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ּירהויסּת בּרחמיו הּמלכים מלכי מל עליו. ויחמוֹל ויחוֹס ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו.
לקץּו .ֹוהיכלּב רּלבקּו יהוה עםֹנוּב תֹלחזו ֹאהלו וּבסתר כּנפיו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּצל
החיּים רֹצרוּב ויצרוֹר .ּקהויׁש עדניו וּמנּחל .ּיעמידהו ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּמין
אליו וילּוה .ֹנחלתו הוּא יהוה .ֹחתוּמנו כּבוֹד וישׂים .ֹמתוִנׁש◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
על ּחוּינו ׁשלוֹם יבוֹא כּדכתיב: .םֹולׁש יהיה ֹבוּכמׁש ועל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהלוֹם
כללּב ֹועּמ הוֹכבים ישׂראל בּני וכל הוּא .ֹנכחו הל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁשכּבוֹתם.

אמן: ונאמר רצוֹן יהי וכן והּסליחוֹת. ָהרחמים◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌

לאשה: השכבה

היּפי, והבל החן ׁשקר :מכרּה מּפנינים ורחק ימצא, מי חיל תֵאׁש◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌
ויהללוּה ידיה, מּפרי לּה ּנוּת :לּתתהל היא יהוה יראת הִא◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לֹויחמו יחוֹס הוּא בּריּוֹתיו כּל על המרחם מעשׂיה: ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבערים

לׁש וּנׁשמה חּור ,נפׁש על בגן(פב"פ)וירחם ּהּניחנּת יהוה רוּח . ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁשמיּא מריּה אלהא כּרעוּת הדין עלמא מן דּאתּפטרת :ֵעדן◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הלוֹם אליה וילּוה עליה. ויחמוֹל יחוֹס בּרחמיו להּמ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארעא.
על ּחוּינו ׁשלוֹם יבוֹא כּדכתיב: ׁשלוֹם. יהיה מׁשכּבה ְועל◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ּהעּמ הוֹכבוֹת ישׂראל בּנוֹת וכל היא .ֹנכחו הל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁשכּבוֹתם.

אמן: ונאמר רצוֹן יהי וכן והּסליחוֹת. הרחמים כללִּב◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌


קובע: הרשב"י
"ברחמי מהגלות ישראל בני יצאו הזוהר "בספר

העול בכל הזוהר דפי למליוני מפיצי מחפשי
לחלק הזוהר דפי מיליוני להדפיס תורמי מחפשי

בחנ יהודי מליו 15ל

שיכולי הגדולה הזכות את לחשב שיוכל מחשב יש הא
?קט בכס לזכות

העולמי, הזוהר מפעל אל תרמו פסקו! הדור (ישירותגדולי

(זוהרלדפוס דפי חלוקת ידי על ישראל עם להצלת שותפים והיו
בחינם: ועלונים ספרים היומי,

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובשמחות 
ולכל החבירים וידידים לזיכוי הרבים ולזכות ללמוד 
לבנים  זוכה  הרבים  את  המזכה  וכל  לשמה,  תורה 
צדיקים, ועליו נאמר "אם תוציא היקר מזולל כפי 

תהיה", הוא מברך והקב"ה מסכים אתו אכי"ר.
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תשרי א ליום הלימוד בשנה]סדר 1 [יום

ליקב"ו  בס"ד
ע"ב)הקדמה יד ' דף  – ע "א  א ' (דף

אלעזר )חזקיּ ה רבּ י ר בּ י  כּ ת וּ ב(נ"א  ב )ּפ תח, השירים (שיר  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה  וֹ ׁש נּ ה מי החוֹ חים . בּ ין ז וֹ כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה  ? ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש וֹ ׁש נּ ה ]. ויׁש  ׁש וֹ ׁש נּ ה  ׁש יּ ׁש  [מ וּ ם י שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
אדם בּ ּה  יׁש  החוֹ חים  בּ ין ׁש היא ה  וֹ ׁש נּ ה ֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָמה 
מה ורחמים . דּ ין בּ ּה  יׁש  ישׂ ראל כּ נסת  אף – ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְולבן
בּ כנסת אף – עלים עשׂ ר  ׁש ֹלׁש ה  בּ ּה  י ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ וֹ ׁש נּ ה
ׁש ּמ ּק יפוֹ ת רחמים  מ דּ וֹ ת  עשׂ רה ׁש ֹלׁש  יׁש  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
מ  עה כּ אן, ׁש ל א ֹלהים  אף צדדיה . מכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָא וֹ ת ּה 
את לה ּק יף תבוֹ ת  עשׂ רה  ׁש ֹלׁש  ה וֹ ציא  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ז כּ ר ,

אוֹ ת ּה . ולׁש מר  ישׂ ראל  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת 

בּ פעםואחר נז כּ ר  לּמ ה  אחרת . ּפ עם נז כּ ר כּ 1 ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
חזקיםאחרת עלים  חמ  ה  לה וֹ ציא  כּ די  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

נקראים החמ  ה  וא וֹ תם  ה  וֹ ׁש נּ ה . את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס וֹ בבים 
זה ועל ׁש ערים . [חמ  ים ] [חמ  ה ] והם  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְיׁש וּ עוֹ ת,

כּ ת וּ ב קטז)ה ּס וֹ ד כּ וֹ ס (תהלים  זוֹ  א 3א, יׁש וּ עוֹ ת  כּ וֹ ס ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
על להיוֹ ת  צריכה  בּ רכה  ׁש ל ה כּ וֹ ס בּ רכה . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל
ׁש ה  וֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  יוֹ תר , ו ֹלא  אצבּ עוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
ׁש ל בּ דגמא  חזקים  עלים  חמ  ה  על ◌ֶ◌ָ◌ְ◌5◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש בת 
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ׁש ל כּ וֹ ס היא  ה זּ וֹ  וה  וֹ ׁש נּ ה אצבּ עוֹ ת . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
– ה  ליׁש י "א ֹלהים " עד ה  ני מ"א ֹלהים " ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה.
ונגנז ׁש נּ ברא הא וֹ ר  והלאה מ כּ אן ּת בוֹ ת . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
זוֹ ] [ס"א  בּ  וֹ ׁש נּ ה  ׁש נּ כנס הה וּ א בּ בּ רית  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונכלל 
א ׁש ר ּפ רי  עשׂ ה  עץ נקרא  וזה זרע, בּה  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוה וֹ ציא 

מּמ ׁש .ז ה בּ רית  בּ א וֹ ת  קיּ ם ה זּ רע וא וֹ ת וֹ  בוֹ . רעוֹ  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ ׁש נים בּ אר בּ עים נזרע הבּ רית  ׁש דּ מ וּ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
ה  ם נזרע כּ 1 הה וּ א , הזּ רע אוֹ ת וֹ ] [ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִזוּ וּ גים 
ׁש ל אוֹ ת יּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים  בּ ארבּ עים  מפרׁש  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶהחקוּ ק

ברא ׁש ית . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

ּפ תח,בּ ראׁש ית. ׁש מעוֹ ן  ב )ר בּ י  ה נּ צּ נים(שיר  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מעשׂ ה זה  – ה נּ צּ נים בארץ. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנרא וּ 

בארץ  נרא וּ  מתי ה  ליׁש י,ברא ׁש ית . בּ יּ וֹ ם  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה זּ מיר עת  בארץ. נראוּ  אז  הארץ, ו ּת וֹ צא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
עריצים , זמיר  בּ וֹ  ׁש היה  הרביעי ה יּ וֹ ם  זה – ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִה גּ יע
החמיׁש י, היּ וֹ ם זה  – ה ּת וֹ ר וקוֹ ל  חסר . ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְמארת 
ּת וֹ לדוֹ ת . לעשׂ וֹ ת  וגוֹ ', ה ּמ ים  יׁש רצוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
אדם , נעשׂ ה ׁש כּ ת וּ ב ה   י, ה יּ וֹ ם  זה  – ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע
ׁש כּ ת וּ ב  ל ׁש מיעה , עשׂ יּ ה  להקדּ ים עתיד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
ונׁש מע. נעשׂ ה  ׁש ם  וכת וּ ב אדם , נעשׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָכּ אן
ארץ  דגמת  ׁש ה וּ א  ה  בּ ת , יוֹ ם  זה  – ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌5◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארצנ וּ 

ה נּ חמ וֹ ת)הח יּ ים  ע וֹ לם  הנּ ׁש מ וֹ ת, ע וֹ לם הבּ א , ע וֹ לם .(ׁש הוּ א ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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האבוֹ תנ"א[ הם  א לּ וּ  – ה נּ צּ נים אחר] ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
ה בּ א לעוֹ לם  ונכנסוּ  בּ ּמ חׁש בה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסוּ 
בּ ת וֹ 1 ונסּת רוּ  בּ גניזוּ ת יצאוּ  וּ מ  ם  ׁש ם , ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונגנזוּ 
יוֹ סף  נכנס בוֹ . ונטמנ וּ  יוֹ סף נוֹ לד האמת . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְנביאי
בארץ  נרא וּ  ואז  ׁש ם , א וֹ תם  וה צּ יב ה ּק דוֹ ׁש ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ

נרא וּ  הם  וּ מתי ׁש ם. ׁש הת גּ לּ תהונגלוּ  בּ ׁש עה  ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אז ה ּק ׁש ת , ׁש נּ ראית בּ ׁש עה ׁש הרי בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה ּק ׁש ת 
ה גּ יע  הזּ מיר  עת ההיא וּ ב עה  מת גּ לּ ים , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵהם

נ צּ לוּ  ל ּמ ה  העוֹ לם . מן הרׁש עים  את  מ וּ םלקצּ ץ ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
היוּ  ֹלא  ׁש נּ רא וּ , ואלמלא  בארץ, נרא וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הנּ צּ נים 
מתקיּ ם . היה  ֹלא  והעוֹ לם בּ עוֹ לם , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש ארים 

להת גּ לּ וֹ תוּ מי לאבוֹ ת  וגוֹ רם  העוֹ לם  את ?מקיּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ בגלל בּ ּת וֹ רה. ׁש עוֹ סקים הּת ינוֹ קוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַקוֹ ל
כּ נג דּ ם נצּ ל . העוֹ לם  העוֹ לם , ׁש ל ה ּת ינ וֹ קוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָא וֹ תם 

א) ּת ינ וֹ קוֹ תּת וֹ רי(שיר  הם  א לּ וּ  לּ 1, נעשׂ ה זהב ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב עלמים , כה)ילדים  ׁש נים(שמות ועשׂ ית  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זהב. ◌ָ◌ָ◌ִ◌5◌ְכּ רבים 

ּפ תח ,בּ ראׁש ית. אלעזר מ)ר בּ י מר וֹ ם(ישעיה שׂ א וּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
שׂ א וּ  אלּ ה. ברא  מי  וּ ראוּ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניכם 

מקוֹ ם לאיזה  עיניכם , העיניםמרוֹ ם  ׁש כּ ל לּמ קוֹ ם  ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א וּ מי בּ וֹ , ּת דעוּ ּת לוּ יים  ו ׁש ם עינים, ּפ תח  ? ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

א לּ ה . בּ רא  ל אלה  ׁש עוֹ מד ה זּ ה  העּת יק ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּס ת וּ ם 
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ה וּ א ה  מיםוּ מי  מקצה  ׁש נּ קרא  ההוּ א  "מי ", ? ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
עוֹ מד ׁש ה וּ א  ועל  בּ ר ׁש וּ ת וֹ . עוֹ מד  ׁש ה כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה ,
"מי", נקרא  גלוּ י וֹלא  נסּת ר  בּ דר1 וה וּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל אלה 
הזּ ה ה  מים  וּ קצה  ׁש אלה . ׁש ם  אין  למעלה  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

"מי". ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 

לזהויׁש  זה  בּ ין  מה  "מה ". ׁש נּ קרא  למ ּט ה  ?אחר ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
עוֹ מד "מי" ׁש נּ קרא  ה נּ סּת ר  הרא ׁש וֹ ן  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
להסּת כּ ל וּ מפׁש ּפ ׁש  אדם  ׁש  וֹ אל כּ יון  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל אלה .
כּ יון ה דּ רגוֹ ת , כּ ל סוֹ ף עד  לדרגּ ה  מדּ רגּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְולדעת 

יּ דעּת  מה  "מה". – לׁש ם הסּת כּ לּת ׁש ּמ גּ יע מה  ?? ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ ׁש ּפ ׁש ּת  כּ ברא ׁש וֹ נה .מה נסּת ר הכּ ל הרי ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

כּ ת וּ בועל ה זּ ה ב )ה ּס וֹ ד  מה(איכה אעיד1 מה  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ ל יצא  הּמ קדּ ׁש , בּ ית  כּ ׁש נּ חרב לּ 1. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲאדּמ ה 

[נ"א  אעיד1 מה  לּ 1,(וּ מה)ואמר , אדּמ ה מה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
[והרי] ויוֹ ם , י וֹ ם  בּ כל  אעיד1] מ"ה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב רא ׁש וֹ נים , מיּ מים  בּ 1 ל )העידתי  (דברים  ַ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וּ מה הארץ. ואת ה  מים  את ה יּ וֹ ם בכם  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ַהעדתי 
א וֹ ת8 עּט רּת י מּמ ׁש  גון בּ א וֹ תוֹ  לּ 1, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲאדּמ ה 

על ׁש לט וֹ ן  ל1 עשׂ יתי  קד וֹ ׁש וֹ ת, העוֹ לם ,בּ עטרוֹ ת  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ב )ׁש כּ ת וּ ב כּ לילת "(איכה  ׁש יּ אמר וּ " העיר" הזאת " ֶ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ל1 קראתי וגוֹ '. קכב )יפי" ה בּ נוּ יה(תהלים יר וּ ׁש לים  ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לּ ּה . ׁש חבּ רה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌5◌ֶ◌ִ◌ְכּ עיר
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ב ) כּ 1(איכה כּ 1, יוֹ ׁש בת ׁש א ּת  כּ מוֹ  – לּ 1 א ׁש וה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָמה 
עכׁש ו בּ 1 נכנסים ׁש ֹּלא כּ מ וֹ  למעלה . כּ ביכוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִה וּ א 
ל1 נׁש בּ עּת י כּ 1 קד וֹ ׁש ים , בּ סדרים  ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעם
א וּ כלוּ סי 1 ב1 ׁש יּ כּ נסוּ  עד למעלה  נכנס ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש איני
אׁש וה הזּ וֹ  ׁש ה דּ רגּ ה הוֹ איל  נחמת 1, וזוֹ הי  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה .
ואם ׁש בר 1. כּ יּ ם גּ דוֹ ל כּ אן, ׁש אּת  ועכ ׁש ו בּ כּ ל. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָל1
ל1. יר ּפ א  מ "י – וּ רפוּ אה  קיּ וּ ם  ל 8 ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹּת אמר 
ׁש ה כּ ל העליוֹ נה  ה נּ סּת רת  ה דּ ר גּ ה  ׁש אוֹ ת ּה  ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי

א וֹ ת8. ותקים  ל8 ּת רּפ א  בּ ּה , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד

קצהמ"י ועד  – מ"ה  למעלה , ה  מים  קצה  – ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וזה למ ּט ה ]. ה  מים  [קצה  למ ּט ה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה  מים 
ה ּק צה . אל ה ּק צה  מן מבריח  ׁש ה וּ א  יעקב, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָירׁש 
האחרוֹ ן ה ּק צה  אל מ "י, ׁש ה וּ א  הרא ׁש וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּק צה 
מי  זה  ועל בּ אמצע. ׁש עוֹ מד מ וּ ם מ "ה , ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 

א לּ ה . ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָברא 

דּ ברי 8אמר ּפ סק [בּ ני], אלעזר  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌
בּ ני  ׁש אין  העליוֹ ן  ה ּס וֹ ד ׁש ל הּס תר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתגּ לּ ה 
ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה  אלעזר . ר בּ י ׁש תק י וֹ דעים . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם 

אחד . ׁש עה ] [נ"א  רגע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְועמד

"א לּ ה "אמר זּ ה  מה  אלעזר, ׁש מעוֹ ן , אםר בּ י  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
ּת מיד הם הרי – וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹּת אמר 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  נברא וּ  וּ בּמ "ה  ׁש ם , לג )נראים  (תהלים ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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נסּת רים , דּ ברים  על אם נעשׂ וּ . ׁש מים  ה ' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר 
גּ לוּ י  ה וּ א ׁש הרי א לּ ה , יכ ּת ב ה ּס וֹ דׁש ֹּלא  זה  א לּ א  ! ֶ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ה יּ ם , חוֹ ף על ׁש הייתי אחד יוֹ ם רק הת גּ לּ ה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹלא 
ברא "מי זּ ה  מה ידעּת  ר בּ י , לי , ואמר  אל יּ ה וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בא 

וצבאוֹ תם ,א לּ ה " ה  מים  א לּ וּ  ל וֹ , אמרּת י ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל לאדםה ּמ עשׂ ה  ׁש יּ ׁש  הוּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב אוֹ ת וֹ , וּ לבר 1 בּ הם  ח)להסּת כּ ל כּ י (שם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מה אדננ וּ  ה ' וגוֹ ', אצבּ עתי8 מעשׂ ה  ׁש מי8 ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאראה 

הארץ. בּ כל  ׁש מ8 ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַא דּ יר

בּ ר וּ 1אמר ה ּק דוֹ ׁש  לפני היה  נסּת ר  דּ בר  ר בּ י, לי , ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א . וזה  העליוֹ נה , בּ יׁש יבה  וגלּ ה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְה וּ א 
עשׂ ה להת גּ לּ וֹ ת , רצה  ה נּ סּת רים  כּ ל ׁש נּ סּת ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
מח ׁש בה . להיוֹ ת עלתה  וזוֹ  אחת , נקדּ "ה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌5◌ְֹ◌ָבּ ראׁש 
החּק וּ קים . כּ ל בּ ּה  חקק ה צּ יּ וּ רים, כּ ל את  בּ ּה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִציּ ר

ׁש לוחקק חקיקה  הנּ סּת ר הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ א וֹ ר בּ ת וֹ 1 ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
עמק  בּ נין  קדׁש ים , קדׁש  נסּת ר , אחד  ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִציּ וּ ר 
[נ "א ּת חלּ ה  מ "י ונקראת ה ּמ ח ׁש בה מ ּת וֹ 1 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא 
ונסּת ר עמק עוֹ מד. ו ֹלא  עוֹ מד לבּ נין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵראׁש ית ]
להת גּ לּ וֹ ת רצה  מ"י. אלּ א נקרא  ֹלא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַבּ  ם.
יקר בּ לבוּ ׁש  והתלבּ ׁש  [ה זּ ה ], בּ  ם  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להּק רא 
התחבּ ר וּ  בּ  ם . א לּ ה  ועלה  א לּ ה , וּ ברא  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר

אֹלהים  בּ  ם  ונ ׁש למוּ  בּ א לּ וּ , א לּ וּ  (מ"יהא וֹ ת יּ וֹ ת  ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
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א ֹלהים ,אלּ ה) בּ  ם  עלה ֹלא  א לּ ה , ׁש בּ רא  וטרם  . ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌
זה סוֹ ד  ועל בּ עוֹ לם ], [נ"א  בּ עגל  ׁש חטא וּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוהם 

לב )אמרוּ  ישׂ ראל .(שמות  א ֹלהי 8 א לּ ה  ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה  םוּ כמוֹ  ה וּ א  כּ 1 בּ א לּ ה , מ"י ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
התקיּ ם ה זּ ה וּ בּס וֹ ד ּת מיד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת ּת ף
וּ מ ּמ נּ וּ  א וֹ ת וֹ , ראיתי  וֹלא אל יּ ה וּ  וּ פרח ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם .
וה ּס תר ה ּס וֹ ד על  [ׁש העמדּת י] [ה זּ ה ] ה דּ בר  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידעּת י 
וה ׁש ּת ּט ח וּ  החברים  וכל אלעזר רבּ י בּ א  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .
א לּ א לעוֹ לם באנ וּ  ֹלא אלמלא  ואמר וּ , בּ כוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו .

דּ י. – זה  את  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע

נברא וּ אמר וּ צבאם  ה  מים  זה  על ׁש מעוֹ ן , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ׁש כּ ת וּ ב ח)בּ מ "ה, ׁש מי 8(תהלים  אראה  כּ י  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

וכת וּ ב וגוֹ '. אצבּ עתי8 א דּ יר(שם)מעשׂ ה מ"ה  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
על" הוֹ ד8" ּת נה " א ׁש ר הארץ בּ כל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מ8
מ וּ ם בּ  ם , לעלוֹ ת  ה וּ א ה  מים  על ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה  מים ".
בּ ׁש ם ועלה  בּ זה זה  והתלבּ ׁש  לא וֹ רוֹ  א וֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא 
א ֹלהים זה  – א ֹלהים בּ רא  בּ רא ׁש ית  כּ ן  ועל ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן .
נבנה . ו ֹלא  כּ 1 היה  ֹלא  מ "ה  ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן ,

[מא לּ וּ ]אלּ א, ה לּ לוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת  ׁש נּ מ ׁש כוּ  בּ ׁש עה  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
הלותה והאם  למ ּט ה . מלמעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵא לּ "ה 
וּ מתי  בּ תכׁש יטיה. אוֹ ת ּה  וק טה  בּ גדיה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלבּ ת 
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כּ רא וּ י  בּ תכׁש יטיה  א וֹ ת ּה  ׁש נּ רא וּ ק טה  בּ ׁש עה  ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ ת וּ ב זכר , כּ ל  כג )לפניה  ה '.(שמות האד וֹ ן  ּפ ני אל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  אדוֹ ן , נקרא  ג )וזה  ארוֹ ן(יהושע  ה נּ ה  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌
י', ונכנסה ה ' יצאה  ואז הארץ. כּ ל אדוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַה בּ רית 
זכר כּ ל ׁש ל כּ נגדּ ם  זכר ׁש ל בּ כלים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתק טה 

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל .

ישׂ ראלואוֹ תיּ וֹ ת א וֹ תם  מוֹ ׁש כים אחרוֹ ת  ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה זּ ה . לּמ קוֹ ם  מב )מלמעלה  (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

[בּ רצוֹ ן דּ מעוֹ תי ואׁש ּפ 1 בּ פי אז כּ יר אז כּ רה . ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵא לּ ה 
אדּ דּ ם ואז ה לּ לוּ ], הא וֹ ת יּ וֹ ת  להמ ׁש י1 כּ די  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י
כּ מ וֹ  א ֹלהים ׁש יּ היה א ֹלהים , בּ ית עד ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה 

וּ בּמ ה ח וֹ גג .(שם)?ׁש ה וּ א . המוֹ ן  ות וֹ דה ר נּ ה  בּ קוֹ ל ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

מקדּ ׁש אמר בּ נתה ׁש לּ י ה  תיקה אלעזר , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ בו דּ אי  למּט ה , מקדּ ׁש  וּ בנתה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
מה – בּ סלע מ לּ ה  בּ ׁש ּת ים . וּ ׁש תיקה  בּ סלע ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִדּ בּ וּ ר
מה – בּ ׁש ּת ים  ׁש תיקה  בוֹ , והתעוֹ רר ּת י ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ אמר ּת י

י  עוֹ למ וֹ ת  ׁש ני ונבנוּ  ׁש נּ ברא וּ  חד .  תקּת י ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ׁש למוּ תאמר והלאה  מכּ אן  ׁש מעוֹ ן , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב מ)הכּ תוּ ב, ה ּמ וֹ ציא(ישעיה ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

להיוֹ ת ׁש צּ רי1 הן  דרגוֹ ת ׁש ּת י צבאם . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמסּפ ר 
מ"ה , ׁש נּ אמר  זה  אחת  מהן . אחת  כּ ל ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְר ׁש וּ מה
העליוֹ נה זוֹ  ּת ח ּת וֹ נה . וז וֹ  עליוֹ נה  זוֹ  מ"י. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואחת
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ה ּמ וֹ ציא צבאם . במסּפ ר  ה ּמ וֹ ציא  וא וֹ מר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְרׁש וּ מה ,
לחם ה ּמ וֹ ציא  זה  כּ מוֹ  כּ מ וֹ ת וֹ . ואין הנּ וֹ דע א וֹ תוֹ  –ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ה דּ ר גּ ה ז וֹ  ׁש נּ וֹ דע. הה וּ א  – ה ּמ וֹ ציא הארץ. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמן 
רבּ וֹ א ׁש  ים  – בּ מסּפ ר  אחד. וה כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּת ח ּת וֹ נה ,
למיניהם צבא וֹ ת  וה וֹ ציא וּ  יחד, ׁש עוֹ מדים  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵהם

ח ׁש בּ וֹ ן . להם  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין 

בּ יןנ"א[ ה   ים , א וֹ תם  בּ ין – לכלּ ם  זה]. ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
בּ ׁש ם זּ ה  מה  יקרא . בּ ׁש ם  – צבאוֹ תם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

זהיקרא – בּ ׁש מ וֹ תיהם  להם  ׁש ּק רא  ּת אמר אם ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
א לּ א בּ ׁש מ וֹ . להיוֹ ת  צרי 1 היה  כּ 1, ׁש אם  כּ 1, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵאינ וֹ 
[למעלה ] בּ  ם  עוֹ לה ֹלא  הזּ וֹ  ׁש ה דּ ר גּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
נסּת רים מ וֹ ציאה  ו ֹלא  מ וֹ לידה  ֹלא  מ "י , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת 
כּ יון בּ ּה . טמ וּ נים הי וּ  ׁש כּ לּ ם גּ ב על אף ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌5◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלמינ ּה ,
אז א ֹלהים , ונקרא  בׁש מוֹ  והתעלּ ה  אלּ ה ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא 
ה וּ א וזה  בּ ׁש למוּ ת. א וֹ תם  הוֹ ציא ה זּ ה  ה  ם  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח 
כּ ל וה וֹ ציא  קרא  ׁש לּ וֹ  ה  ם  בּ א וֹ תוֹ  יקרא , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

זה  כּ מ וֹ  בׁש למוּ ת וֹ . ׁש יּ תקיּ מוּ  וּ מין לא)מין (שמות ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
בּ צלאל ׁש יּ תקיּ ם  ׁש מי הזכּ רּת י בׁש ם . קראתי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְראה 

ׁש למ וּ ת וֹ . קיּ וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל 

מ)א וֹ נים מרב א וֹ נים(ישעיה מרב זּ ה  מה  זה. ? ֵ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ֶ◌
הרצוֹ נוֹ ת כּ ל בּ וֹ  ׁש עוֹ לים  הדּ רגוֹ ת , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹרא ׁש 
סוֹ ד זה  – כּ ח ואּמ יץ נסּת ר . בּ דר 1 בוֹ  ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַועל יּ תם 
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כּ מ וֹ  אֹלהים  ב ם  ׁש התעלּ ה  העליוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
רבּ וֹ א ׁש  ים  מאוֹ תם – נעדּ ר  ֹלא  איׁש  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .

נעדּ ר ,ׁש ה וֹ צי  ֹלא ׁש איׁש  וּ מ וּ ם ה  ם. בּ כח א  ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ חטאיהם , ונענׁש וּ  ישׂ ראל  ׁש ּמ ת וּ  מקוֹ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
אחד אפלּ וּ  רבּ וֹ א  ׁש  ים  מא וֹ תם  נעדּ ר  וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנמנוּ 
נעדּ ר ֹלא  ׁש איׁש  כּ מוֹ  אחת. צוּ רה ה כּ ל להיוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די

למּט ה . נעדּ ר  ֹלא  כּ 1 אף ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה ,

מצאנ וּ בּ ראׁש ית. אמר , ה זּ קן  המנ וּ נא  רב ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ התחלה בּ י"ת בּ ה ּפ וּ 1. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת
בּ רא בּ ראׁש ית . הינוּ  – בּ התחלה ב' כּ 1. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
אל"ף  כּ 1. ואחר בּ התחלה  אל"ף מ כּ ן. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
א לּ א מ כּ ן. לאחר  את א ֹלהים, הינוּ  – ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה 
העוֹ לם , את לעשׂ וֹ ת  הוּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש רצה
טרם ׁש נה  ואלּפ ים נסּת ר וֹ ת. היוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל
ה וּ א בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  מסּת כּ ל היה  העוֹ לם  את  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא 

בּ הם . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּת עׁש ע

כּ לּכ ׁש רצה לפניו בּ א וּ  העוֹ לם , את  לברא ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
התחילה לרא ׁש ם. מּס וֹ פם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהא וֹ ת יּ וֹ ת 
העוֹ למים , ר בּ וֹ ן אמרה: בּ רא ׁש . לה כּ נס ת ' ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ ת 
ּת ׁש לוּ ם ׁש אני  העוֹ לם , את  בּ י לברא  לפני8 ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנוֹ ח
רא וּ י  אמ "ת , נקראת  וא ּת ה אמ"ת , ׁש לּ 8 ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָחוֹ תם
את בּ י ולברא אמ "ת  בּ א וֹ ת להתחיל [אמת ] ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל1
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א ּת  רא וּ יה  ה וּ א : בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם .
את בּ 1 לברא  כּ דאית  ׁש אינ1 א לּ א  א ּת , ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוז כּ אית
על ר ׁש וּ מה  להיוֹ ת  עתידה וא ּת  הוֹ איל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
ה ּת וֹ רה את ׁש ּק יּ מ וּ  ה נּ אמנים  האנׁש ים  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמצחי
ועוֹ ד , ימוּ ת וּ . ׁש לּ 1 וּ בר ׁש ם  ּת י "ו , ועד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵמאל"ף
כּ דאית אינ1 כּ 1, וא ּת  וה וֹ איל הּמ ות. חוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש אּת 

יצאה . מ יּ ד  העוֹ לם. את בּ 1 ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִלברא

רבּ וֹ ןנכנסה לפניו: אמרה  לפניו . ש ' הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
את בּ י לברא לפני8 נ וֹ ח  ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים ,
את לברא  ורא וּ י  ׁש דּ י, ׁש מ 8 נקראת  ׁש בּ י ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
וטוֹ בה א ּת  ראוּ יה לּה : אמר  קדוֹ ׁש . בּ ׁש ם  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
ה זּ יּ וּ ף  ׁש ל והא וֹ תיּ וֹ ת הוֹ איל  אבל אּת , ואמת ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַא ּת 
בּ 1 לברא  ר וֹ צה איני עּמ הם , להיוֹ ת  א וֹ ת1 ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ טלים 
אם א לּ א  ה קר  יתקיּ ם ׁש ֹּלא  ׁש כּ די העוֹ לם , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאת

א וֹ ת1 ר .יטלוּ  ק ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש למּכ אן, יסוֹ ד  י ּט ל ׁש קר , ל וֹ מר ׁש רוֹ צה  ׁש ּמ י ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌
את יקיּ ם כּ 1 ואחר  בּ התחלה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת 
א וֹ ת אמת , א וֹ ת  היא  ש ' הא וֹ ת  ׁש הרי ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַה  קר .
הא וֹ תיּ וֹ ת ר' ק' האבוֹ ת . בּה  ׁש התיחדוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת 
את נטלוּ  להתקיּ ם  וּ כדי הם , הרע ה צּ ד על ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ רא וּ 
כּ 1, ׁש ראתה כּ יון  קׁש ר. ונהיה  בּ ת וֹ כן  ש ' ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהאוֹ ת 

מלּ פניו . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיצאה 
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העוֹ לם ,נכנסה ר בּ וֹ ן  לפניו: אמרה  צ'. האוֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש אני  העוֹ לם , את  בּ י לברא  לפני8 ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנ וֹ ח 
ׁש נּ קראת ואּת ה  הצּ דּ יקים , חת וּ מים  ׁש בּ י] ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ[נ "א

ׁש כּ ת וּ ב בּ י, רׁש וּ ם  יא)צדּ יק ה '(תהלים צדּ יק כּ י ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
אמר העוֹ לם . את  לברא  רא וּ י וּ בי אהב, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצדקוֹ ת
צריכה א ּת  אבל א ּת , וצדּ יק א ּת  צדי  צדי, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָלּה :
כּ די  כּ 1 כּ ל להת גּ לּ וֹ ת צריכה  אינ 1 טמוּ נה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 

ה ּט עם מה וּ  לעוֹ לם . ּפ ה  ּפ תחוֹ ן לתת  נ 'ׁש ֹּלא  ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה ּק דוֹ ׁש  ה בּ רית  ׁש ל ה  ם ׁש ל הי' בּ אה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִהיא .
כּ ׁש בּ רא ה ּס וֹ ד , וזה  עּמ ּה . ונאחז עליה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְור וֹ כב
א וֹ ת וֹ  בּ רא  הרא ׁש וֹ ן , אדם  את  ה וּ א  בּ ר וּ 1 ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
ח וֹ זר יוֹ "ד ׁש ל ה ּפ נים כּ 1 וּ מ וּ ם ּפ רצוּ פים , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ וּ 

זה: כּ מ וֹ  למעלה)לאח וֹ ר  ּפ נים(ציור  חוֹ זרים ו ֹלא  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
זה : כּ מוֹ  למעלה מסּת כּ ל זה: כּ מוֹ  (ציור בּ פנים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

זה :למעלה) כּ מוֹ  למּט ה  למעלה)מסּת כּ ל לּה (ציור  אמר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
א וֹ ת1 לנ ּס ר עתיד ׁש אני עוֹ ד, הוּ א  בּ ר וּ 1 ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
אחר בּ מקוֹ ם אבל בּ פנים , ּפ נים  א וֹ ת 1 ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת 

והלכה . מלּ פניו יצאה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת תעלּ י.

העוֹ למים ,נכנסה רבּ וֹ ן  לפניו: אמרה  פ'. האוֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש הרי  העוֹ לם , את בּ י לברא  לפני8 ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנוֹ ח 

ׁש א בי,ה ּפ דוּ ת  רׁש וּ מה  בּ עוֹ לם  לעשׂ וֹ ת  עתיד  ּת ה  ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אמר העוֹ לם . את לברא  רא וּ י וּ בי פדוּ ת , היא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוז וֹ 
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כּ מ וֹ  בּ ּס תר. ּפ ׁש ע רׁש וּ ם  בּ 1 אבל א ּת , רא וּ יה  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלּה :
מי  כּ 1 גּ וּ פוֹ , בּ ין רא ׁש וֹ  וּ מכניס ׁש ּמ כּ ה  ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הנּ ח ׁש 
אף  עוֹ ן , ע' וכן ידיו. וּ מוֹ ציא  רא ׁש וֹ  כּ וֹ פף ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא ,
ה ּק דוֹ ׁש  לּה  אמר ענוה , בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ׁש אמרה  גּ ב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
יצאה העוֹ לם . את  בּ 1 אברא ֹלא ה וּ א: ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ רוּ 1

◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו .

העוֹ למים ,נכנסה רבּ וֹ ן  לפניו: אמרה  ס'. האוֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ י  ׁש יּ ׁש  העוֹ לם , את  בּ י לברא  ל8 ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנוֹ ח 

ׁש כּ ת וּ ב ל נּ וֹ פלים, קמה)סמיכה  לכל(תהלים ה ' סוֹ מ1 ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מקוֹ מ1 את  צריכה  א ּת  כּ ן על  ל ּה : אמר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה נּ וֹ פלים.
מה מ ּמ קוֹ מ1, יוֹ צאת  אּת  אם  מּמ נּ וּ . ּת זוּ זי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְואל
סוֹ מכים והם  ה וֹ איל ה נּ וֹ פלים , א וֹ תם  על ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיּ היה 

מלּ פניו .עלי 1 יצאה  מיּ ד ? ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נוֹ חנכנסה העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לפניו: אמרה נ '. הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ ת וּ ב  ׁש בּ י העוֹ לם , את  בּ י  לברא ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלפני8
אמר תה לּ ה . נאוה  לצּ דּ יקים  וּ תה לּ ה  תה ֹּלת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנוֹ רא
ׁש בה בּ ׁש ביל1 ׁש הרי למקוֹ מ 1, ׁש וּ בי נ וּ "ן  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָלּה :
ׁש בה מיּ ד עליה. סמ וּ כה  ותהיי למקוֹ מ ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָסמ"1

מלּ פניו . ויצאה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מ ּה 

העוֹ לם ,נכנסה ר בּ וֹ ן  לפניו : אמרה  מ'. הא וֹ ת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש בּ י  העוֹ לם , את בּ י לברא  לפני8 ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנ וֹ ח
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ֹלא אבל ו דּ אי, הוּ א  כּ 1 לּה : אמר  מל1. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
מל1. צרי1 ׁש העוֹ לם  מ וּ ם העוֹ לם, את  בּ 1 ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאברא 
לעוֹ לם רא וּ י ֹלא  ׁש הרי וך ', ול' א ּת  למקוֹ מ1 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִׁש וּ בי

מל1. בּ לי ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעמד

כּ ּס אבּ אוֹ תּה  מעל  כ' הא וֹ ת  מ לּ פניו ירדה  ׁש עה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
רבּ וֹ ן לפניו: ואמרה הז דּ עזעה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכבוֹ ד וֹ .
ׁש אני  העוֹ לם, את  בּ י לברא  לפני8 נ וֹ ח  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
הזדּ עזעוּ  כבוֹ דוֹ , כּ ּס א  מעל כ' וּ כׁש יּ רדה  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְכּ בוֹ ד8.

הכּ  והז דּ עזע עוֹ למוֹ ת, אלף וכלמאתים ּס א, ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  ל ּפ ל. הז דּ עזעוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למ וֹ ת 

כּ אן עוֹ שׂ ה א ּת  מה  כּ "ף, כּ "ף אבראה וּ א : ׁש ֹּלא  ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ ליה , בּ 1 ׁש הרי למקוֹ מ1, ׁש וּ בי העוֹ לם. את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ 1

ונחרצה  י)כּ לה  ותהיי (ישעיה  לכסא 1 ׁש וּ בי נ ׁש מע. ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
למקוֹ מ ּה . ו ׁש בה מ לּ פניו  יצאה  ׁש עה  בּ א וֹ ת ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם.

נוֹ חנכנסה העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לפניו : אמרה י '. הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אני  העוֹ לם , את  בּ י לברא  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלפני8
את בּ י לברא  ל8 ורא וּ י הּק ד וֹ ׁש , ה  ם  ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵרא ׁש ית 
וא ּת  בּ י חקוּ קה  ׁש אּת  ל1 דּ י לּה : אמר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם .
ראוּ יה אינ 1 בּ 1. עוֹ לה  רצוֹ ני  וכל בּ י, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש וּ מה

מ מי. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְלהעקר 

העוֹ לם ,נכנסה ר בּ וֹ ן  לפניו : אמרה  ט'. הא וֹ ת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש א ּת ה העוֹ לם, את  בּ י לברא  לפני8 ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנ וֹ ח
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את בּ 1 אברא ֹלא לּה : אמר  ויׁש ר. טוֹ ב בּ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
בּ ת וֹ כ1, וצפוּ ן  בּ ת וֹ כ1 נסּת ר ט וּ ב1 ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

ׁש כּ ת וּ ב לא)זה וּ  צפנ ּת (תהלים אׁש ר  ט וּ ב8 רב מה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לעוֹ לם חלק בּ וֹ  אין  בּ ת וֹ כ1, וגנוּ ז ה וֹ איל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִלּ יראי8.
ועוֹ ד , ה בּ א . בּ עוֹ לם  א לּ א  לברא , רוֹ צה  ׁש אני ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַה זּ ה 
ההיכל , ׁש ערי יטבּ עוּ  בּ ת וֹ כ1, גּ נוּ ז  ׁש ּט וּ ב1 ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש על

ׁש כּ ת וּ ב ב )זה וּ  ועוֹ ד ,(איכה ׁש עריה . בארץ טבעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
כּ ן ועל ח "ט, הנּ ה  יחד  וּ כׁש ּת תח בּ ר וּ  כּ נגדּ 1, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ח'
הּק ד וֹ ׁש ים . בּ  בטים  ר ׁש וּ מ וֹ ת  ֹלא  הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ ת יּ וֹ ת 

מלּ פניו . יצאה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

נוֹ חנכנסה העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לוֹ : אמרה  ז'. הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ י  העוֹ לם , את  בּ י לברא  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלפני8

ׁש כּ תוּ ב ה  בּ ת , את  בּ ני8 כ )ׁש וֹ מרים  זכוֹ ר(שמות ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ 1 אברא  ֹלא  לּה : אמר  לקדּ ׁש וֹ . ה  בּ ת יוֹ ם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ורמחא ׁש נוּ נה , וחרב קרב, יׁש  ׁש בּ 1 העוֹ לם , ת ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
מלּ פניו . יצאה  מיּ ד ׁש לּ נּ וּ ן. כּ מוֹ  קרב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

נוֹ חנכנסה העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לפניו: אמרה ו '. הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
א וֹ ת ׁש אני  העוֹ לם , את  בּ י לברא  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלפני8
ׁש א ּת ן לכם  דּ י  וה' אּת  וא"ו , לּה : אמר  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ מ 8.
וחקוּ קוֹ ת ׁש מי  ׁש ל בּ ּס וֹ ד ׁש אּת ן  ׁש מי, ׁש ל ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת 
העוֹ לם . את  בכן אברא  וֹלא  בּ ׁש מי, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ גלוּ פוֹ ת 
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אמרנכנסה כּ 1. אף אמר וּ  ג', והא וֹ ת  ד ' הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ז וֹ , עם  ז וֹ  להיוֹ ת  לכן  דּ י  להן: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַאף
וּ צריכים העוֹ לם , מן  ית בּ ּט לוּ  ֹלא  העניּ ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

העני ה וּ א  דּ ל "ת  חסד. עּמ הם  גּ ימל(דּ ל )לגמל , ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
לכן ודי מ זּ וֹ , זוֹ  ּת ּפ רד וּ  אל חסד. לּה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶגּ וֹ מלת 

ז וֹ . את  זוֹ  ◌ֶ◌ָלז וּ ן 

נוֹ חנכנסה העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמרה  ב'. הא וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ י  העוֹ לם, את  בּ י  לברא  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלפני8
ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  אמר  וּ למ ּט ה. למעלה  א וֹ ת 8 ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכים 
העוֹ לם , את  אברא ׁש בּ 1 ודּ אי הרי ה וּ א : ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָבּ ר וּ 1

העוֹ לם . את  לברא הרא ׁש ית  ּת היי ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואּת 

ה ּק דוֹ ׁש עמדה ל ּה  אמר  נכנסה . ו ֹלא  א ' הא וֹ ת  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אינ1 לּמ ה  אל"ף, אל"ף ה וּ א : ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ר וּ 1

הא וֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ ׁש אר  לפני  לפניו:נכנסת  אמרה  ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יצא וּ  האוֹ ת יּ וֹ ת  ׁש כּ ל ׁש ראיתי מ  וּ ם  העוֹ לם , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִרבּ וֹ ן 

ׁש ם אעשׂ ה  אני מה  ת וֹ עלת , בּ לי ועוֹ ד ,מ לּ פני8 ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
רא וּ י  ו ֹלא  זה , גּ דוֹ ל  אוֹ צר  ב' לא וֹ ת נתּת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ולתת לעבדּ וֹ  ׁש נּ תן א וֹ צר  להעביר  עליוֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל1
אל"ף, אל"ף הוּ א : בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  אמר ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר .
א ּת  בּ י"ת , בּ א וֹ ת העוֹ לם את ׁש אברא  גּ ב על  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
בּ 1. א לּ א  יח וּ ד בּ י אין הא וֹ תיּ וֹ ת. לכל הרא ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִּת היי
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וכל העוֹ לם , מעשׂ י  וכל החׁש בּ וֹ נוֹ ת כּ ל יתחילוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ 1
אל"ף. בּ א וֹ ת  א לּ א  יהיה  ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִיח וּ ד

עליוֹ נוֹ תועשׂ ה אוֹ ת יּ וֹ ת  ה וּ א בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
קט נּ וֹ ת . ּת חּת וֹ נ וֹ ת וא וֹ ת יּ וֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת,
אל"ף  בּ רא . בּ רא ׁש ית  – בּ י"ת בּ י"ת  כּ 1 ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ  וּ ם 
וא וֹ תיּ וֹ ת מלמעלה  א וֹ ת יּ וֹ ת את . א ֹלהים  – ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָאל"ף
העלי וֹ ן מהעוֹ לם  הם  יחד וכלּ ן  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה,

הּת ח ּת וֹ ן . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מהעוֹ לם 

בּ ראׁש י"תבּ ראׁש ית. זּ ה  מה  אמר, יוּ דאי ?ר בּ י ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש העוֹ לם החכמ"ה  זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמ "ה.
נסּת רים סוֹ דוֹ ת  לת וֹ 1 להכּ נס עליה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵעוֹ מד
גּ דוֹ לים צדדים  ׁש  ה  נחקקוּ  וכאן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.
ׁש  ה נעשׂ וּ  ׁש ּמ הם  יוֹ צא , הכּ ל ׁש ּמ הם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
והינ וּ  הגּ דוֹ ל . היּ ם  לת וֹ 1 לה כּ נס וּ נחלים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמקוֹ ר וֹ ת 

אוֹ תם ברא  מי  נברא וּ . מכּ אן  ׁש ית  הה וּ אבּ רא  ? ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ידוּ ע. ׁש אינ וֹ  ה נּ סּת ר ההוּ א  נזכּ ר, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 

בּ דּ ר1.רבּ י ה וֹ לכים הי וּ  י וֹ סי ור בּ י חיּ יא  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חיּ יא רבּ י אמר  אחד , לשׂ דה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ה גּ יעוּ 
זה ו דּ אי – ׁש ית  בּ רא ׁש אמר ּת ם זה  יוֹ סי, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
ה ּת וֹ רה אצל עליוֹ נים  ימים ׁש   ה  מ וּ ם  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכּ 1,

נסּת רים . הם האחרים י וֹ תר. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוֹלא 
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כּ 1.אבל ׁש אמר בראׁש ית  צדדי  בּ ת וֹ 1 ראינ וּ  ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ת וֹ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ה נּ סּת ר  אוֹ ת וֹ  חקק ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחקיקוֹ ת 
הה וּ א ׁש נּ עץ. בּ נּ קדּ ה  ׁש נּ קוּ ד אחד סתר ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵמעיו 
ּת חת ה כּ ל ׁש גּ וֹ נז כּ מי  בּ וֹ , ונסּת ר חּק וּ קים ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָחקק
בּ היכל הכּ ל גּ וֹ נז  הּמ פּת ח וא וֹ תוֹ  אחד, ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמפּת ח 
– ההוּ א  בּ היכל גּ נוּ ז ׁש ה כּ ל גּ ב על ואף ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
א וֹ ת וֹ  הּמ פּת ח. בּ אוֹ ת וֹ  ה וּ א  ה כּ ל  ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר

וּ פוֹ תח . סוֹ גר ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ פּת ח

עלבּ אוֹ תוֹ  א לּ וּ  ר בּ ים נסּת רים גּ נזים  יׁש  ההיכל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
מעשׂ ה ׁש ערים  יׁש  ההיכל בּ אוֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאלּ וּ .

צ  לאר בּ עה  נחקקוּ  חמ  ים . והם  והיוּ סתר , דדים  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צד , אין  אחד לׁש ער  ותׁש עה ]. [ס"א  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עים 
[ס"י  למ ּט ה  ה וּ א אם  למעלה  ה וּ א  אם  ידוּ ע ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹלא 
א וֹ ת וֹ  כּ 1 וּ מ  וּ ם  למ ּט ה ]. ה וּ א  למעלה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א 

סת וּ ם . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה  ער 

וּ מקוֹ םבּ תוֹ $ אחד, מנעוּ ל יׁש  ה  ערים  א וֹ תם  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ , הּמ פּת ח א וֹ תוֹ  להכניס קטן ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
יוֹ דעים אין הּמ פּת ח. ׁש ל בּ ר ׁש ם  א לּ א  נרׁש ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
לבדּ וֹ . ה ּפ תח] ׁש ל [ס"י הּמ פּת ח א וֹ ת וֹ  א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶבּ וֹ 

א ֹלהים . בּ רא  בּ רא ׁש ית  ה ּס וֹ ד זה  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל

וה וּ אבּ ראׁש ית בּ וֹ , נסּת ר ׁש ה כּ ל הּמ פּת ח זה  ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ לוּ לים ׁש ערים וׁש  ה  וּ פוֹ תח, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵסוֹ גר 
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את כּ ׁש ּס וֹ גר  וּ פוֹ תח . ׁש ּס וֹ גר  ה ּמ פּת ח בּ א וֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ וֹ 
בּ תוֹ כוֹ  א וֹ תם  וכוֹ לל ה  ערים  וכ וֹ לאא וֹ תם  (נ"א ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ כללבתוֹ כוֹ ) גּ לוּ י דּ בר  בּ רא ׁש ית , כּ ת וּ ב ו דּ אי  אז , ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נסּת ר . דבר  זה  – בּ ר "א  מקוֹ ם  וּ בכל נסּת ר . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר 

פוֹ תח . ו ֹלא  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵסוֹ גר 

ה ּמ א וֹ ראמר את וׁש מעּת י כּ 1, זה  ו דּ אי י וֹ סי, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
(ר ׁש בּ "י) נסּת רה ּק דוֹ ׁש  ׁש דּ בר  כּ 1, ׁש א וֹ מר ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סוֹ גר ׁש היה  וּ בעוֹ ד  פוֹ תח . ו ֹלא  סוֹ גר  בּ רא , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָה וּ א 
והיה התקיּ ם , וֹלא  העוֹ לם  היה  ֹלא  בּ רא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ מלּ ת
אין ה זּ ה , ה ּת ה "וּ  וּ כׁש  וֹ לט  ּת ה"וּ . ה כּ ל  על ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמכ ּס ה

מתקיּ ם . ו ֹלא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם 

וּ מזדּ ּמ ןמתי ׁש ערים  ּפ וֹ תח  הּמ פּת ח אוֹ ת וֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּת וֹ לדוֹ ת ולעשׂ וֹ ת  כּ ׁש בּ אל ׁש ּמ וּ ׁש  ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

והארץ  ה  מים  ת וֹ לדוֹ ת  א לּ ה  ׁש כּ ת וּ ב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם ,
היה וּ מה הכּ ל בּ אברהם. ו ׁש נינוּ  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ה בּ ראם ,
ויצא לׁש ּמ ׁש , הא וֹ תיּ וֹ ת  חזר וּ  – בּ רא  בּ מ לּ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָסת וּ ם 
ה ּק דוֹ ׁש  היסוֹ ד אבר  ת וֹ לד וֹ ת , ׁש עשׂ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעּמ וּ ד

עליו . עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העוֹ לם

ר ׁש םּכ ׁש האבר אז  בּ רא , בּ מ לּ ת  נר ׁש ם  ה זּ ה  ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לגלּ וֹ ת ] ה ּק דוֹ ׁש  [נ "א  העליוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת ר 

וזה  ולכבוֹ דוֹ . לׁש מ וֹ  אחר  בּ ראר ׁש ם מ"י. ה וּ א ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌



בשנה]|20 1 [יום תשרי א ליום הלימוד המחולק סדר $הזוהר

מ "ה ׁש הוּ א  ׁש ּמ ת בּ ר 1 הּק דוֹ ׁש  ה  ם  כּ ן וגם  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵא לּ ה ,
בּ א לּ ה ר ׁש וּ ם  וה וּ א  אבר , בּ רא  מן  וה וֹ ציא  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ר ׁש ם .
א לּ ה ה ּק דוֹ ׁש . הנּ סּת ר זה . מצּ ד ואבר  זה  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
זה . נׁש לם  – זה  כּ ׁש נּ ׁש לם  עוֹ מד. אבר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵעוֹ מד.
י'. ה זּ ה  ל "א לּ ה " וחוֹ קק ה', ה זּ ה  לאבר  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵח וֹ קק

הזּ המתעוֹ ררוֹ ת הצּ ד  את לה ׁש לים  הא וֹ ת יּ וֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
מ"ם . מ וֹ ציא  ואז ה זּ ה , ה צּ ד ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
ה  ם נׁש לם  הזּ ה. לצּ ד  ואחד ה זּ ה  ל צּ ד אחד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵנוֹ טל 
אברהם . ׁש ל ה ם  כּ ן  גּ ם  א ֹלהים  ונעשׂ ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

זה . נ ׁש לם  – זה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ׁש לם

וזרק ויׁש  מ"י ה וּ א בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טל  א וֹ מרים  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ונטל א ֹלהים . ונעשׂ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ א לּ ה 

אברהם . ונעשׂ ה  בּ אבר  וזרק מ"ה  מ"יה וּ א (וּ מ לּ ת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ה  ם ׁש ל  הראׁש וֹ נה האוֹ ת י וֹ "ד, בּ ּה  וי ׁש  בינה, ׁש ערי  לחמ ים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶר וֹ מזת

ה  נ יּ ה האוֹ ת בּ ּה  וי ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש , ה ם למנין ר וֹ מזת מ "ה וּ מלּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש .

ׁש כּ כה העם אׁש רי  קמד ) (תהלים ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  יהו"ה, ה ּק ד וֹ ׁש  ה ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל

ע וֹ למ וֹ ת. ׁש ני התק יּ מ וּ  ואז מ "ה . בּ לי  על  ארץ ּת וֹ לה כו) (איוב  וג וֹ ', ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלּ וֹ 

הע וֹ לם את בּ רא בּ מ "י  כּ ל וֹ מר הזּ ה. הע וֹ לם וּ בה "א הבּ א, הע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ י וֹ "ד

וּ מּט ה). מעלה  רמז וזהוּ  הזּ ה. הע וֹ לם את בּ רא  וּ במ"ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

מה  ֹּלאואז ׁש לם  ׁש ם  ויצא  ת וֹ לדוֹ ת  עשׂ ה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  לכן . מּק דם ב )היה  א לּ ה(בראשית ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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היוּ  כּ לּ ם  בּ הבּ ראם. והארץ ה  מים  ◌ָ◌ָ◌5◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְת וֹ לד וֹ ת 
כּ יון אברהם . ׁש ל ׁש מוֹ  ׁש נּ ברא  עד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְתלוּ ים 
ה  ם נ ׁש לם  אברהם , ׁש ל הזּ ה ה ם  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש לם 
א ֹלהים ה ' עשׂ וֹ ת  בּ יוֹ ם ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש .

ו ׁש מים . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ

העפר ,הׁש ּת ּט ח את  ונ  ק בּ ארץ ח יּ יא  ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
א ּת ה כּ ּמ ה  עפר, עפר, ואמר : ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוּ בכה 
העין מחמדּ י  ׁש כּ ל בּ חצּפ ה, א ּת ה  כּ ּמ ה  ערף, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌5◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְקׁש ה
ּת אכל העוֹ לם  א וֹ ר וֹ ת עּמ וּ די כּ ל ב8, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִירקבוּ 

הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ א וֹ ר חצוּ ף, אּת ה  כּ ּמ ה  (ר ׁש בּ "י)ות ׁש חק. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ּמ מנּ ה , ה גּ דוֹ ל ה  לּ יט העוֹ לם , את  מאיר ◌ֶ◌5◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
ר בּ י  בּ 8. ירקב העוֹ לם , את  מעמידה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש זּ כוּ ת וֹ 
נרקב  א ּת ה  העוֹ למ וֹ ת , א וֹ ר  ה ּמ אוֹ ר , א וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
ה ׁש ּת וֹ מם העוֹ לם . את  וּ מנהיג  מקיּ ם וא ּת ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר 
ׁש ֹּלא ּת תגּ אה , אל עפר , עפר , ואמר : אחד , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶרגע
ֹלא ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ׁש הרי  העוֹ לם , עּמ וּ די  ב8 ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִיּמ סר וּ 

בּ 8. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵירקב

עּמ וֹ .קם י וֹ סי ור בּ י הל1 בוֹ כה . והיה  ח יּ יא  ר בּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לרא וֹ ת ימים  ארבּ עים  התענּ ה  ה יּ וֹ ם  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
לרא וֹ ת ר אי אינ 8 ל וֹ , אמרוּ  ׁש מעוֹ ן . ר בּ י  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶאת
הרא וּ  אחרים, ימים אר בּ עים  והתענּ ה  בּ כה  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָא וֹ ת וֹ .
ׁש היוּ  בּ נ וֹ  אלעזר  ורבּ י ׁש מעוֹ ן  רבּ י את  בּ ּמ חזה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַלוֹ 
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כּ ּמ ה והיוּ  יוֹ סי, ר בּ י ׁש אמר  ה זּ ה  בּ דּ בר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים 
כּ ּמ ה ראה בּ ינתים  לד בּ וּ ר וֹ . ׁש וֹ מעים  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים
ר בּ י  את  עליהם  וּ מעלים עליוֹ נוֹ ת , גּ דוֹ לוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכנפים 
ליׁש יבת ועוֹ לים בּ נוֹ , אלעזר  רבּ י ואת  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ראה להם . מח כּ וֹ ת היוּ  ה כּ נפים א לּ וּ  וכל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע,
ׁש ל מהא וֹ ר יוֹ תר  וּ מאירים  וּ מתחדּ ׁש ים  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרים 

ה  מ ׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִזיו 

ויראהּפ תח ח יּ יא  רבּ י יכּ נס ואמר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
את לחדּ ׁש  הוּ א  בּ רוּ 1 הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה  עתיד
ׁש נּ כנס  מי ה וּ א  אׁש רי לבא . לעתיד  ה צּ דּ יקים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
בּ א וֹ ת וֹ  ׁש עוֹ מד מי וא ׁש רי בוּ ׁש ה, בּ לי  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלכאן 
נכנס  ׁש היה  וראה  בּ כּ ל. חזק כּ עּמ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
ׁש יּ וֹ ׁש בים העּמ וּ דים  וּ ׁש אר אלעזר, רבּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד 
עצמ וֹ , את  וה ׁש מיט  מתבּ יּ ׁש , היה  והוּ א  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם.

ר לרגלי ויׁש ב ׁש מעוֹ ן .ונכנס בּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ראׁש 8יצא ּת רים  ואל עיני8 הנמ1 ואמר : קוֹ ל ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌
א וֹ ר וראה עיניו הנמי 1 ּת סּת כּ ל. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְואל 
ואמר: כּ מּק דם  ה ּק וֹ ל  חזר למרחוֹ ק. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר
אוֹ תם העין, ּפ קוּ חי  נסּת רים , טמוּ נים  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
וּ רא וּ  הסּת כּ לוּ  העוֹ לם , בּ כל !ׁש ּמ ׁש וֹ טטים  ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ ח וֹ ריכם נסּת רים י ׁש נים ּת נּ אים ] [נ"א  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נים 

!התעוֹ רר וּ  ִ◌ְ◌ְ◌
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מרמי וט וֹ עמים לאוֹ ר  חׁש 1 ׁש ה וֹ פכים  מ כּ ם  ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
לכאן בּ וֹ אם  טרם  ׁש ּמ ח כּ יםלמת וֹ ק מ כּ ם  מי ? ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌

את ּפ וֹ קד ׁש ה ּמ ל1 בּ ׁש עה  ׁש ּמ איר  לא וֹ ר  יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
העוֹ לם מלכי מ כּ ל מל1 ונקרא  וּ מת כּ בּ ד ?הא יּ לה , ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אין – העוֹ לם בּ אוֹ ת וֹ  יוֹ ם  בּ כל לזה  מצּפ ה  ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי

חלק  כּ אן !לוֹ  ָ◌ֵ◌ֶ◌

אוֹ תםבּ ינתים כּ ל סביבוֹ , החברים מן  כּ ּמ ה  ראה  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ עלים וראה ׁש ּק יּ מים , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ וּ דים 
יוֹ רדים . וא לּ וּ  עוֹ לים אלּ וּ  הרקיע. ליׁש יבת  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָא וֹ תם 
וה וּ א בּ א , ׁש היה ה כּ נפים בּ על ראה כּ לּ ם  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌5◌ַ◌ֵוּ מעל
ׁש ה ּמ ל1 הּפ ר גּ וֹ ד, מאח וֹ רי ׁש  מע ׁש בוּ עה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע
לעפר , ׁש  וֹ כבת  הא יּ לה  את  וזוֹ כר  יוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ וֹ קד 
מא וֹ ת בּ ׁש ֹלׁש  ׁש עה  בּ א וֹ ת ּה  בּ עיט וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵוּ בוֹ עט
לפניו . ור וֹ עדים  מפחדים  וכלּ ם  רקיעים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְות ׁש עים 
הדּ מעוֹ ת אוֹ תן ונוֹ פלוֹ ת דּ מעוֹ ת , זה על  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מ וֹ ריד
וּ מא וֹ תן ה גּ דוֹ ל , ה יּ ם  לת וֹ 1 כּ א ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהרוֹ תחוֹ ת
וּ מתקיּ ם ה יּ ם , ׁש ל הממנּ ה  א וֹ ת וֹ  עוֹ מד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌5◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה דּ מעוֹ ת 
עליו וּ מקבּ ל ה ּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל1 ׁש ל ׁש מוֹ  את  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקדּ ׁש 
לת וֹ כוֹ  אוֹ תם  וכוֹ נס ברא ׁש ית מימי כּ ל  את ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלבֹלע
ה ּק דוֹ ׁש , העם  על העּמ ים  כּ ל ׁש יּ תקבּ צוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

ביבׁש . ויעבר וּ  ה ּמ ים , ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתיבּ ׁש וּ 

ׁש בּ ין קוֹ ל ׁש מע מקוֹ ם ,כּ 1 ּפ נּ וּ  מקוֹ ם , ּפ נּ וּ  א וֹ מר : ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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ׁש מעוֹ ן , ר בּ י ליׁש יבת בּ א  הּמ ׁש יח ה ּמ ל1 ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הנּ ה 
היׁש יבה , ורא ׁש י ׁש  ם  הצּ דּ יקים  ׁש כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱהי וֹ ת 
אוֹ תם וכל  רׁש וּ מוֹ ת , הן  ׁש  ם יׁש יבוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוא וֹ תן 
כּ אן ׁש ל מהיׁש יבה  עוֹ לים  י ׁש יבה  ׁש בּ כל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים 
היׁש יבוֹ ת א וֹ תן  בּ כל בּ א  וה ּמ ׁש יח הרקיע, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִליׁש יבת 
בּ א ה  עה  וּ בא וֹ ת ּה  החכמים. מ ּפ י ּת וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוח וֹ תם 
היׁש יבוֹ ת מריח וֹ ת מראׁש ] [נ"א  מתעּט ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח

עליוֹ נוֹ ת . ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עטר וֹ ת

ר בּ י בּ אוֹ תּה  וקם  החברים , א וֹ תם  כּ ל קמוּ  ׁש עה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ר וּ ם עד א וֹ רוֹ  עוֹ לה  והיה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן ,
עוֹ לה ׁש ּת וֹ רת 8 א ׁש רי 8 ר בּ י, לוֹ , אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ[הרקיע].
וא וֹ ר אוֹ ר  וכל אוֹ ר וֹ ת , ו ׁש בעים  מא וֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלׁש 
ׁש עוֹ לים טעמים  עשׂ ר  וּ ׁש ֹלׁש ה  מא וֹ ת  לׁש ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפרד
בּ ר וּ 1 וה ּק דוֹ ׁש  טהוֹ ר . אפרסמוֹ ן בּ נהרוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְור וֹ חצים 
ׁש ל וּ מי ׁש יבת וֹ  מיׁש יבת8, ּת וֹ רה  מא  ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְה וּ א 
אח יּ ה ׁש ל יׁש יבתוֹ  וּ מּת וֹ 1 יה וּ דה , מל1 ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ הוּ 
א לּ א מיׁש יבת8, לא  ר  באתי ֹלא  ואני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַה  יֹלני.
יכּ נס  ׁש ֹּלא  ידעּת י  ׁש הרי לכאן, בּ א  ה כּ נפים  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ על

ליׁש יבת8. א לּ א  האחר וֹ ת  היׁש יבוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלת וֹ 1

אוֹ ת ּה בּ אוֹ תּה  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י לוֹ  סּפ ר ׁש עה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אז ה כּ נפים . בּ על ׁש נּ ׁש בּ ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה  בוּ עה 
והזדּ עזעוּ  קוֹ לוֹ , והרים  ה ּמ ׁש יח  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהזדּ עזע
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והז דּ עזע  ה גּ דוֹ ל, ה יּ ם  והזדּ עזע ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים ,
את ראה כּ 1 בּ ין להתה ּפ 1. העוֹ לם  וחׁש ב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה לּ ויתן,
כּ אן נתן מי אמר , ׁש מעוֹ ן. ר בּ י  לרגלי  חיּ יא  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 

העוֹ לם א וֹ ת וֹ  מדּ י ׁש לּ בוּ ׁש  ר בּ י אדם  לוֹ  אמר  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מא וֹ ר ׁש ל האוֹ ר  חיּ יא, ר בּ י ה וּ א  זה  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
ויהיוּ  וּ בניו  ה וּ א ית כּ נּ ס לוֹ , אמר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה.
לוֹ . י נּ תן זמן ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  אמר ׁש לּ 8. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהיׁש יבה
זוֹ לגוֹ ת ועיניו  מזעזע מ  ם ויצא  זמן , ל וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌5◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָנתנ וּ 
א ׁש רי  ואמר , וּ בכה , ח יּ יא ר בּ י הז דּ עזע ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת .
חלקוֹ  וא ׁש רי העוֹ לם , בּ אוֹ ת וֹ  ה צּ דּ יקים  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם

כּ תוּ ב עליו  לכ 1. ׁש זּ כה  יוֹ חאי בּ ר  ח)ׁש ל  (משלי  ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ואצ  יׁש  אהבי  אמ לּ א .להנחיל רתיהם  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

תשרי ב  ליום  הלימוד בשנה]סדר 2 [יום

ּפ תח ,בּ ראׁש ית. ׁש מעוֹ ן  נא)ר בּ י וא שׂ ם(ישעיה  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לאדם יׁש  כּ ּמ ה  בּ פי8. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ ברי
ׁש ה ּק דוֹ ׁש  מ  וּ ם  ולילה , יוֹ מם  בּ ּת וֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ תעּס קים א וֹ תם  לקוֹ לוֹ ת  מקׁש יב ה וּ א  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ ר וּ 1
א וֹ ת וֹ  ידי על בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תח דּ ׁש  דּ בר  וּ בכל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה .

אחד . רקיע עוֹ שׂ ה בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל

מ ּפ י ׁש נינוּ , מתחדּ ׁש  ּת וֹ רה  ׁש דּ בר  ההיא  בּ  עה  ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
לפני  וּ מז דּ ּמ ן עוֹ לה הה וּ א  הדּ בר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם ,
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את נ וֹ טל הוּ א  בּ ר וּ 1 וה ּק דוֹ ׁש  ה וּ א , בּ ר וּ 1 ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
א וֹ ת וֹ  וּ מעּט ר  א וֹ ת וֹ , וּ מנ ק [ּת וֹ רה ] הדּ בר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַא וֹ ת וֹ 
חכמה וּ דבר  וּ מחּק קוֹ ת. גּ לוּ פוֹ ת  עטרוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בעים 
חי  ה צּ דּ יק רא ׁש  על ויוֹ ׁש ב עוֹ לה  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התח דּ ׁש ,
אלף  בּ ׁש בעים  וּ מ ׁש וֹ טט מ  ם וטס ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים,
ה דּ ברים וכל ה יּ מים . עּת יק אל ועוֹ לה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת
בּ סוֹ דוֹ ת הם חכמה  דּ ברי ה יּ מים , עּת יק ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

עליוֹ נים . ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת רים 

כּ אן ,ואוֹ תוֹ  ׁש התחדּ ׁש  חכמה  ׁש ל ה נּ סּת ר  ה דּ בר  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ תם עם  מתח בּ ר  עוֹ לה, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ה וּ א 
עּמ הם ויוֹ רד  ועוֹ לה  ה יּ מים, עּת יק ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים 
ֹלא ׁש עין  גּ נוּ זים  עוֹ למ וֹ ת  עשׂ ר  בּ ׁש מ וֹ נה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס

זוּ לת 8 אֹלהים  סד )ראתה  מ  ם(שם  יוֹ צאים  . ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וּ מז דּ ּמ נים וּ ׁש למים  מלאים  והוֹ לכים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ מ ׁש וֹ טטים 

ה יּ מים . עּת יק ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ה דּ ברבּ אוֹ תּה  את  ה יּ מים  עּת יק מריח ה  עה  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
את נוֹ טל  ה כּ ל. מן  לפניו  נוֹ ח וזה ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה ,

בּ ׁש ֹל א וֹ ת וֹ  וּ מעּט ר ה דּ בר , וׁש בעיםאוֹ ת וֹ  מא וֹ ת  ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ויוֹ רד , ועוֹ לה  טס ה דּ בר  א וֹ ת וֹ  עטר וֹ ת. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶאלף
חכמה ׁש ל ודבר  דּ בר  כּ ל  וכן אחד. רקיע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה 

נע שׂ ים) רקיעים)(ס"א לפני (ס"א ׁש לם  בּ קיּ וּ ם  עוֹ מדים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
חדׁש ים , ׁש מים להם  קוֹ רא  וה וּ א ה יּ מים . ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַעּת יק
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חכמה ׁש ל סוֹ ד וֹ ת  ׁש ל נסּת רים מח דּ ׁש ים , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים 
ה ּת וֹ רה דּ ברי ׁש אר  א וֹ תם  וכל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה .
ה וּ א , בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לפני עוֹ מדים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תח דּ ׁש ים ,
ויוֹ רדים החיּ ים , ארצוֹ ת  ונעשׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְועוֹ לים 
ה כּ ל ונעשׂ ה  וּ מתחדּ ׁש  אחת, לארץ ֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט רים
בּ ּת וֹ רה . ׁש התח דּ ׁש  ה דּ בר מא וֹ ת וֹ  חד ׁש ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶארץ

כּ ת וּ בועל סו)זה  ה  מים(ישעיה כא ׁש ר  כּ י ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
עשׂ ה אני  אׁש ר  החד ׁש ה  והארץ ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחדׁש ים
עוֹ שׂ ה . א לּ א  כת וּ ב, ֹלא  עשׂ יתי  וג וֹ '. לפני ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹעמדים 
ׁש ל וה ּס וֹ ד וֹ ת  הח דּ וּ ׁש ים  מא וֹ תם  תמיד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה 

כּ תוּ ב זה  ועל נא)ה ּת וֹ רה. בּ פי 8(שם דּ ברי וא שׂ ם  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ֹלא ארץ. וליסד  ׁש מים  לנטע כּ ּס יתי 8 ידי ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בצל 

ׁש מים . א לּ א  ה  מים , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכת וּ ב

כּ ּס יתי 8אמר ידי וּ בצל זּ ה מה  אלעזר , ?רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌
למ ׁש ה , הּת וֹ רה  ׁש נּ מסרה  בּ ׁש עה לוֹ , ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר 
לשׂ רף  עליוֹ נים מלאכים  ׁש ל רבּ וֹ א וֹ ת  כּ ּמ ה  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָבּ א וּ 
ה ּק דוֹ ׁש  עליו ׁש כּ ּס ה  עד  ּפ יהם, בּ ׁש להבת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְא וֹ ת וֹ 
וּ מתעּט ר עוֹ לה ה זּ ה  ׁש הדּ בר וכעת  ה וּ א. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ 1
על מכּס ה  ה וּ א  ה וּ א, בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לפני ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְועוֹ מד 
יכּ ר ׁש ֹּלא  האדם  א וֹ ת וֹ  על וּ מכּס ה  ה דּ בר , ◌ַ◌5◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַא וֹ ת וֹ 
עד לוֹ , יקנּ אוּ  וֹלא ה וּ א , בּ רוּ 1 הּק דוֹ ׁש  א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם 

מה דּ בר  וארץ (ּת וֹ רה)ׁש נּ עשׂ ה  חדׁש ים  ׁש מים  ההוּ א  ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
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לנטע  כּ ּס יתי8 ידי וּ בצל ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחד ׁש ה .
מן ׁש נּ סּת ר דּ בר  ׁש כּ ל מכּ אן  ארץ. וליסד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים 
וּ בצל ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  עליוֹ נה . לת וֹ עלת  עוֹ לה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעין ,
העין מן וּ מתכּ ּס ה נעלם  ול ּמ ה  כּ ּס יתי8. ?ידי ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש מיםבּ  לנטע ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  עליוֹ נה . ּת וֹ עלת ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש אמרנ וּ . כּ מוֹ  ארץ, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְוליסד

לאוֹ תםולאמר – ולאמר אּת ה . עּמ י לציּ וֹ ן  ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌
על אלּ וּ  המציּ נים  וה דּ ברים ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה  ערים 
א ּת ה , עּמ י א לּ א  עּמ י  ּת קרי אל א ּת ה. עּמ י  – ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵא לּ וּ 
עשׂ יתי  ׁש לּ י בּ דּ בּ וּ ר  אני מה  עּמ י . ׁש ּת ף ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ִלהיוֹ ת 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וארץ, לג )ׁש מים  ה '(תהלים בּ דבר ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תם אׁש רי א ּת ה . כּ 1 אף – נעשׂ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים 
כּ ל ׁש ל  ׁש דּ בּ וּ ר  ּת אמר  ואם  בּ ּת וֹ רה . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים 

כּ זה . עוֹ שׂ ה  י וֹ דע ׁש ֹּלא  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 

ה ּת וֹ רהבּ א בּ סוֹ ד וֹ ת  דּ רכּ וֹ  ׁש אין א וֹ ת וֹ  ראה , ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ רים על יוֹ דע ׁש אינוֹ  דּ ברים  ◌ָ◌ְ◌5◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מחדּ ׁש 
ה דּ בר לא וֹ ת וֹ  ויוֹ צא  עוֹ לה  ה דּ בר  א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
ה ּת ה וֹ ם נקב מ ּת וֹ 1 ׁש קר לׁש וֹ ן  ּת ה ּפ וּ כ וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִאי ׁש 
את לקבּ ל ּפ רסאוֹ ת  מא וֹ ת  חמׁש  וּ מדלּ ג ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה גּ דוֹ ל ,
ה דּ בר אוֹ ת וֹ  עם  וה וֹ ל 1 א וֹ תוֹ , ונוֹ טל  ה דּ בר . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַא וֹ ת וֹ 
ׁש וא ׁש ל רקיע בּ וֹ  ועוֹ שׂ ה  ׁש לּ וֹ , ה נּ קב ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְלת וֹ 1
איׁש  אוֹ ת וֹ  הרקיע בּ א וֹ תוֹ  וטס תה וּ . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 
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אחת . בּ פעם  ּפ רסא וֹ ת  אלפים ׁש ׁש ת  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַּת הּפ וּ כוֹ ת
י וֹ צאת מיּ ד עוֹ מד, ׁש וא ׁש ל ה זּ ה ׁש הרקיע ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
ׁש וא ׁש ל  הרקיע בּ א וֹ ת וֹ  וּ מתח זּ קת  זנ וּ נים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵא ׁש ת 
וּ מׁש ּת ּת פת ּת הּפ וּ כוֹ ת] ואיׁש  [נ "א היא ] ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ[נ "א
אלפים כּ ּמ ה  וה וֹ רגת  יוֹ צאת  וּ מ ם  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִעּמ וֹ ,
בּ רקיע  עוֹ מדת  היא  ׁש כּ א ׁש ר  מ  וּ ם  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ רבבוֹ ת.
כּ ל את טסה  להיוֹ ת  ויכלת ר ׁש וּ ת  לּה  יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַההוּ א ,

אחד . בּ רגע ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

כּ תוּ בועל ה)זה  בּ חבלי (ישעיה העוֹ ן מׁש כי ה וֹ י ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
העגלה וכעבוֹ ת  ה זּ כר . זה  העוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַה  וא .

החּט אה מי חּט אה .ח ּט אה , ׁש נּ קראת  ה נּ קבה ז וֹ  ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חבלי  בּ א וֹ תם  עוֹ ן  ׁש נּ קרא  א וֹ ת וֹ  את  מ וֹ ׁש 1 ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵה וּ א 

אתה   ח ּט אה , העגלה  כּ עבוֹ ת  כּ 1 ואחר וא . ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הת גּ בּ רה ׁש  ם  חּט אה, ׁש נּ קראת  ה נּ קבה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָא וֹ ת ּה 

זה  ועל אדם . בּ ני להרג טסה ז)להיוֹ ת  כּ י (משלי  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ה ּפ ילה מי ה ּפ ילה . חללים  אוֹ ת ּה ר בּ ים זוֹ  ? ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זה את גרם  מי אדם . בּ ני  ׁש ה וֹ רגת ?הח ּט אה  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ מוֹ רה . לה וֹ ראה ה גּ יע ׁש ֹּלא  החכם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד

י צּ ילנ וּ . ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן 

ׁש ֹּלאאמר מ כּ ם  בּ בּק ׁש ה  לחברים , ׁש מעוֹ ן ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ידעּת ם ׁש ֹּלא  ּת וֹ רה  דּ בר  מּפ יכם  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִת וֹ ציא וּ 
תהיוּ  ׁש ֹּלא  כּ די כּ רא וּ י , גּ דוֹ ל מעץ ׁש מעּת ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא
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אדם בּ ני המ וֹ ני להרג החּט אה לא וֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגוֹ רמים 
י צּ ילנ וּ , הרחמן  ואמר וּ , כלּ ם  ּפ תחוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלח נּ ם .

י צּ ילנ וּ . ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן

אתבּ א ה וּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  בּ רא  בּ ּת וֹ רה  ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ אר וּ ה  וה נּ ה ח)העוֹ לם , ואהיה(שם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

וה וּ א יוֹ ם. י וֹ ם  ׁש עׁש וּ עים  ואהיה  אמוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ 
ּפ עמים , וארבּ ע וׁש ֹלׁש  וּ ׁש ּת ים  ּפ עם  בּ ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ ל
מעשׂ ה , בּ ּה  עשׂ ה  כּ 1 ואחר א וֹ תם , אמר כּ 1 ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ מ וֹ  בּ ּה , לטעוֹ ת  יבא וּ  ׁש ֹּלא  אדם  בּ ני את ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד

כח)ׁש נּ אמר  וגם(איוב  הכינ ּה  ויסּפ ר ּה  רא ּה  אז  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ההם ּפ עמים ארבּ ע וּ כנגד לאדם . ויּ אמר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲחקר ּה 
– חקר ּה  וגם הכינ ּה , ויסּפ ר ּה , רא ּה , אז  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב,
וטרם מה  בּ רא . את  הוּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא
בּ רא ׁש וֹ נה הכניס ׁש לּ וֹ , ה ּמ עשׂ ה  את  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציא 
א 'ֹלהים בּ 'רא בּ 'רא ׁש ית  ׁש כּ ת וּ ב ּת בוֹ ת , ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
כּ נגד הם  – ה מים  כּ 1 ואחר אר בּ ע. הנּ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵא 'ת.
ה וּ א בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הסּת כּ ל ה ּפ עמים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
למלאכּת וֹ . מעשׂ ה וּ  את  י וֹ ציא  טרם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

בּ ר בּ י רבּ י י וֹ סי רבּ י את לרא וֹ ת ה וֹ ל1 היה  אלעזר ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
עּמ וֹ , אבּ א  ור בּ י  חמיו, לקוֹ ניא בּ ן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
א בּ א , ר בּ י אמר אחריהם. אחד איׁש  מח ּמ ר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
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ּפ ת ה וּ אנפּת ח וה זּ מן  ה  עה  ׁש הרי ּת וֹ רה , ׁש ל חים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ דרכּ נ וּ .(להסּת דּ ר )להת ּת ּק ן  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ואמר ,ּפ תח אלעזר  יט )ר בּ י ׁש בּ תתי (ויקרא את ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌
בּ רא ימים  בּ ׁש  ה  ראה , בּ א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ְ◌ִּת ׁש מרוּ .
ויוֹ ם יוֹ ם  וכל העוֹ לם . את  ה וּ א בּ רוּ 1 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
מתי  הה וּ א. בּ יּ וֹ ם כּ ח וֹ  ונתן  מעשׂ ה וּ , את  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִגּ לּ ה 

כּ ח וֹ  ונתן  מעשׂ ה וּ  את  הרביעי,גּ לּ ה  בּ יּ וֹ ם  ? ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
כּ לּ ם הרא ׁש וֹ נים , ה יּ מים  ׁש ֹלׁש ת  ׁש א וֹ תם  ◌ָ◌5◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ וּ ם 
היּ וֹ ם ׁש בּ א  כּ יון  הת גּ לּ וּ . וֹלא  נסּת רים  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהי וּ 
כּ לּ ם . ׁש ל והכּ ח הּמ עשׂ ה  את  ה וֹ ציא  ◌ָ◌5◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי,
ׁש ֹלׁש ה ׁש הם גּ ב על אף ורוּ ח , וּ מים  א ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
התגּ לּ ה ו ֹלא  ּת לוּ יים , כּ לּ ם  עליוֹ נים , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְיסוֹ דוֹ ת 
ואז אוֹ תם, גּ לּ תה ׁש הארץ עד ׁש לּ הם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ עשׂ ה 

מהם . אחד כּ ל ׁש ל הא ּמ נוּ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנ וֹ דעה

ׁש כּ ת וּ ב ואם היה , זה  ה ליׁש י בּ יּ וֹ ם  הרי  ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הארץ  וּת וֹ צא וכת וּ ב דּ ׁש א , הארץ !ּת דׁש א ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
זה ה  ליׁש י, בּ יּ וֹ ם  ׁש כּ ת וּ ב גּ ב על אף זה, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
אחד ׁש יּ היוּ  ה  ליׁש י  בּ יּ וֹ ם  ונכלל רביעי, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה 
התגּ לּ ה הרביעי ה יּ וֹ ם  כּ 1 ואחר  פרוּ ד. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ לי
אחד כּ ל ׁש ל  לא ּמ נוּ תוֹ  אּמ ן  לה וֹ ציא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה וּ 
הרגל הוּ א  הרביעי ׁש היּ וֹ ם  מ  וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד.

העלי וֹ ן . הכּ ּס א ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעית 
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הרא ׁש וֹ ניםוכל היּ מים  בּ ין  כּ לּ ם , ׁש ל מעשׂ יהם  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌5◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ יוֹ ם תלוּ יים  הי וּ  האחר וֹ נים , ה יּ מים  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵוּ בין 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ב )ה  בּ ת. בּ יּ וֹ ם(בראשית א ֹלהים  ויכל ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌
ׁש ל הרביעית  הרגל היא וזוֹ  ה בּ ת , ז וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה  ביעי.
ׁש בּ תתי  את  זּ ה  מה  כּ 1, אם  ּת אמר , ואם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַה כּ ּס א .

ּפ עמים ׁש בּ תּת ׁש מר וּ , ערב ׁש ל ׁש בּ ת  א לּ א  ? ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
א מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם ׁש ל ּפ ר וּ ד .וה  בּ ת להם ין ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

אחריהם ,אמר מח ּמ ר  ׁש היה סוֹ חר  א וֹ ת וֹ  [להם ] ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ּת ירא וּ  וּ מקדּ ׁש י  זּ ה  זהוּ מה  לוֹ , אמר  ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ל קדּ וּ ׁש  זּ ה וּ מה  לוֹ , אמר  ׁש בּ ת . ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִקדּ וּ ׁש 
מלמעלה .ׁש בּ ת ׁש נּ מׁש 1 ה ּק דּ וּ ׁש  זה לוֹ , אמר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

א לּ א קדׁש , אינ ּה  ׁש ה  בּ ת  עשׂ ית  כּ 1, אם  לוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
מלמעלה . עליו  ׁש  וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִקדּ וּ ׁש 

זה ,אמר וכ1 אבּ א , נח)ר בּ י וקראת(ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הז כּ יר מכבּ ד . ה ' לקדוֹ ׁש  ענג  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַל בּ ת 
כּ 1, אם לוֹ , אמר לח וּ ד . ה' וּ קדוֹ ׁש  לח וּ ד ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת

ה ' קדוֹ ׁש  זה  ׁש יּ וֹ רדתמי ה ּק ד ה  ל וֹ , אמר ? ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּק ד ה אם  ל וֹ , אמר עליו. ו ׁש וֹ רה  ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה 
נראה מכ בּ ד, נקראת  מלמעלה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מ ׁש כת 

וכבּ דּת וֹ . וכת וּ ב מכבּ ד, אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש  בּ ת

הזּ ה ,אמר לאיׁש  לוֹ  ה נּ ח  א בּ א, לרבּ י אלעזר  ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
בּ וֹ . יוֹ דעים  ׁש אינ נּ וּ  בּ וֹ  יׁש  חכמה ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ בר
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ואמר , ּפ תח א ּת ה . אמר  לוֹ , יט )אמר וּ  את(ויקרא  ָ◌ְ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אלּפ ים ׁש ה וּ א  ׁש בּ ת  ּת ח וּ ם  לרבּ וֹ ת  – את  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַׁש בּ תתי,
– ׁש בּ תתי את . ר בּ ה  כּ 1 וּ מ  וּ ם  צד, לכל ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַא ּמ וֹ ת
ׁש הן הּת ח ּת וֹ נה, ו ׁש בּ ת  העלי וֹ נה ׁש בּ ת  ז וֹ ] ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ[נ "א

יחד . ונסּת ר וֹ ת יחד כּ ל וּ לוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים 

והיתהנׁש ארה נז כּ רה  ׁש ֹּלא  אחרת  ׁש בּ ת  ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לפניו : אמרה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ בוּ ׁש ה .
בּ לי  אינוֹ  וה יּ וֹ ם  ׁש בּ ת , נקראתי א וֹ תי ׁש עשׂ ית  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמיּ וֹ ם
ל1, קראתי  וׁש בּ ת  ׁש בּ ת , א ּת  בּ ּת י , לּה , אמר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלילה .
עליוֹ נה . יוֹ תר בּ עטרה  א וֹ ת8 מעּט ר  הריני ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל

ּת ירא וּ . מקדּ ׁש י  ואמר כּ ר וּ ז ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר 

בּ ּה וזוֹ  וׁש וֹ רה  יראה , ׁש היא  ׁש בּ ת  ערב ׁש ל ׁש בּ ת  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הכליל ה וּ א בּ ר וּ 1 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ה וּ א  וּ מי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיראה .

ה ' אני ׁש ואמר  ואני כּ 1,? ׁש אמר  מא בּ א מעּת י ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
זה – ׁש בּ תתי  ׁש בּ ת . ּת חוּ ם  לר בּ וֹ ת  – את  ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוד יּ ק
אוֹ תם וּ כנגד ׁש נים . והם  ׁש בּ פנים, והר בּ וּ ע ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהעגּ וּ ל
אחד להז כּ יר , לנוּ  ׁש יּ ׁש  קד וֹ ת ׁש ּת י  יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌5◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַה  נים 

קדוֹ ׁש . ואחד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌5◌ְ◌ַויכלּ וּ ,

וּ בּק דּ וּ ׁש ויכלּ וּ  ּת בוֹ ת , וחמ ׁש  ׁש ֹלׁש ים בּ וֹ  יׁש  ַ◌ְ◌)◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ּת בוֹ ת , וחמ ׁש  ׁש ֹלׁש ים יׁש  מקדּ ׁש ים  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
ה וּ א בּ רוּ 1 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מ וֹ ת  ל ׁש בעים  עוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְוה כּ ל 
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ׁש העגּ וּ ל וּ מ  וּ ם  בּ הם . מתעּט רים  י שׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת 
כּ לוּ לים ׁש ניהם  ׁש בּ תתי, הם  ה זּ ה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהר בּ וּ ע
העליוֹ נה ה  בּ ת  ׁש הרי ּת ׁש מרוּ . ׁש כּ ת וּ ב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ׁש מוֹ ר,
ה ּמ ל1 ׁש הרי בּ זכוֹ ר , א לּ א  בּ ׁש מ וֹ ר , נכללה ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן
מל1 נקרא  זה  ועל בּ זכוֹ ר , מסּת יּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן 
כּ ן ועל זכוֹ ר, ה וּ א  ׁש לּ וֹ  וה ל וֹ ם  ׁש לּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ל וֹ ם 

למעלה . מח ֹלקת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵאין

יעק"ב,מ*וּ ם אחד – למ ּט ה ׁש לוֹ מ וֹ ת ׁש  ני ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ּפ עמים כּ ת וּ ב כּ 1 וּ מ וּ ם  י וֹ ס"ף. ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

נז) זה(ישעיה – לרחוֹ ק ולּק ר וֹ ב. לרח וֹ ק ׁש לוֹ ם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרחוֹ ק, יוֹ סף. זה  – ולּק רוֹ ב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב.

לא) לי,(ירמיה נראה  ה' ב )מרח וֹ ק ו ּת ת צּ ב (שמות ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ול ּק רוֹ ב, מרחוֹ ק. לב )אחת וֹ  (דברים ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

העליוֹ נה ה נּ קדּ ה  ז וֹ  – מרחוֹ ק בּ א וּ . מ ּק רוֹ ב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחד ׁש ים 
בּ היכלוֹ . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת

וּ מקדּ ׁש י ועל בּ ׁש מ וֹ ר . נכלל ּת ׁש מר וּ , כּ ת וּ ב זה  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש יּ ׁש  בּ אמצע ׁש עוֹ מדת  ה נּ ק דּ ה ז וֹ  – ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת ירא וּ 
והינ וּ  מיתה . ׁש ענ ׁש וֹ  ה כּ ל מן  יוֹ תר  מּמ נּ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִלירא 

לא)מה  כּ תוּ ב הם(שמות  מי  יוּ מת . מ וֹ ת מחלליה  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
העגּ וּ לחלליהמ ׁש ל  החלל לת וֹ 1 ׁש נּ כנס מי ? ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

בּ וֹ  וּ פוֹ גם  ׁש וֹ רה ה נּ קדּ ה ׁש א וֹ ת ּה  לּמ קוֹ ם  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהר בּ וּ ע
ההיא וה נּ קדּ ה  ּת יראוּ . כּ ת וּ ב זה  ועל יוּ מת . מ וֹ ת  –ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ַ◌ִ◌
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העלי וֹ ן ה נּ סּת ר  א וֹ ת וֹ  ׁש וֹ רה  ועליה  אני, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
אחד . וה כּ ל ה', והינוּ  התגּ לּ ה. ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 

אמר וּ ,ירדוּ  אוֹ ת וֹ . ונׁש קוּ  א בּ א ורבּ י אלעזר ר בּ י  ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וא ּת ה יד 8 ּת חת  י ׁש  ה זּ וֹ  החכמה  כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַוּ מה 

אחרינ וּ  א ּת המח ּמ ר מי ל וֹ , אמרוּ  להם ,? אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ונתעּס ק  נל1 וא ּת ם  אני אלּ א אני, מי  ּת ׁש אל וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַאל
את להאיר  חכמה  דּ ברי יאמר  אחד וכל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
ולהיוֹ ת כּ אן  ללכת  ל 8 נתן מי  ל וֹ , אמר וּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה דּ ר1.

בּ חמ וֹ רים קרב מחּמ ר עשׂ תה  י וֹ "ד להם, אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עּמ י  לה ּק ׁש ר וסמ "1, כּ "ף עם  א וֹ ת יּ וֹ ת , ׁש ּת י ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִעם 
וּ לה ּק ׁש ר להסּת לּ ק רצתה  ֹלא  כּ "ף יחד]. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ[נ "א
רגע  להיוֹ ת יכלה  ׁש ֹּלא בּ מקוֹ ם ] [נ "א ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר
כּ די  להסּת לּ ק, רצתה  ֹלא  סמ "1 עּמ וֹ . א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
ֹלא סמ"1 בּ לי  ׁש הרי ה נּ וֹ פלים , לא וֹ תם  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַלעזר

להיוֹ ת . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים 

אוֹ תי,יוֹ "ד וחבּ קה  לי נ ׁש קה  יחידה , אלי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָבּ אה 
ל8 אעשׂ ה  מה  בּ ני, לי: ואמרה  עּמ י ?בּ כתה  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌
מ כּ ּמ ה מתמ לּ את ואני מסּת לּ קת , אני  הרי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל
לאחר ונכבּ דוֹ ת . עליוֹ נ וֹ ת נסּת ר וֹ ת וא וֹ תיּ וֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטוֹ בוֹ ת 
ׁש ל נחלה  ל8 וא ּת ן אוֹ ת 8, ואסעד אלי8 אבא  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ִמכּ ן
ׁש הסּת לּ קוּ , מא לּ וּ  יוֹ תר  עליוֹ נוֹ ת  אוֹ ת יּ וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ּת י
ל8 ׁש יּ הי וּ  עלי וֹ נה , וׁש י"ן עליוֹ נה  י וֹ "ד י"ש , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם 
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ותהיה ל1 בּ ני, כּ 1, וּ מ וּ ם מכּ ל. מלאים  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָא וֹ צר וֹ ת 
בּ כ1. הוֹ ל1 אני כּ ן ועל חמ וֹ רים , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמח ּמ ר 

ל1שׂ מחוּ  ואמר וּ , וּ בכוּ  א בּ א , ור בּ י אלעזר ר בּ י ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ו ֹלא להם , אמר אחרי8. נחּמ ר  ואנוּ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְרכב,
א וֹ ת וֹ  ׁש יּ בא  עד היא ה ּמ ל 1 ׁש ּמ צות  לכם  ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת י 

החמ וֹ רים על ֹלאמחּמ ר  ׁש מ 8 הרי ל וֹ , אמרוּ  ? ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א מה  מוֹ ׁש ב8 בּ ית  מקוֹ ם  לנוּ , אמראמר ּת  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

מ וֹ ׁש  בּ ית  מקוֹ ם  אצלי,להם , וּ מעלּ ה  ט וֹ ב ה וּ א  בי ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌5◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ונכבּ ד . גּ ד וֹ ל בּ אויר , ׁש ּפ וֹ רח אחד מגדּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוה וּ א
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  – הזּ ה בּ ּמ גדּ ל  בּ וֹ  ה דּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוא וֹ תם 
מוֹ ׁש בי. בּ ית מקוֹ ם ה וּ א  וזה  אחד, ועני ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְה וּ א 
על מח ּמ ר  ואני מ ם , ועליתי] [נ"א  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוגליתי
אלעזר , ור בּ י  א בּ א רבּ י בוֹ  הסּת כּ ל וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחמ וֹ רים .
מן כּ מ וֹ  מתוּ קים ׁש היוּ  דּ בריו, את  להם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהטעים 
את ננ  ק ּת אמר , אם  אבי8 ׁש ם  לוֹ , אמר וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ דבׁש .

ולּמ ה להם , אמר רגלי8. בּ כ1עפר דּ רכּ י  אין  ? ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהת גּ א וֹ ת 

דּ גאבל היה וה וּ א ה גּ דוֹ ל, בּ יּ ם דירתוֹ  היתה  אבי  ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זה מ צּ ד ה גּ דוֹ ל  ה יּ ם את  סוֹ בב ׁש היה  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
ׁש היה עד  ימים , ועּת יק ונכבּ ד גּ דוֹ ל והיה  זה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלצד
כּ 1 ואחר  ה יּ ם , ׁש ל הדּ גים ׁש אר כּ ל את  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵבּ וֹ לע
ה ּט וֹ בוֹ ת מ כּ ל וּ מלאים  וקיּ מים  ח יּ ים  א וֹ תם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ ציא
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בּ כח וֹ , אחד  בּ רגע היּ ם  את  וׁש ט  העוֹ לם . ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
אוֹ תי  והטמין  גּ בּ וֹ ר , איׁש  בּ יד  כּ חץ א וֹ תי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוה וֹ ציא 
למקוֹ מ וֹ  ׁש ב וה וּ א לכם , ׁש אמר ּת י מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 

ה יּ ם . בּ א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונגנז

ה וּ אהבחין א ּת ה  לוֹ , אמר  בּ דבריו . אלעזר  ר בּ י ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ נ וֹ  ה וּ א  א ּת ה ה ּק דוֹ ׁש , ה ּמ אוֹ ר  ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ נ וֹ 
א וֹ ר ׁש ל  בּ נוֹ  הוּ א  א ּת ה  ה זּ קן , המנוּ נא  רב ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

אחרינ וּ  מח ּמ ר  וא ּת ה ונׁש קוּ ?הּת וֹ רה , יחד בּ כוּ  ! ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
לה וֹ דיע  מוֹ רנוּ  לפני נ וֹ ח  האם  לוֹ , אמרוּ  והלכ וּ . ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ 

ׁש מ וֹ  את  ?לנוּ  ָ◌ֶ◌ְ◌

כג )ואמר ,ּפ תח יה וֹ ידע.(שמואל–ב  בן וּ בניהוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אבל יפה . וה וּ א  בּ אר וּ ה וּ , הזּ ה ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַה ּפ סוּ ק
ׁש ל עליוֹ נים  סוֹ דוֹ ת  להרא וֹ ת  בּ א ה זּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַה ּפ סוּ ק
בּ א החכמה  סוֹ ד  על – יה וֹ ידע בן וּ בניה וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה.
חי  איׁש  בּ ן  גּ וֹ רם . וה  ם  הה וּ א , ה נּ סּת ר  –ה דּ בר  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

העוֹ למים . חי צדּ יק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶזה 

הכּ חוֹ תרב וכל ה ּמ עשׂ ים  כּ ל  ר בּ וֹ ן  – ּפ עלים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
ה וּ א מּמ נּ וּ , יוֹ צאים  ׁש כּ לּ ם  מ  וּ ם  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,
ה וּ א ר ׁש וּ ם צבאיו, בּ כל ה וּ א  אוֹ ת  צבאוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה '
מ ּק בצאל , ה וּ א  – ּפ עלים  רב ה כּ ל . מן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוגד וֹ ל
מקוֹ ם מאיזה  מה כּ ל. גּ ד וֹ ל וה נּ כ בּ ד ה גּ דוֹ ל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהאילן 
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בּ איצא דרגּ ה מאיז וֹ  ואמר ,? ה כּ ת וּ ב חזר  ? ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ֹלא ׁש עין  ה נּ סּת רת  העלי וֹ נה  ה דּ ר גּ ה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּק בצאל.
לת וֹ כּה  וכוֹ נסת  בּ ּה , ׁש ה כּ ל הדּ רגּ ה  וגוֹ '. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָראתה 
וה וּ א ה כּ ל . יוֹ צא  וּ מ ּמ נּ ה  העליוֹ ן, הא וֹ ר  ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמּת וֹ 1
מקבּ צוֹ ת ה דּ רגוֹ ת ׁש כּ ל נסּת ר  קדוֹ ׁש  ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵהיכל
כּ ל קיּ מים ה זּ ה  ההיכל  וּ בגוּ ף בּ ת וֹ כוֹ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונסּת רוֹ ת 
נ זּ וֹ נים מ ּמ נּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  ה צּ באוֹ ת  וכל  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למ וֹ ת ,

קיּ וּ מם . על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְועוֹ מדים

מקדּ ׁש יםהוּ א ׁש ני  מ וֹ אב. אראל ׁש ני את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִה כּ ה 
מקדּ ׁש  מ ּמ נּ וּ , ונזּ וֹ נ וּ  בּ גללוֹ  עוֹ מדים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 
נמנע  הסּת לּ ק, ׁש ה וּ א כּ יון ׁש ני . וּ מקדּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִראׁש וֹ ן
ה וּ א כּ ביכוֹ ל מלמעלה . ׁש וֹ פע ׁש היה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַה  פע
אוֹ תם , והׁש מיד א וֹ תם  והחריב א וֹ תם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִה כּ ה 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נפל . ה גּ ד וֹ ל א)וה כּ ּס א  ואני (יחזקאל ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
היא אני, ׁש נּ קראת  ההיא ה דּ ר גּ ה  ה גּ וֹ לה. ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבת וֹ 1

לּמ ה הגּ וֹ לה . נהרבת וֹ 1 על  כּ בר . נהר  על ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ו ֹלא וּ מעינ וֹ תיו  מימיו ׁש הפסיק ויוֹ צא  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש  וֹ פע

כּ ברא ׁש וֹ נה . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש ּפ יע 

יד )ׁש כּ ת וּ בזהוּ  –(איוב  יחרב ויבׁש . יחרב ונהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ 1 וּ מ  וּ ם  ׁש ני. בּ בית  – ויבׁש  רא ׁש וֹ ן , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ בית 
ׁש הרי  [ס"א  מ וֹ אב. אראל ׁש ני את  ה כּ ה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִה וּ א 
ונחרבוּ  ׁש בּ  מים, מאב ׁש הי וּ  מוֹ אב, ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה ]
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מאירים ׁש היוּ  הא וֹ ר וֹ ת  וכל  בּ גללוֹ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌5◌ְוה ׁש מדוּ 
נח ׁש כוּ . כּ לּ ם  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌5◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

בּ זּ מנּ יםועוֹ ד, הארי. את  והכּ ה ירד ה וּ א  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מ וֹ ׁש ך היה  ה זּ ה כּ ׁש ה נּ הר אתהראׁש וֹ נים  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

בּ ׁש למוּ ת , עוֹ מדים  י שׂ ראל הי וּ  למ ּט ה , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵמימיו 
ואז נפׁש ם , על לכּפ ר  וקר בּ נ וֹ ת  זבחים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש זּ וֹ בחים 
והיוּ  אחד , אריה  ׁש ל  דּ מוּ ת מלמעלה  יוֹ רד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהיה 
א וֹ כל טרּפ וֹ , על ר וֹ בץ ה ּמ ז בּ ח  גּ בּ י  על א וֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִרוֹ אים
היוּ  ה כּ לבים  וכל חזק, גבר כּ מ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נ וֹ ת

החוּ צה . י וֹ צאים  ו ֹלא  מ לּ פניו  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ אים 

ה דּ רגוֹ תּכ יון לת וֹ 1 ירד ה וּ א  החטאים, ׁש גּ רמוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רצה ׁש ֹּלא האריה  אוֹ ת וֹ  את  והרג ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מ ּט ה ,
א וֹ ת וֹ . הרג כּ ביכוֹ ל כּ בראׁש וֹ נה . טרּפ וֹ  את  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָלתת 
לעיני  – ה בּ וֹ ר לתוֹ 1 ודּ אי. הארי את  ה כּ ה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִה וּ א 
הצּ ד א וֹ ת וֹ  כּ 1 ׁש ראתה  כּ יון הרע. האחר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה צּ ד
את לאכל אחד  כּ לב וׁש לחה  הת גּ בּ רה  ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר ,
הארי"ה א וֹ ת וֹ  ׁש ל  וּ מה  מ וֹ  ?ה ּק ר בּ נוֹ ת . ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כלב  אוֹ ת וֹ  וּ מה  ם  אריה . ּפ ני ׁש ּפ ניו  ?א וֹ ריא "ל, ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ לב  א לּ א  אדם , ׁש ל בּ כלל ׁש אינוֹ  ׁש מ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַבּ לאדן 

כלב. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ פני 

נדּ וֹ ןבּ יוֹ ם וה דּ ין החטאים  ׁש גּ רמ וּ  בּ יּ וֹ ם  – ה  לג ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
זה ועל  העליוֹ ן. הדּ ין  בּ ית  מעם  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
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העלי וֹ ן . ה דּ ין זה  מ  לג. לבית ּה  תירא  ֹלא  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב
לסבּ ללּמ ה ויכוֹ ל ׁש נים , לבׁש  בּ ית ּה  ׁש כּ ל מ  וּ ם  ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌5◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

ה כּ ת וּ ב. סוֹ ד  כּ אן עד חזקה . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵא ׁש 

אחריומה כג )?כּ ת וּ ב איׁש (שמואל –ב  את  ה כּ ה  והוּ א  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ א ה כּ ת וּ ב סוֹ ד כּ אן  מראה . איׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמצרי
ה וּ א חטא וּ , ׁש יּ שׂ ראל ּפ עם  ׁש בּ כל  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע,
הא וֹ ר וֹ ת וכל  ה ּט וֹ בוֹ ת  כּ ל מהם  וּ מנע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ ק
– מצרי איׁש  את ה כּ ה  ה וּ א  להם . מאירים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
לישׂ ראל . מאיר ׁש היה  הה וּ א  האוֹ ר  ׁש ל האוֹ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה 

ה וּ א ׁש כּ ת וּ בוּ מי  מׁש ה , ב )? איׁש (שמות ו ּת אמרנה  ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו ׁש ם הת גּ דּ ל, ו ׁש ם נוֹ לד, וׁש ם  וגוֹ '. ה צּ ילנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמצרי

לא עלי וֹ ן .התעלּ ה  וֹ ר  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ׁש נּ אמראיׁש  כּ מוֹ  – יב )מראה  ו ֹלא(במדבר  וּ מראה  ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  – איׁש  לג )בחידוֹ ת . איׁש (דברים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌

כּ בוֹ ד מראה  א וֹ ת וֹ  ׁש ל  בּ עלּה  כּ ביכ וֹ ל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים .
רצוֹ נ וֹ  בּ כל הזּ וֹ  הדּ רגּ ה  את להנהיג  ׁש זּ כה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶה ',

אחר . איׁש  זכה  מה  ֹּלא  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ

ׁש נּ מסרוּ ביד הא ֹלהים מ ּט ה  זה  – חנית  ה ּמ צרי ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  יז)בּ ידוֹ , הא ֹלהים(שמות  וּ מ ּט ה  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

ה  מׁש וֹ ת בּ ין ׁש בּ ת  ערב ׁש נּ ברא  ה ּמ ּט ה  וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידי.
וּ בזה ה ּק דוֹ ׁש , החקוּ ק הּק ד וֹ ׁש  ה  ם  בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוחקוּ ק
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ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּס לע, כ )חטא הּס לע (במדבר את  ויּ 1 ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ה וּ א: בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ּפ עמים . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ מּט ה וּ 
ֹלא ח יּ י 8 ׁש לּ י , ה ּמ ּט ה  את  ל8 נת ּת י לזה ֹלא  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹמׁש ה ,

והלאה . מכּ אן  ביד8 ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 

בּ  בט מיּ ד אליו ו יּ רד כג )– בּ דּ ין(שמואל –ב  , ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ה ּמ צרי. מיּ ד החנית  את  ו יּ גזל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַה ּק ׁש ה ,
בּ ידוֹ  היה  ו ֹלא מּמ נּ וּ  נמנע ההיא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ה  עה 
החטא אוֹ ת וֹ  על – בּ חנית וֹ  ו יּ הרגה וּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים .
לארץ  נכנס וֹלא  מת  ההוּ א  בּ ּמ ּט ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הכּ ה

מיּ שׂ ראל . ה זּ ה  האוֹ ר  ונמנע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה,
ׁש נה(שם) ׁש ֹלׁש ים  א לּ וּ  נכבּ ד, הכי – ה  ֹלׁש ים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן

ה וּ א וּ מהם  למ ּט ה , וה ׁש ּפ יע מהם ׁש נּ טל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
וּ מתקרב. לוֹ קח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

אליוואל בּ אים היוּ  הם – בא  ֹלא  ה ֹלׁש ה  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
בּ א היה ֹלא  וה וּ א  ה לּ ב, בּ רצוֹ ן  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְונ וֹ תנים 
והח ׁש בּ וֹ ן בּ ּמ נין נכנס ׁש ֹּלא גּ ב על  ואף ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם .

מׁש מ(שם)ׁש לּ הם , אל דוד ׁש ֹּלאוישׂ מה וּ  עּת וֹ . ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ּפ ר וּ ד להם  אין  לעוֹ למים . לבּ וֹ  מלּ וּ ח  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרד
לדוד , ֹלא  וה וּ א  אליו , לבּ וֹ  שׂ ם  דּ וד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים .
ׁש ה לּ בנה והאהבים  וה  ירים ׁש ה ּת ׁש בּ חוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמ וּ ם 
ׁש יּ היה אליה  אוֹ ת וֹ  מ וֹ ׁש כת  היא  ל  מׁש , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָעוֹ שׂ ה 
מ ׁש מעּת וֹ . אל  דוד וישׂ מה וּ  וזה וּ  עּמ ּה , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִדיּ וּ ר וֹ 
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וכ1נפלוּ  כּ 1 בּ ין לפניו . א בּ א  ורבּ י אלעזר רבּ י ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה צּ דדים לכל והסּת כּ לוּ  קמ וּ  א וֹ ת וֹ . ראוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹלא 
עם זה  לד בּ ר יכל וּ  וֹלא וּ בכוּ  יׁש בוּ  א וֹ ת וֹ . רא וּ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש  נינ וּ , זה  ודּ אי א בּ א , ר בּ י אמר  ׁש עה  אחר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה .
ׁש אוֹ תם בּ יניהם, תוֹ רה ודברי  הוֹ לכים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש צּ דּ יקים 
זה ו דּ אי אליהם . בּ אים  העוֹ לם  אוֹ ת וֹ  ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
העוֹ לם מן  אלינ וּ  ׁש בּ א  ה זּ קן המנוּ נא  רב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה וּ א 
וטרם הלּ לוּ , ה דּ ברים  את  לנ וּ  לגלּ וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַההוּ א 
והיוּ  קמ וּ , מעּמ נ וּ . והת כּ ּס ה  ל וֹ  הל 1 ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִה כּ רנ וּ הוּ ,
לרכּ ב  רצוּ  הלכ וּ . ו ֹלא  החמוֹ רים  על לר כּ ב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִרוֹ צים 
היּ וֹ ם ועד  החמ וֹ רים . את  וה נּ יח וּ  ּפ חדוּ  הלכ וּ . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא
החמ וֹ רים . מקוֹ ם  ה ּמ קוֹ ם  לא וֹ ת וֹ  קוֹ ראים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

ואמר ,ּפ תח אלעזר  לא)ר בּ י  ט וּ ב8(תהלים  רב מה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הּט וֹ ב  הוּ א  כּ ּמ ה  וג וֹ '. לּ יראי8 צפנ ּת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
ה וּ א בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד והנּ כבּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן 
יראי  עליוֹ נים צדּ יקים  לא וֹ תם  אדם  לבני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  כּ ׁש נּ כנסים  בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵחטא 
וּ מי  ט וּ ב8. רב א לּ א  ט וּ ב8, כתוּ ב ֹלא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם .

קמה)?ה וּ א ענג(שם וזהוּ  יבּ יעוּ . ט וּ ב8 רב ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר 
העוֹ למים , לחי הבּ א  מהעוֹ לם ׁש  וֹ פעים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

ה וּ א  ודּ אי טוּ ב8. רב זכר  סג )ׁש ה וּ א  ט וּ ב (ישעיה ורב ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. ישׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלבית 
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וכלעוֹ ד החכמה , סוֹ ד  נחקק כּ אן  ט וּ ב8, רב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
ׁש בּ ארנ וּ . כּ מ וֹ  – מ "ה  כּ אן. נכללוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַה ּס וֹ ד וֹ ת 
אחר אילן  ׁש יּ ׁש  מ  וּ ם  וחזק, גּ דוֹ ל העץ זה  – ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַרב
לר וּ ם וּ מכניסוֹ  גּ ד וֹ ל ה וּ א  וזה  מּמ נּ וּ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָקטן 
בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא  הא וֹ ר  זה  – טוּ ב"8 ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים .
א וֹ ת וֹ  ׁש גּ נז מ  וּ ם  – לּ יראי 8 צפנ ּת  א ׁש ר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ ן .

העוֹ לם . בּ א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים

ׁש כּ ת וּ בּפ עלּת  העליוֹ ן , העדן  גּ ן זה טו)– (שמות ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ּפ עלּת  וזה וּ  ה'. ּפ עלּת  לׁש בּת 8 ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמכוֹ ן
ׁש לּ מּט ה העדן גּ ן זה – אדם  בּ ני נגד בּ 1. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַלח וֹ סים 
ׁש נּ תלבּ ׁש ה בּ ר וּ ח, ׁש ם  עוֹ מדים  ה צּ דּ יקים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
וזה וּ  ה זּ ה , העוֹ לם ׁש ל וּ דיוֹ קן כּ צוּ רה  יקר  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבוּ ׁש 
ׁש בּ עוֹ לם אדם בּ ני ׁש ל  צוּ רה  בּ א וֹ ת ּה  אדם, בּ ני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנגד 
לת וֹ 1 ועוֹ לים  בּ אויר  וּ פוֹ רחים  ׁש ם  ונמצאים  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה ,
ׁש לּ מעלה . העדן  גּ ן  בּ א וֹ ת וֹ  הרקיע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְיׁש יבת 
טה וֹ ר , אפרסמוֹ ן נהר וֹ ת בּ טלּ י  ור וֹ חצים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְוּ פוֹ רחים 
בּ ני  נגד נראים  ולפעמים  למ ּט ה . וׁש וֹ רים  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ רדים 
עליוֹ נים , מלאכים  כּ מוֹ  נ ּס ים  להם  לעשׂ וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
ו ֹלא העליוֹ ן , הּמ א וֹ ר  אוֹ ר  את  עכ ׁש ו ׁש ראינ וּ  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
י וֹ תר . חכמה  ׁש ל בּ סוֹ דוֹ ת  ולדעת  להסּת כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָזכינוּ 

ואמר,ּפ תח א בּ א  יג )ר בּ י אל(שופטים מנוֹ ח ויּ אמר  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
על אף ראינוּ . אֹלהים  כּ י נמ וּ ת  מ וֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִא ׁש ּת וֹ 
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אמר , – ּמ עשׂ ה וּ  מה  יוֹ דע היה  ֹלא  ׁש ּמ נ וֹ ח  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
וכת וּ ב לג )ה וֹ איל וחי,(שמות  האדם  יראני ֹלא  כּ י ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ואנ וּ  נמ וּ ת . מ וֹ ת  כּ 1 וּ מ וּ ם ראינוּ , אנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי
עּמ נ וּ  הוֹ ל1 ׁש היה ה זּ ה  לא וֹ ר וזכינוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָראינ וּ 
ׁש לח ה וּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הרי בּ עוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתקיּ ם 
ׁש גּ לּ ה , החכמה ׁש ל סוֹ דוֹ ת להוֹ דיענ וּ  אלינ וּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵא וֹ ת וֹ 

חלקנ וּ . ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש רי

נ וֹ טה .הלכוּ . ה מ ׁש  והיתה אחד להר  ה גּ יעוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה ענפי זההתחיל וּ  לה ּק יׁש  ההר ׁש ל אילן  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

קוֹ ל ׁש מעוּ  הוֹ לכים , בּ עוֹ דם  ׁש ירה. ואמרוּ  זה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִעם 
קד וֹ ׁש ים , א ֹלהים  בּ ני א וֹ מר : ׁש היה  חזק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
הזּ ה , העוֹ לם  ׁש ל החיּ ים בּ ין  ׁש הת ּפ זּ ר וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָא וֹ תם 
למקוֹ מם התקבּ צוּ  היׁש יבה , בּ ני מא וֹ ר וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָא וֹ תם 
ועמדוּ  א לּ וּ  ּפ חדוּ  בּ ּת וֹ רה . ר בּ וֹ נכם  עם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת עׁש ע
מ ּק דם כּ מוֹ  קוֹ ל יצא  בּ ינתים  ויׁש בוּ . ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבמקוֹ מם 
בּ על ה נּ ה  רמים , ּפ ּט יׁש ים  חזקים סלעים  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
ה  לטוֹ ן , כּ ּס א  על עוֹ מד בּ ציּ וּ רים  מר ּק ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה גּ ונים

והתקבּ צוּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִה כּ נסוּ 

האילנוֹ תבּ *עה ענפי קוֹ ל  את  ׁש מעוּ  ההיא  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים , והיוּ  ותּק יף, קט )חזק (תהלים ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ר בּ י  ּפ ניהם על נפלוּ  ארזים . ׁש וֹ בר  ה ' ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵקוֹ ל 
קמ וּ  עליהם. נפל רב וּ פחד  א בּ א ורבּ י ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
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ההר מן  יצא וּ  דבר . ׁש מעוּ  ו ֹלא  והלכוּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ חּפ ז וֹ ן 
◌ְ◌ָ◌ְוהלכוּ .

בּ ןּכ ׁש הגּ יעוּ  ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ ן  יוֹ סי  ר בּ י לבית  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י את  ׁש ם  רא וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָלקוֹ ניא ,
להם , ואמר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  שׂ מח שׂ מח וּ . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַיוֹ חאי.
עבר ּת ם , עליוֹ נים  וא וֹ ת וֹ ת  נ ּס ים  ׁש ל דּ ר 1 ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
בן בּ ניה וּ  ואת  אתכם  וראיתי כּ אן, יׁש נּת י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני
זקן ידי על עטר וֹ ת ׁש ּת י לכם  ׁש  וֹ לח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ  ׁש בּ דּ ר1 ו דּ אי לעּט רכם . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
אמר מ ׁש נּ וֹ ת. ּפ ניכם  את ׁש ראיתי ועוֹ ד, היה. ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָה וּ א 
מנּ ביא . עדיף ׁש חכם אמר ּת ם , יפה  יוֹ סי , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י

אביובּ א בּ ר כּ י בּ ין  ראׁש וֹ  את  ו שׂ ם  אלעזר  ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וּ בכה . ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ּפ חד ה ּמ עשׂ ה . [לוֹ ] ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוסּפ ר

ג )אמר  את(חבקוק יראתי. ׁש מע8 ׁש מעּת י ה' ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
מיתת ׁש ראה  בּ ׁש עה חבּק וּ ק אמר  ה זּ ה  וֹ ה ּפ סוּ ק ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
חבּק וּ ק  נקרא  ל ּמ ה  אלי ׁש ע. ידי  על  ?והתקיּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

ׁש כּ ת וּ ב ד )מ וּ ם ח יּ ה(מלכים–ב  כּ עת  ה זּ ה  ל ּמ וֹ עד ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וּ ׁש ני  ה  וּ נ ּמ ית . ׁש ל בּ נ ּה  היה וזה  בּ ן. חבקת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַא ּת 
אליׁש ע, ׁש ל ואחד א ּמ וֹ , ׁש ל אחד – היוּ  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִחבּ וּ קים

ּפ יו .(שם)ׁש כּ תוּ ב על  ּפ יו  ויּ שׂ ם  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חקוּ ק מצאנוּ  ׁש ם ה ּמ ל1 ׁש ֹלמה  ׁש ל בספרוֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
עליו חקוּ קים  ׁש מוֹ ת  וּ ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש  בעים 
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אביו בּ וֹ  ׁש חקק הא "ב ׁש א וֹ תיּ וֹ ת  מ  וּ ם  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַבּ ּת בוֹ ת ,
כּ ׁש אליׁש ע  וכעת  מ ּמ נּ וּ . ּפ רחוּ  כּ ׁש ּמ ת , ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה ,
ׁש ל הא וֹ ת יּ וֹ ת  א וֹ תן  כּ ל  בּ וֹ  חקק א וֹ ת וֹ , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִחבּ ק
ׁש בעים ׁש ל והאוֹ ת יּ וֹ ת  ה  מוֹ ת, וּ ׁש נים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
ו ׁש ׁש  מאתים  הם  החקוּ קים  ה לּ לוּ  ה מ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים
בּ ר וּ ח וֹ  חקק הא וֹ ת יּ וֹ ת  כּ ל ואת  א וֹ ת יּ וֹ ת . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה 
ׁש ל בּ א וֹ תיּ וֹ ת  להעמידוֹ  כּ די אליׁש ע, בּ דבּ וּ ר ] ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ[נ "א
ה  ם חבּק וּ ק, לוֹ  וקרא  ׁש מ וֹ ת . וּ ׁש נים  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
החבּ וּ קים , את  מ ׁש לים ה צּ דדים , כּ ל את  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש לים 
עשׂ רה ו ׁש ׁש  מאתים  ׁש ל  לּס וֹ ד וה ׁש לים  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַכּ מבאר .
התקיּ ם בּ ּת בוֹ ת הּק ד וֹ ׁש . ה  ם  ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהאוֹ ת יּ וֹ ת 
על גּ וּ פוֹ  כּ ל התקיּ ם  וּ באוֹ ת יּ וֹ ת  רוּ ח וֹ , את  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיר

חבּק וּ ק. נקרא  כּ ן ועל ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִקיּ וּ מ וֹ ,

ג )אמר והוּ א יראתי.(חבקוק ׁש מע8 ׁש מעּת י ה ' ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
מהעוֹ לם ׁש ּט עמ ּת י  לי מה  היה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
נפׁש וֹ  על רחמים  לבּק ׁש  התחיל וּ פחדּת י. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַההוּ א 
יהיוּ  ׁש נים  בּ קרב לי , ׁש עשׂ ית  ּפ על8 ה ', ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
ה  נים בּ א וֹ תן ׁש נּ קׁש ר  מי וכל חיּ יו . כּ מ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַחיּ יה וּ .
ׁש נים בּ קרב בּ וֹ . נקׁש רים החיּ ים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּק דמוֹ ניּ וֹ ת ,
כּ לל . ח יּ ים  בּ ּה  ׁש אין ה דּ ר גּ ה  לאוֹ ת ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת וֹ דיע

מ ּמ ה   מעּת י בּ כה אני אף ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
על יד וֹ  הרים  הוּ א . בּ ר וּ 1 מהּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חדּת י
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ה ּת וֹ רה , א וֹ ר ה זּ קן , המנוּ נא  רב וּ מה ואמר , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹרא ׁש וֹ 
בוֹ . זכיתי ו ֹלא  בּ פנים , ּפ נים  לרא וֹ ת  זכיתם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַא ּת ם 
נר וֹ ת מאיר  הרים עוֹ קר  א וֹ ת וֹ  וראה  ּפ ניו על ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָנפל 
העוֹ לם בּ אוֹ ת וֹ  ר בּ י, לוֹ , אמר  ה ּמ ׁש יח . מל1 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ היכל
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לפני ה וֹ ראה  בּ עלי ׁש כנים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִּת היוּ 
בּ נ וֹ  אלעזר  לר בּ י קוֹ רא היה  ההוּ א  מה יּ וֹ ם  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵה וּ א .

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ּפ ניא "ל, א בּ א  לב )וּ לרבּ י כּ י (בראשית ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
ּפ נים . אל ּפ נים  א ֹלהים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָראיתי

ּפ תח,בּ ראׁש ית. חיּ יא קיא)רבּ י רא ׁש ית(תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
לכל ט וֹ ב שׂ כל ה ' יראת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
ּפ סוּ ק  חכמה, ראׁש ית  לעד . עמדת  ּת ה לּ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹעשׂ יהם 
בּ גלל ה ', יראת  חכמה  סוֹ ף לכּת ב: צרי1 כּ 1 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶזה 
היא א לּ א  [נ "א  חכמה . סוֹ ף היא  ה ' ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ראת 
עליוֹ נה . חכמה ׁש ל ה דּ ר גּ ה  לתוֹ 1 להכּ נס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵרא ׁש ית ]

ׁש כּ ת וּ ב קיח)זה וּ  זה(שם  צדק. ׁש ערי לי ּפ תחוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ֹלא זה , בּ ׁש ער  יכּ נס ֹלא  ׁש אם  ודּ אי. לה ', ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַה  ער 

לעוֹ למים . עלי וֹ ן(מ ׁש ל )יכּ נס ׁש ה וּ א  עליוֹ ן  למל1 ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
א לּ ה , על א לּ ה  ׁש ערים  ל וֹ  ועשׂ ה  וגנ וּ ז , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר 
בּ כּמ ה אחד  ׁש ער  עשׂ ה  ה  ערים  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בסוֹ ף
על א לּ ה  היכלוֹ ת  בּ כּמ ה  פתחים , בּ כּמ ה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמנעוּ לים ,
ׁש ער – אלי  להכּ נס ׁש ר וֹ צה  מי  כּ ל  ואמר : ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵא לּ ה ,
– זה  בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס מי לג בּ י . רא ׁש וֹ ן  יהיה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶזה 
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יראת עליוֹ נה , לחכמה  רא ׁש וֹ ן  ׁש ער  כּ 1 גּ ם  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִיכּ נס.
רא ׁש ית . וז וֹ הי היא . ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִה '

ׁש ּת י ב, וא לּ ה  כּ אחד, ׁש ּמ תחבּ רים הם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים 
עוֹ מד ואחד ונסּת ר , גּ נוּ ז אחד – ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌5◌ְנקדּ וֹ ת 
נקראים ּפ ר וּ ד  להם  ׁש אין  וּ בגלל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת .
זה , נוֹ טל  זה  ׁש נּ וֹ טל מי ׁש נים . וֹלא  אחד ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵרא ׁש ית ,

ׁש כּ ת וּ ב אחד, וּ ׁש מוֹ  ה וּ א  ׁש הרי אחד. (שםוה כּ ל  ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נקראפג ) לּמ ה לבדּ 8. ׁש מ 8 ה ' א ּת ה כּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוידעוּ 

ה ' בּ ן?יראת זכה  ורע. ט וֹ ב ׁש ל עץ ׁש ה וּ א בּ גלל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ולכן רע. ה נּ ה – זכה  ֹלא  ואם  ט וֹ ב. ה נּ ה  – ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
לכל לה כּ נס ׁש ער  וזה  יראה , זה  בּ מקוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָׁש וֹ רה 
ׁש ערים ׁש ני אלּ ה – ט וֹ ב שׂ כל  ׁש בּ עוֹ לם . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶטוּ ב

כּ אחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם 

ׁש ה וּ ארבּ י החיּ ים , עץ זה  – ט וֹ ב שׂ כל אמר , יוֹ סי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
בּ וֹ  ׁש וֹ רה  ׁש ֹּלא  ועל כּ לל . רע בּ לי ט וֹ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵשׂ כל
א לּ וּ  – עשׂ יהם  לכל  רע. בּ ֹלא  טוֹ ב שׂ כל הוּ א  ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָרע
ואוֹ תם ה ּת וֹ רה . ּת וֹ מכי  הנּ אמנים, דוד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדי 
א לּ וּ  כּ ל עוֹ שׂ ים . הם  כּ ביכ וֹ ל ה ּת וֹ רה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְּת וֹ מכי
ׁש עוֹ סקים בּ עוֹ ד עשׂ יּ ה בּ הם  אין  בּ ּת וֹ רה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים 
וּ בכח עשׂ יּ ה , בּ הם  יׁש  בּ הם  ׁש ּת וֹ מכים  א וֹ תם  ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ּה .
על הכּ ּס א ועוֹ מד לעד, עמדת  ּת ה לּ ת וֹ  כּ ת וּ ב ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶזה 

כּ רא וּ י. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעמדוֹ 
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בּ לּ ילהרבּ י בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סק י וֹ ׁש ב היה  ׁש מעוֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ ל ׁש  נינ וּ , בּ בעלּה . מתח בּ רת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ה כּ לּ ה 
בּ א וֹ ת וֹ  הצטרכ וּ  ה כּ לּ ה , היכל בּ ני החברים  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָא וֹ תם 
בּ ת וֹ 1 לּמ חרת  להיוֹ ת  עתידה  ׁש ה כּ לּ ה  ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַלילה 
ה לּ ילה , א וֹ ת וֹ  כּ ל  עּמ ּה  להיוֹ ת בּ עלּה  עם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌5◌ַהחּפ ה 
לעסק  מתּת ּק נת ׁש היא  בּ תּק וּ ניה  עּמ ּה  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְול שׂ מח 
לכתוּ בים , וּ מנּ ביאים  לנביאים , מּת וֹ רה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
בּ גלל החכמה , וּ בסוֹ דוֹ ת  ה ּפ סוּ קים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בדרׁש וֹ ת
ועלמ וֹ תיה והיא  ותכ ׁש יטיה, ּת ּק וּ ניה הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 
בּ הם , וּ מת ּת ּק נת  רא ׁש יהם  על ועוֹ מדת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת 
ֹלא ולּמ חרת ה לּ ילה , א וֹ ת וֹ  כּ ל בהם  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחה 
בּ ני  נקראים וא לּ ה  א ּת ם . יחד א לּ א  לחּפ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌5◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת 
ה וּ א בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  לח ּפ ה, ׁש נּ כנסת  וכיון  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌5◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌5◌ַהחּפ ה .
אוֹ תם וּ מעּט ר א וֹ תם , וּ מבר1 עליהם  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵׁש וֹ אל

חלקם . א ׁש רי ה כּ לּ ה . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ עטרת 

בּ ר נּ תוהיה מרנּ נים  החברים וכל ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אחד כּ ל  ת וֹ רה  דּ ברי וּ מח דּ ׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 

מהם, ׁש ארואחד וכל ׁש מעוֹ ן ר בּ י שׂ מח  והיה  ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
א ׁש רי  בּ ני , ׁש מעוֹ ן, ר בּ י להם  אמר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים.
לח ּפ ה ה כּ לּ ה  ת כּ נס ֹלא  ׁש ּמ חר בּ גלל ◌ָ◌5◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶחלקכם ,
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ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם  בּ גלל א ּת כם . יחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌5◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
יהיוּ  כּ לּ ם  בּ ּה , וּ שׂ מחים הזּ ה  בּ לּ ילה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִּת ּק וּ ניה 
וה ּק דוֹ ׁש  הזּ כר וֹ נ וֹ ת , בּ ספר וּ כת וּ בים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ מים 
ׁש ל ועטר וֹ ת  בּ רכוֹ ת  בּ ׁש בעים  מברכם  ה וּ א  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ 1

העלי וֹ ן . ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם 

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן יט )ר בּ י  ה  מים(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הרי  זה  ּפ סוּ ק  וכוּ '. אל כּ בוֹ ד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסּפ רים 
מתעוֹ ררת ׁש ה כּ לּ ה  זה בּ זמן  אבל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶהעמדנ וּ ה וּ .
וּ מאירה מת ּת ּק נת  לּמ חרת לח ּפ ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌5◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס
כּ ל עּמ ּה  ׁש 3מח וּ  החברים  עם  יחד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ק וּ טיה
כּ ּמ ה ולּמ חרת  א ּת ם. שׂ מחה  והיא  הלּ ילה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַא וֹ ת וֹ 
וּ מחנוֹ ת חילוֹ ת וּ מר כּ בוֹ ת  צבא וֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְא וּ כל וּ סים ,
ׁש ּת ּק נ וּ  ואחד אחד לכל מח כּ ים וכלּ ם והיא  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִא ּת ּה ,
והיא כּ אחד ׁש ּמ תחבּ רים כּ יון  ה זּ ה . בּ לּ ילה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָא וֹ ת ּה 

כּ ת וּ ב  מה  בּ עלּה , את  מסּפ ריםרוֹ אה  ה  מים  ? ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לח ּפ ה . ׁש נּ כנס החתן זה  – ה  מים  אל . ◌ָ◌5◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּ בוֹ ד
וזוֹ הר ׁש ּמ איר ה ּס ּפ יר כּ זהר  מאירים  – ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסּפ רים 

העוֹ לם . סוֹ ף ועד העוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ ּס וֹ ף

ׁש כּ ת וּ ב ּכ בוֹ ד אל, ׁש נּ קרא  כּ לּ ה כּ בוֹ ד  זה  – אל ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ז) ה נה(תהלים ימי בּ כל יוֹ ם . בּ כל ז וֹ עם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואל 

נקרא לח ּפ ה , נכנסת  כּ ׁש הרי וכעת  אל , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 
א וֹ ר . על  א וֹ ר כּ בוֹ ד. על כּ בוֹ ד אל. ונקרא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ בוֹ ד
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ׁש ה  מים ׁש עה  בּ א וֹ ת ּה  ואז  ׁש לט וֹ ן . על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן 
החברים א וֹ תם כּ ל לּה , וּ מאיר וּ בא  לח ּפ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌5◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
ׁש ם , בּ ׁש מוֹ תם מת ּפ ר ׁש ים  כּ לּ ם אוֹ ת ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקינ וּ 
מעשׂ ה הרקיע. מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  ׁש כּ ת וּ ב ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה וּ 

יח הבּ רית  קיּ וּ ם  בּ עלי א וֹ תם  א לּ ה  – עםידיו  ד ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מעשׂ ה נקראים  הבּ רית  קיּ וּ ם  בּ עלי  וא וֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַה כּ לּ ה .
בּ רית זוֹ  כּ וֹ ננה וּ , ידינ וּ  וּ מעשׂ ה  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָידיו,

האדם . בּ ן בּ בשׂ ר ׁש חת וּ מה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַה ּק יּ מת

כּ 1,רב אמר ה זּ קן  ה)המנוּ נא  את(קהלת ּת ּת ן אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
אדם בּ ן יּת ן ׁש ֹּלא – בּ שׂ ר 8 את לחטיא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִּפ י8
א וֹ ת וֹ  להחטיא  ויגרם  רע להרה וּ ר להביא  ּפ יו  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
עוֹ שׂ ה ׁש אם  ה ּק דׁש , בּ רית  בּ וֹ  ׁש חת וּ ם  קד ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְבּ שׂ ר
על ממ נּ ה וא וֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם . א וֹ ת וֹ  מ וֹ ׁש כים  ◌ַ◌ֶ◌5◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָכּ 1,
מלאכי  ׁש ל רבּ וֹ א וֹ ת  וכ ּמ ה  ׁש מ וֹ , דּ וּ מ"ה  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַה גּ יה נּ ם 
וכל ה גּ יה נּ ם , ּפ תח  על ועוֹ מד א ּת וֹ , יחד ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחבּ לה
לוֹ  אין הזּ ה  בּ עוֹ לם  ה ּק דׁש  בּ רית  ׁש  מרוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָא וֹ תם 

אליהם . לקרב ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ ת 

ּפ חד .דּ וד מעשׂ ה , א וֹ ת וֹ  ל וֹ  ׁש ּק רה  בּ ׁש עה  ה ּמ ל 1, ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ה ּק דוֹ ׁש  לפני דוּ מ"ה  עלה ׁש עה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה 
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב העוֹ לם, ר בּ וֹ ן לוֹ : ואמר  ה וּ א, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר וּ 1

כ ) וכת וּ ב (ויקרא אי ׁש , א ׁש ת  את  ינאף א ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
יח) בּ רית(שם  ׁש ּק לקל דּ וד וכוּ '. עמית8 א ׁש ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְואל
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מה וּ  דּ ינוֹ )בּ ערוה  ה וּ א:(מה בּ ר וּ 1 הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ מד , ּת ּק וּ נ וֹ  על ה ּק דׁש  וּ ברית  הוּ א , צדּ יק ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת לוֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י לפני ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌5◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

העוֹ לם . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא 

גלוּ י אמר ֹלא  לפניו – גּ לוּ י  לפני8 אם  אמרל וֹ : ! ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ ל ׁש הרי מה  היה , היה  בּ ה ּת ר  ועוֹ ד ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְלוֹ :
עד מהם  אחד עוֹ לה  ֹלא לּק רב, ׁש עוֹ לים  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵא לּ וּ 
לוֹ  היה  כּ 1, אם  ל וֹ : אמר בּ גט. אׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ טר 
בּ ּמ ה לוֹ : אמר  חכּ ה . ו ֹלא  חדׁש ים , ׁש ֹלׁש ה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלח כּ וֹ ת 

ה דּ בר מעבּ רת ,עוֹ מד ׁש היא  ׁש ח וֹ ׁש ׁש ים בּ מקוֹ ם  ? ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌5◌ֶ◌ֶ◌
ׁש הרי  מעוֹ לם , אליה  קרב ֹלא ׁש א וּ ר יּ ה לפני ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוגל וּ י
וכת וּ ב  א וּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת. בּ תוֹ כוֹ  חתוּ ם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש מי
בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ׁש ֹּלא  עּמ וֹ , חת וּ ם ׁש מי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִא וּ ר יּ הוּ .

ז העוֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : אמר  מה  אמר ּת לעוֹ למים . ה ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לפניו עּמ ּה , ׁש כב ֹלא  ׁש א וּ ריּ ה  גּ לוּ י לפני8 אם  –ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

גּ לוּ י  חדׁש ים .האם  ׁש ֹלׁש ה  ל ּה  לח כּ וֹ ת  לוֹ  היה  ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
לּמ ה אז  עּמ ּה , ׁש כב ֹלא ׁש ּמ עוֹ לם  ידע אם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְועוֹ ד,
אׁש ּת וֹ , עם  לׁש ּמ ׁש  עליו  וצוּ ה דּ וד לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָׁש לח

יא)ׁש כּ תוּ ב רגלי 8(שמואל –ב  וּ רחץ לבית8 ?רד ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

י וֹ תראמר חכּ ה  אבל ידע, ֹלא  ודּ אי ל וֹ : ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
חדׁש ים אר בּ עה  ׁש הרי חדׁש ים, ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִמ  ֹלׁש ה 
בּ ניסן וחמ ה  בּ עשׂ רים  למדנ וּ , ׁש כּ 1 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ ,
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יוֹ אב  עם  והיוּ  ישׂ ראל, בּ כל כּ ר וּ ז דּ וד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר 
ארץ  וה ׁש חית וּ  והלכ וּ  ׁש בּ סיון, ימים  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בעה
ואלוּ ל , אב ּת ּמ וּ ז  סיון ׁש ם ׁש ה וּ  עּמ וֹ ן . ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
עם מה  היה  היה  בּ אלוּ ל  וארבּ עה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בעשׂ רים
בּ ר וּ 1 הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  מחל  ה כּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם ׁש בע, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַבּ ת 
בּ אדר בּ ׁש בעה א וֹ מרים ויׁש  חטא . א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵה וּ א 
בּ א יּ ר , עשׂ ר  בּ חמ  ה  והת כּ נּ סוּ  כּ רוּ ז , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָהעבר
בּ ת עם מה  היה היה בּ אלוּ ל עשׂ ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ בחמ ה 

הת בּ 3ר ה כּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם  יב )ׁש בע, ה '(שם גּ ם  ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
תמוּ ת ֹלא  זּ ה מה  תמוּ ת. ֹלא  ח ּט את 8 ?העביר  ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

דּ וּ מה . בּ יד תמוּ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹלא 

לי אמר יׁש  אחד  דּ בר  הרי העוֹ לם , רבּ וֹ ן דּ וּ מה: ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ואמר  ּפ יו ּפ תח ׁש ה וּ א  כּ י (שם)אליו, ה ' חי ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נפׁש וֹ . את  דן וה וּ א  זאת , העשׂ ה  האי ׁש  מות  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶבן
רׁש וּ ת , ל8 אין  לוֹ : אמר  עליו . לי יׁש  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְטר וּ ניא 
ּפ י  על אף לה ', חטאתי ואמר  לפני  ה וֹ דה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ענ ׁש  בּ אוּ ר יּ ה , בּ מה חטא  אבל חטא. ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא 
בּ פחי  למקוֹ מ וֹ  דּ וּ מה  חזר מיּ ד וקבּ ל. עליו  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ תבּת י 

דּ וד , אמר  זה  ועל צד )נפׁש . עזרתה(תהלים  ה ' ל וּ לי ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוּ ל נפׁש י. ד וּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י לּ י עזרתה  ה ' י ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מה וכ וּ '. ׁש כנה  כּ מעט  ׁש לּ י , א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
כּ מעט בּ יני זּ ה ׁש יּ ׁש  ה עוּ ר כּ מוֹ  דּ ק ח וּ ט  כּ מ וֹ  ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
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ׁש כנה ׁש ֹּלא  היה ׁש עוּ ר  כּ אוֹ ת וֹ  האחר , ה צּ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵוּ בין 
נפׁש י. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָדוּ מה 

דּ ברולכן יאמר  ׁש ֹּלא  לה  מר אדם  בּ ן צרי1 ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
לדוּ מה  לוֹ מר  יוּ כל  ׁש ֹּלא בּ גלל (קהלתבּ דוד, ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

א וֹ ת וֹ ה) ונ צּ ח  לדוד  ׁש היה  כּ מוֹ  היא , ׁש גגה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י 
על הא ֹלהים  יקצף לּמ ה  בּ דּ ין . ה וּ א  בּ ר וּ 1 ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
את וח בּ ל אמר, ׁש ה וּ א קוֹ ל א וֹ ת וֹ  על – ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶקוֹ ל 8
ׁש ּפ גם הּק ד וֹ ׁש  בּ רית  קדׁש  בּ שׂ ר זה  – ידי 8 ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

זה  וּ בגלל דוּ מה . ידי  על בּ גּ יה נּ ם יט )ונמ ׁש 1 (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
החברים א וֹ תם  א לּ וּ  הרקיע. מגּ יד ידיו ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
מגּ יד ברית ּה , וּ בעלי ה זּ וֹ  ה כּ לּ ה עם  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התח בּ רוּ 

הרקיע  מי ואחד. אחד כּ ל הרקיע ורוֹ ׁש ם  זהוּ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ספר וזה וּ  וּ מזּ ל וֹ ת , וכ וֹ כבים  וּ לבנה  ח ּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ וֹ 
אוֹ תם וכוֹ תב אוֹ תם  ור וֹ ׁש ם  מגּ יד ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִזכּ רוֹ ן,

ּת מיד . רצוֹ נם  ולעשׂ וֹ ת ההיכל בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת

אמר יוֹ ם יבּ יע מאוֹ תם(שם)לי וֹ ם  קדוֹ ׁש  יוֹ ם  – ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ תם מ ׁש בּ חים  ה ּמ ל1, ׁש ל עליוֹ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָימים 
אחד כּ ל ׁש אמר  דבר  א וֹ ת וֹ  וא וֹ מרים  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
וּ מ ׁש בּ ח וֹ , אמר  א וֹ ת וֹ  יבּ יע ליוֹ ם  יוֹ ם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברוֹ .
[נ "א ׁש ּמ ׁש למת  דּ ר גּ ה  כּ ל – לּ לילה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌5◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
ׁש ל דעת אוֹ ת וֹ  לזה זה  מ ׁש בּ ח בּ לּ ילה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש  וֹ לטת ]
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ר בּ ה וּ באהבה ] [ס"א וּ בׁש למוּ ת  מחבר וֹ , אחד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
וא וֹ הבים . חברים  להם  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַנעשׂ ים 

העוֹ לם ,אין דּ ברי בּ ׁש אר  – דּ ברים  ואין אמר  ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ו ֹלא ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל1 לפני נׁש מעים  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 
הארץ  בּ כל ה לּ לוּ , ה דּ ברים  אבל ל ׁש מעם . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי 1
מדוֹ רים דּ ברים  אוֹ תם מדידה, עוֹ שׂ ים  קוּ ם . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָיצא
נעשׂ ים מאלּ ה ּת חּת וֹ נים , וּ מדוֹ רים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
ואם ה  בח . מא וֹ ת וֹ  הארץ, וּ מא לּ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים ,
מׁש וֹ טטים אחד בּ מקוֹ ם  דּ ברים  ׁש א וֹ תם  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹּת אמר 

ׁש  וכיון  מ לּ יהם . תבל  בּ קצה  – מהםבּ עוֹ לם  נּ עשׂ ים  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בהם ׁש וֹ רה  מי  שׂ םרקיעים , ל מ ׁש  ואמר, חזר  ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וּ מׁש כּ נ וֹ  מדוֹ ר וֹ  שׂ ם  קדוֹ ׁש  ׁש מ ׁש , א וֹ ת וֹ  בּ הם . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹאהל 
בּ הם . וּ מתעּט ר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבהם 

אזי ּכ יון בּ הם , וּ מתעּט ר רקיעים  בּ אוֹ תם ׁש  וֹ רה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
ורץ  שׂ מח מחּפ ת וֹ . יצא  כּ חתן  והוּ א  –ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌5◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מגדּ ל לת וֹ 1 ורץ מהם  יוֹ צא  רקיעים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ א וֹ תם 
– מ וֹ צא וֹ  ה  מים  מקצה  אחר . בּ מקוֹ ם  אחר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
קצה ׁש הוּ א  וּ בא , יוֹ צא עליוֹ ן מעוֹ לם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי

ּת קוּ פת וֹ  זה מי – וּ תקוּ פת וֹ  למעלה . זהה  מים  ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ה נה תקוּ פת  ׁש היא  למ ּט ה , ה  מים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְקצה 
מן וּ מתק רת  האיברים , כּ ל  את  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּס וֹ בבת 
– מחּמ ת וֹ  נסּת ר  ואין  זה . רקיע עד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה  מים 
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ׁש ּמ סוֹ בב  ה מ ׁש  וּ תקוּ פת  ז וֹ  ּת קוּ פה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ ת ּה 
צד .בּ כל ְ◌ָ◌ַ◌

מכּ לואין מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ ת כּ ּס ה  מי אין – נסּת ר ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
מּק יפוֹ ת כלּ ם  ׁש היוּ  העליוֹ נ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌5◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה דּ רגוֹ ת
ׁש ּמ ת כּ ּס ה מי אין ואחד  אחד  וכל אליו , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָוּ בא וֹ ת

וׁש ב ׁש ּמ תחּמ ם  בּ ׁש עה  – מח ּמ ת וֹ  (וּ מׁש ּת וֹ קק)מ ּמ נּ וּ . ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ת ׁש וּ בה  הזּ ה(בּ תׁש וּ קה)לגבּ יהם  ה בח  כּ ל ׁש למה , ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ּת וֹ רת ׁש כּ תוּ ב ה וּ א , ה ּת וֹ רה  בּ גלל הזּ ה העלּ וּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ו ׁש  ה ה ', כּ אן כּ ת וּ ב ּפ עמים  ׁש ׁש  ּת מימה . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְה '
ה ' "ּת וֹ רת עד  מסּפ רים" "ה  מים  מן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְפסוּ קים 
ׁש ׁש  הרי – בּ רא ׁש ית  כּ ת וּ ב זה  סוֹ ד ועל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה ".
– הארץ ואת  ה  מים  את  א ֹלהים  בּ רא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת .
ּפ עמים ׁש ׁש  כּ נגד  אחרים  ּפ סוּ קים  ּת בוֹ ת . ׁש ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
כּ אן . ׁש ל א וֹ ת יּ וֹ ת  ׁש ׁש  בּ גלל פסוּ קים  ׁש  ה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִה '.

כּ אן . ׁש ל ּת בוֹ ת  ׁש ׁש  בּ גלל  ׁש מ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִׁש  ה 

ור בּ י בּ עוֹ דם בּ נ וֹ  אלעזר  ר בּ י נכנסוּ  יוֹ ׁש בים , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה כינה ּפ ני ו דּ אי להם , אמר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַא בּ א .

ולכן אתבּ א וּ , ראיתם  ׁש הרי ּפ ניא"ל, לכם  קראנוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
לכם וגלּ ה  ׁש יּ דעּת ם  ועכׁש ו בּ פנים . ּפ נים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה  כינה 
ׁש דּ בר ודּ אי – יה וֹ ידע" בן  "וּ בניה וּ  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה כּ ת וּ ב
וא וֹ ת וֹ  ׁש לּ אחריו . וה ּפ סוּ ק ה וּ א  קדוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַעּת יק

אמר וֹ . מה כּ ל ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה ּס ת וּ ם 
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ואמר ,וּ פסוּ ק ּפ תח זה . כּ גוֹ ן  אחר  בּ מקוֹ ם  ה וּ א  זה  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יא) הימים–א האיׁש (דברי  את  ה כּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוה וּ א 

אחד סוֹ ד וה כּ ל בּ אּמ ה . חמׁש  מ דּ ה  איׁש  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ צרי
ה ּמ צרי  מי ה יּ דוּ ע,ה וּ א. אוֹ ת וֹ  יא)? מאד(שמות גּ דוֹ ל ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ

כּ מ וֹ  ונכבּ ד גּ ד וֹ ל וגוֹ ', עבדי בּ עיני  מצרים  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
זקן  אוֹ ת וֹ  המנוּ נא)ׁש גּ לּ ה  .(רב  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מ דּ הוּ פסוּ ק איׁש  העליוֹ נה. בּ י ׁש יבה  מת בּ אר זה  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אחד. כג )ה כּ ל ואיׁש (שמואל –ב  מראה  אי ׁש  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וּ תחוּ ם , ׁש בּ ת ׁש הוּ א  בּ גלל  אחד. ה כּ ל  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִמדּ ה
לה)ׁש כּ ת וּ ב וכת וּ ב (במדבר לעיר, מחוּ ץ וּ מדּ תם  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יט ) זה(ויקרא ועל בּ ּמ דּ ה. בּ ּמ ׁש ּפ ט  עול  תעשׂ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹלא 

אר כּ וֹ  ה וּ א, מ דּ ה  איׁש  מּמ ׁש  וה וּ א  ה וּ א , מ דּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִאי ׁש 
כּ 1 הרא ׁש וֹ ן  אדם  העוֹ לם . סוֹ ף ועד העוֹ לם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ ף

בּ א ּמ ה חמ ׁש  כּ ת וּ ב הרי ּת אמר , ואם  אוֹ תםהיה . ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם . סוֹ ף ועד העוֹ לם  מ ּס וֹ ף היוּ  בּ אּמ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָחמ ׁש 

חנית וּ ביד יא)ה ּמ צרי הימים–א ׁש נּ אמר(דברי  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש היה הא ֹלהים  מ ּט ה  זה  – ארגים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִכּ מנ וֹ ר 
צר וּ פי  ׁש ל בּ א וֹ ר  מפרׁש  גּ לוּ ף בּ ׁש ם  חקוּ ק ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
ׁש נּ קרא ויׁש יבת וֹ , בּ צלאל ח וֹ קק ׁש היה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת 

ׁש כּ ת וּ ב לה)אוֹ רג, חר ׁש (שמות  וגוֹ ' אתם  מ לּ א  ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ם מאיר היה מּט ה  ואוֹ ת וֹ  וגוֹ '. ורקם  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְוח ׁש ב
ׁש היוּ  ׁש החכמים  בּ א וֹ ר ה צּ דדים  בּ כל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחקוּ ק
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אפנים . וּ ׁש נים  בּ אר בּ עים  המפר ׁש  ׁש ם  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְחוֹ קקים

חלקוֹ . א ׁש רי ׁש אמר . כּ מ וֹ  והלאה  מ כּ אן ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוה ּפ סוּ ק
ה ּת ּק וּ ן  וּ נח דּ ׁש  ׁש בוּ  נכבּ דים , בּ לּ ילהׁש בוּ  כּ לּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הזּ ה , בּ לּ ילה  א ּת ּה  יחד ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף מי ׁש כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה זּ ה .
ההיא ה  נה  כּ ל וּ למ ּט ה  למעלה  ׁש מ וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 

כּ תוּ ב עליהם  בׁש לוֹ ם . ׁש נת וֹ  לד )וי וֹ ציא (תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ רא וּ  טעמ וּ  ויח לּ צם  ליראיו סביב ה ' מלא 1 ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶחוֹ נה 

ה '. ט וֹ ב ◌ִכּ י 

א ֹלהים .ּפ תח בּ רא בּ רא ׁש ית  ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש א וֹ מר מי ׁש כּ ל להסּת כּ ל, יׁש  זה  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מהעוֹ למוֹ ת, מׁש מד אחר , אלוֹ ּה  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌5◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵיׁש 

י) וארקא(ירמיה ה  מים  א ֹלהי  להם : ּת אמר וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָכּ 1
א לּ ה . ה  מים  וּ מ ּת חת  מהארץ יאבדוּ  עשׂ וּ , ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹלא 
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  מן  ח וּ ץ אחר  אלוֹ ּה  ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

בּ לבדּ וֹ . ◌ַ◌ְ◌ִה וּ א

ה ּפ סוּ ק וּ פסוּ ק סוֹ ף מּמ לּ ת  ח וּ ץ תרגּ וּ ם , ה וּ א זה  ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּמ לאכים(אלּ ה) בּ גלל  ּת אמר  אם  . ֵ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א וֹ ת וֹ , מכּ ירים  ו ֹלא לתרגּ וּ ם  נזקקים  ֹלא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים 
כּ די  ה ּק דׁש  בּ ל ׁש וֹ ן  להאמר  היא רא וּ יה  זוֹ  מלּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאז
להוֹ דוֹ ת זקוּ קים ויהיוּ  קדוֹ ׁש ים  מלאכים  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש מעוּ 
ׁש ֹּלא ּת ר גּ וּ ם , כּ תוּ ב כּ 1 מ  וּ ם  ו דּ אי א לּ א  זה , ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
בּ בן יקנּ א וּ  ו ֹלא  הּק ד וֹ ׁש ים  ה ּמ לאכים  לוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנזקקים
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הם בּ כלל זה  ׁש בּ פסוּ ק בּ גלל לוֹ , לה זּ יק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
והם א ֹלהים, נקראים  הם  ׁש הרי  קדוֹ ׁש ים , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים 
וארץ. ׁש מים  עשׂ וּ  ֹלא  והם  א ֹלהים, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ כלל

וארעא  לכּת ב צרי1 היה  בּ גלל(ארץ)וארקא , אלּ א ! ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש לּ מּט ה , ארצוֹ ת  ׁש בע מאוֹ תן אחת  היא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ארקא 
לאחר קין. ׁש ל בניו  בּ ני יׁש נם  מקוֹ ם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בא וֹ תוֹ 
ת וֹ לדוֹ ת , ועשׂ ה  ׁש ם  ירד  הארץ, ּפ ני מעל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶׁש גּ ר ׁש 
כּ פוּ לה ארץ והיא  כּ לוּ ם . ידע ׁש ֹּלא ׁש ם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוה ׁש ּת בּ ׁש 

וא וֹ ר . מחׁש 1 ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כ ּפ לה

בּ חׁש 1וׁש ם זה  – ׁש  וֹ לטים  ׁש לּ יטים  ממ נּ ים  ׁש ני ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌5◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בׁש עה בּ זה . זה  קטר וּ ג  ו ׁש ם בּ א וֹ ר . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
וה ׁש לימ וּ  זה  עם  זה ה ׁש ּת ּת פוּ  קין, ל ׁש ם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רד
זה ועל קין . ּת וֹ לדוֹ ת ׁש הם  רוֹ אים וה כּ ל  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
ׁש כּ ׁש א וֹ ת וֹ  ּפ רט  ח יּ וֹ ת , ׁש ּת י כּ מוֹ  רא ׁש ים בּ ׁש ני ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
ועל האחר . על וּ מנ צּ ח  ׁש לּ וֹ  מנ צּ ח  – ׁש וֹ לט ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵא וֹ ר 
ׁש ני  הם אחד. ונהיים  בּ א וֹ ר  ׁש בּ ח ׁש 1 נכללוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶזה 
כּ דמוּ ת וּ דמ וּ תם  וקסטימ וֹ ן, עפרירא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌5◌ְממ נּ ים ,
כּ מ וֹ  דּ מ וּ ת וֹ  אחד כּ נפים , בּ ׁש ׁש  קדוֹ ׁש ים  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים 
וּ כ ׁש ּמ תחבּ רים נ ׁש "ר , כּ מוֹ  דּ מ וּ ת וֹ  ואחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְׁש וֹ "ר ,

אדם . דּ מ וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַנעשׂ ים

בּ ׁש ני ּכ ׁש הם נחׁש  ׁש ל לדמ וּ ת מתהּפ כים  בּ חׁש 1, ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לת וֹ 1 וטסים  כּ נח ׁש , וה וֹ לכים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָרא ׁש ים ,
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כּ ׁש ּמ גּ יעים ה גּ דוֹ ל. בּ יּ ם  ור וֹ חצים  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַה ּת ה וֹ ם
אוֹ תם מר גּ יזים  ועזא "ל, עז"א  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלׁש לׁש לת 
החׁש 1, הרי לת וֹ 1 מד לּ גים  והם א וֹ תם , ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים
להם לת בּ ע ר וֹ צה הוּ א  בּ רוּ 1 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוח וֹ ׁש בים 
וּ פוֹ רחים ה גּ ד וֹ ל, בּ יּ ם  ׁש טים  א לּ וּ  ממ נּ ים  וּ ׁש ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌5◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ין.
ה  דים , אם  לנעמה , בּ לּ ילה  והוֹ לכים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִמ ם ,
להתקרב  וח ׁש בוּ  רא ׁש וֹ נים  יראים אחריה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּט עוּ 
ּפ רסא וֹ ת , אלף ׁש  ים  מדלּ גת  והיא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה.
ׁש יּ טעוּ  כּ די  אדם  בּ ני לג בּ י  ציּ וּ רים  בּ כּמ ה  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ית

אדם . בּ ני ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאחריה 

בּ כלוּ ׁש ני וּ מׁש וֹ טטים  ּפ וֹ רחים  א לּ ה  ממ נּ ים  ְ◌ֵ◌ְ◌5◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעוֹ ררים והם למקוֹ מם, וחוֹ זרים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
רעים יצרים  ׁש ל בּ רוּ ח קין  ׁש ל בניו בּ ני ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלא וֹ תם 
אינם ׁש וֹ לטים  הם ׁש  ם  ה  מים  ּת וֹ לדוֹ ת . ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
זרע  ׁש לּ הם  בּ כחם  מוֹ לידה  ֹלא  והארץ ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ א לּ ה ,
ׁש נים בּ כּמ ה  אלּ א חוֹ זרים  ו ֹלא  א לּ ה , כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוקציר 
עשׂ וּ . ֹלא  וארקא  ה  מים  א ֹלהי  והם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ זמנּ ים .
בּה  יׁש לט וּ  ׁש ֹּלא  ּת בל, ׁש ל עליוֹ נה  מארץ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹיאבד וּ 
לה ּט מא אדם לבני יגרמ וּ  וֹלא בּה , י ׁש וֹ טט וּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְוֹלא
וּ מּת חת מהארץ יאבדוּ  זה ועל לילה. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּמ קרה

ׁש  ב ם ׁש נּ עשׂ וּ  ׁש נּ ת בּ אר .ה מים, כּ מ וֹ  א לּ ה , ל ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מלאכים יח ׁש בוּ  ׁש ֹּלא  תר גּ וּ ם , ה וּ א  זה  ּפ סוּ ק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
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ועל לנוּ . יקטרגוּ  ו ֹלא  א וֹ מרים , ׁש עליהם  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
דּ בר ה וּ א  ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  "א לּ ה " ׁש ל ה ּס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶזה 

בּ ּת ר גּ וּ ם . מתח לּ ף ׁש ֹּלא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ באמר זה  ּפ סוּ ק אלעזר , רבּ י י)ל וֹ  מי (ירמיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
איזה יאתה , ל 8 כּ י הגּ וֹ ים  מל1 ירא 8 ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִֹלא 

ה וּ א נאמרׁש בח  זה ּפ סוּ ק בּ ני, אלעזר  ל וֹ , אמר  ? ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב  [כּ 1], ֹלא  הוּ א  ו דּ אי  אבל מקוֹ מוֹ ת , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
בּ א ׁש הרי  מלכוּ תם . וּ בכל  ה גּ וֹ ים חכמי בכל  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
בּ ר וּ 1 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש חוֹ ׁש בים  הר ׁש עים  ּפ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִלפּת ח
יׁש  ולכן  וּ מחׁש בוֹ תיהם , הרה וּ ריהם  יוֹ דע ֹלא  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵה וּ א 
אלי  בּ א  אחת  ׁש ּפ עם  ׁש ט וּ תם . את  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע
א ּת ם לי: אמר העוֹ לם , מאּמ וֹ ת אחד ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌5◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִּפ ילוֹ סוֹ ף

ה  מים ר וּ מי בּ כל ׁש וֹ לט ׁש אֹלהיכם  כּ לא וֹ מרים  ? ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
את יוֹ דעים  ו ֹלא  מ 3יגים  ֹלא  והּמ ר כּ בוֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה צּ באוֹ ת 
כּ 1, כּ ל  כּ בוֹ דוֹ  את  מגדּ יל  ֹלא זה  ּפ סוּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְמקוֹ מוֹ .
מאין מלכוּ תם  וּ בכל הגּ וֹ ים  חכמי בכל כּ י ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
קיּ וּ ם להם  ׁש אין אדם  לבני זה  מה  ּק וּ ל ?כּ מוֹ 8. ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

א וֹ מרים ועוֹ ד, לד )ׁש א ּת ם  עוֹ ד(דברים  נביא קם  ו ֹלא  ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אבל – קם  ֹלא  בּ ישׂ ראל כּ מ ׁש ה , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל
חכמי  בּ כל א וֹ מר, אני כּ 1 גּ ם קם . העוֹ לם  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌5◌ְבּ א ּמ וֹ ת
אם יׁש . ישׂ ראל בּ חכמי אבל – כּ מ וֹ ה וּ  אין ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַה גּ וֹ ים 
אינ וֹ  כּ מ וֹ ה וּ , ישׂ ראל בּ חכמי ׁש יּ ׁש  אל וֹ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ָכּ 1,
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ׁש דּ יּ קּת י  ותמצא  בּ ּפ סוּ ק עיּ ן ה  לּ יט . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָהאל וֹ ּה 
אמר ּת . יפה  ודּ אי לוֹ : אמר ּת י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ רא וּ י .

מתיםמי לבדּ וֹ .מח יּ ה ה וּ א  בּ ר וּ 1 הּק ד וֹ ׁש  א לּ א  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ואליׁש  אליּ ה וּ  מוֹ רידבּ א  מי מתים . והחיוּ  ע ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אליּ ה וּ גּ ׁש מים בּ א  לבדּ וֹ . הוּ א  בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  א לּ א  ? ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש מים עשׂ ה  מי בּ תפלּ ת וֹ . וה וֹ רידם  א וֹ תם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָוּ מנע

אברהםוארץ  בּ א לבדּ וֹ . ה וּ א  בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה  מ ׁש  את מנהיג מי בּ גללוֹ . בעמדם  ?והתקיּ מ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וה ׁש ּת יקוֹ  יה וֹ ׁש ע בּ א  ה וּ א . בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌5◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 

וכת וּ ב וׁש קט , עמדוֹ  על ׁש יּ עמד  י)וצוּ הוּ  (יהושע  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ וֹ זר ה וּ א בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  עמד. וירח ה  מ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַויּ דּ ם 
ועוֹ ד , והתקיּ ם. דּ ין  גּ זר  גּ זר  מ ׁש ה  כּ 1 גּ ם – דּ ין ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְגּ זר 
ישׂ ראל וצדּ יקי – גּ זר וֹ ת  גּ וֹ זר  הוּ א  בּ ר וּ 1 ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ ת וּ ב א וֹ תם , כג )מבּט לים  מ וֹ ׁש ל(שמואל –ב  צדּ יק ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ללכת אוֹ תם  מצוּ ה  ׁש ה וּ א  ועוֹ ד, א ֹלהים . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִיראת 
א וֹ ת וֹ  הל1 בּ כּ ל. לוֹ  להת דּ ּמ וֹ ת  מ ּמ ׁש  ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכיו
יוֹ סי  לוֹ  וקראוּ  ׁש חלים , בּ כפר והתגּ יּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִּפ ילוֹ סוֹ ף
חכמי  בּ ין  וה וּ א  הרבּ ה , ּת וֹ רה ולמד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְקטינאה ,

מקוֹ ם . א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יקי

כּ תוּ בּכ עת והרי בּ ּפ סוּ ק, להסּת כּ ל מ)י ׁש  (ישעיה ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
כּ אן הרבּ וּ י מה  נגדּ וֹ , כּ אין  ה גּ וֹ ים  ?כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הגּ וֹ ים מל1 וכי  ה גּ וֹ ים , מל1 ירא8 ֹלא  מי ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶא לּ א ,
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ישׂ ראל מל 1 ו ֹלא  מקוֹ םהוּ א , בּ כל א לּ א  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ו ֹלא בּ י שׂ ראל, להׁש ּת בּ ח  רצה ה וּ א  בּ ר וּ 1 ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ ת וּ ב לבדּ ם, ישׂ ראל על רק – ה)נקרא (שמות ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אמר כּ ה  וכת וּ ב העברים. א ֹלהי ישׂ ראל ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱא ֹלהי 
אמר וּ  בּ ודּ אי. ישׂ ראל מל1 י שׂ ראל. מל1 ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶה '
ׁש הרי  בּ  מים , לנ וּ  אחר  ּפ טר וֹ ן העוֹ לם : ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌5א ּמ וֹ ת
ועלינ וּ  לבדּ כם, עליכם  א לּ א  ׁש וֹ לט  ֹלא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַמל כּ כם 

ׁש וֹ לט .אינ וֹ  ֵ◌ֵ◌

[נ "אבּ א ה גּ וֹ ים  מל1 ירא 8 ֹלא  מי ואמר, הּפ סוּ ק ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וּ להלקוֹ תם בּ הם  לרדּ וֹ ת  העליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל1
מ ּמ 8 לירא  יאתה, ל8 כּ י רצוֹ נוֹ . בּ הם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת 
א לּ ה – ה גּ וֹ ים] חכמי בכל כּ י  וּ למּט ה . ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
מלכוּ תם וּ בכל  עליהם . הממנּ ים  גּ דוֹ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌5◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים 

בּ  אר בּ ע – ׁש הרי ׁש לּ מעלה , ההיא  ּמ לכוּ ת  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ רצוֹ נ וֹ  ו ׁש וֹ לט וֹ ת  למעלה , י ׁש  ׁש וֹ לטוֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌5◌ְ◌ַמלכיּ וֹ ת 
בּ הם אין זה  כּ ל ועם  העּמ ים, ׁש אר  כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
אוֹ תם , ׁש צּ וּ ה  כּ מוֹ  א לּ א  קטן  דּ בר אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עשׂ ה 

ׁש כּ ת וּ ב ד )כּ מ וֹ  בּ צבא(דניאל  עוֹ שׂ ה וכרצוֹ נוֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם – ה גּ וֹ ים חכמי הארץ. וּ בדיּ רי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה  מים 
היא ׁש חכמתם  ׁש לּ מעלה וה גּ דוֹ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌5◌ְ◌ַהממ נּ ים 
כּ מ וֹ  ה  לּ טת , ה ּמ לכוּ ת  – מלכוּ תם וּ בכל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם .

כּ פׁש וּ ט וֹ . הּמ קרא וזה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר.
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זהאבל את  – מלכוּ תם  וּ בכל ה גּ וֹ ים  חכמי בּ כל ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מר כּ בוֹ ת ׁש א וֹ תן  הרא ׁש וֹ נים , בּ ספרי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָמצאנ וּ 
העוֹ לם דּ ברי על ׁש נּ תמנּ וּ  גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ צבא וֹ ת,
[נסּת ר מיה וּ  ּפ עלּ ת וֹ , לעשׂ וֹ ת אחד לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ נּ ה
מהם אחד ׁש וּ ם  ׁש יּ עשׂ ה  כרצוֹ נוֹ ] וֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש 

רׁש וּ םכּ מ וֹ 8 ואּת ה  בּ עלּ וּ י, רׁש וּ ם ׁש אּת ה  בּ גלל ? ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נסּת ר מיה וּ  ה '. כּ מ וֹ 8 מאין  וזהוּ  מכּ לּ ם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌5◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ מעשׂ 8
וּ למּט ה למעלה  כמוֹ 8 ויהיה  ׁש יּ עשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש 

בּ כּ ל ל 8 דוֹ מה  ה ּק דוֹ ׁש ,ויהיה  ה ּמ ל 1 מעשׂ ה  ? ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הם  אבל וארץ. מד )ׁש מים וחמוּ דיהם(ישעיה ּת הוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

בּ רא ׁש ית כּ ת וּ ב ה וּ א בּ רוּ 1 בּ ּק דוֹ ׁש  יוֹ עיל וּ . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ ל
היתה והארץ כּ תוּ ב בּ מלכוּ תם  וכוּ ', א ֹלהים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא 

ובה וּ . ֹ◌ָֹתה וּ 

כּ לאמר זוֹ , הלּ וּ לא  בּ ני לחברים, ׁש מעוֹ ן רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אמר לכּ לּ ה . אחד ק וּ ט  יק ט  מ כּ ם  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
לכּ לּ ה , אחת מּת נה  ּת ן אלעזר , בּ נ וֹ , אלעזר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
בּ ּה ] [נ "א  הוּ א ] בּ ר וּ 1 [הּק ד וֹ ׁש  יסּת כּ ל מחר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

וּ ׁש בחים ׁש ירים  בּ א וֹ תם  לח ּפ ה  (אצעדוֹ תכּ ׁש יּ כּ נס ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌5◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לפניו .וּ צמידים) לעמד ההיכל בּ ני לּה  ׁש נּ וֹ תנים  ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

ואמר,ּפ תח אלעזר  ג )ר בּ י  מן(שיר עלה זאת  מי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹֹ◌ִ◌
ׁש ני  ׁש ל ה כּ לל  – זאת  מי  וגוֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ ד בּ ר
אחד וקׁש ר  אחד בּ ח בּ וּ ר  עוֹ למ וֹ ת ׁש ני ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים 
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קד ׁש  ׁש הרי קדׁש ים . קדׁש  להיוֹ ת  מ ּמ ׁש  עלה –ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌
עוֹ לה , להיוֹ ת  כּ די זא "ת  עם וּ מתח בּ ר מ"י, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים
מן ׁש הרי – ה ּמ דבּ ר  מן  קדׁש ים . קדׁש  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶׁש היא 
ועוֹ ד , לח ּפ ה . וּ לה כּ נס כּ לּ ה  להיוֹ ת  יר ׁש ה  ◌ְ◌ָ◌5◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ דבּ ר 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  עוֹ לה , היא ה ּמ דבּ ר  ד )מן  (שיר ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ 3פתים לחׁש  ׁש ל מדבּ ר  בּ א וֹ תוֹ  נאוה . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ מדבּ ר 1

עוֹ לה . ◌ָ◌ִהיא

ׁש כּ ת וּ בוׁש נינוּ , ד )מה וּ  הא לּ ה(שמואל–א הא ֹלהים  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מצרים את  ה ּמ כּ ים  הא ֹלהים  הם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵא לּ ה 
להם מה  עשׂ ה  כּ ל וכי  בּ ּמ דבּ ר , מ כּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

היה בּ ּמ ד בּ ר הוּ א  בּ ר וּ 1 זהה ּק דוֹ ׁש  בּ יּ  וּ ב והרי ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר היה כּ מ וֹ  בּ דבּ וּ ר , – בּ ּמ ד בּ ר א לּ א  ד )! (שיר  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וכת וּ ב נאוה , עה)וּ מדבּ ר 1 גּ ם(תהלים הרים . מּמ דבּ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
בּ א וֹ ת וֹ  ודּ אי. הּמ דבּ ר  מן  – ה ּמ ד בּ ר מן עלה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָכּ 1
כּ נפי  בּ ין  ונכנסת עוֹ לה  היא  ה ּפ ה  ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
רא ׁש י  על וׁש וֹ רה יוֹ רדת  בּ דּ בּ וּ ר  כּ 1 ואחר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאּמ א ,

ה ּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעם 

בּ דבּ וּ ראי$ אדםעוֹ לה  כּ ׁש בּ ן  בּ התחלה , ׁש הרי ? ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש עה לר בּ וֹ נוֹ  לבר 1 לוֹ  יׁש  בּ בּ קר, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָקם

מבר1 אי1 עיניו . חסידיםׁש ּפ קח עוֹ שׂ ים  היוּ  כּ 1 ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
לפניהם , נוֹ תנים  היו מים  ׁש ל נטלה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִרא ׁש וֹ נים :
ידיהם , רוֹ חצים  בּ לּ ילה , ׁש ּמ תעוֹ ררים  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן 
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קריאת ּה . על  וּ מברכים בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סקים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְועוֹ מדים 
ואז מ ּמ ׁש , ה לּ ילה  חצוֹ ת  אז  קוֹ רא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ה ּת רנגוֹ ל
עדן . בּ גן ה צּ דּ יקים עם  נמצא  ה וּ א בּ רוּ 1 ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
וּ מזהמוֹ ת , טמאוֹ ת  בּ ידים  לבר 1 ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואסוּ ר

ׁש עה . כּ ל וכ1 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ[וּ מברכים ],

ּפ וֹ רחתבּ גלל ר וּ חוֹ  יׁש ן, אדם  ׁש בּ ן  ׁש בּ ׁש עה  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
רוּ ח מ ּמ נּ וּ , ּפ וֹ רחת  ׁש ר וּ ח וֹ  וּ בׁש עה  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
אוֹ תם , וּ מטּמ את  ידיו על ו ׁש וֹ רה  מז ּמ נת  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌5◌ְ◌ָ◌ְ◌5טמאה
אם ּת אמר , ואם  נטילה . לֹלא  בּ הם  לבר1 ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואסוּ ר
פוֹ רחת ֹלא  ור וּ ח וֹ  יׁש ן  כּ ׁש אינ נּ וּ  בּ יּ וֹ ם  הרי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ 1,
לבית וּ כׁש נּ כנס טמאה , ר וּ ח עליו  ׁש וֹ רה  ו ֹלא  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌5◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
אחד דבר אפלּ וּ  בּת וֹ רה יקרא  ו ֹלא  יבר1 ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַה כּ ּס א 

ידיו ׁש יּ רחץ ׁש הםעד בּ גלל ּת אמר ואם  ! ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
התלכלכוּ  בּ ּמ ה  ה וּ א , כּ 1 ֹלא  – א לּ אמלכלכים  ? ְ◌5◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

על י וֹ דעים  וֹלא  מׁש גּ יחים  ׁש ֹּלא  העוֹ לם  לבני ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִא וֹ י
העוֹ לם . עוֹ מד מה על יוֹ דעים  וֹלא ר בּ וֹ נם  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ בוֹ ד
ׁש וֹ רה ׁש  ם  ׁש בּ עוֹ לם  כּ ּס א  בּ ית  בּ כל אחד ר וּ ח  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵיׁש 
א וֹ תן על ׁש וֹ רה  וּ מ יּ ד  וט נּ פת , לכל וּ 1 מא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְונהנה 

אדם . ה בּ ן ידי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶאצבּ עוֹ ת 

בּ אוֹ תםּפ תח ׁש 3מח מי כּ ל ואמר , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ר וּ 1 לּק דוֹ ׁש  חלק נוֹ תן  וֹלא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַה ּמ וֹ עדים 
וּ מקטרג א וֹ ת וֹ  שׂ וֹ נא  שׂ טן  עין, רע א וֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַה וּ א ,
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צר וֹ ת על  צרוֹ ת  וכּמ ה  מהעוֹ לם , וּ מסלּ קוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו
ל שׂ ּמ ח הוּ א  בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  חלק ל וֹ . ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְמסוֹ בב
ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ גלל  לעשׂ וֹ ת. מה  יּ כ וֹ ל כּ פי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעניּ ים 
כּ לים א וֹ תם  לרא וֹ ת  בּ א א לּ וּ  בּ ימים  ה וּ א  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר וּ 1
להם ׁש אין  ורוֹ אה עליהם , ונכנס ׁש לּ וֹ , ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְׁש בוּ רים
ורוֹ צה למעלה  עוֹ לה עליהם. וּ בוֹ כה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלשׂ מח ,

העוֹ לם . את  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחריב

רבּ וֹ ןבּ אים וא וֹ מרים : לפניו  הי ׁש יבה  בּ ני ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
יתגּ ל גּ לוּ  נקראת , וחנּ וּ ן  רח וּ ם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

בּ ני 8 על ֹלארחמי8 העוֹ לם  וכי להם : אמר  ! ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב חסד, על א לּ א  פט )עשׂ יתיה וּ  (תהלים ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

קיּ ם . זה על והעוֹ לם י בּ נה , חסד עוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת י 
רבּ וֹ ן העליוֹ נים : הּמ לאכים  לפניו  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְא וֹ מרים 
לעשׂ וֹ ת ויכ וֹ ל ו ׁש תה ׁש אכל  ּפ לוֹ ני הרי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

לה נתן וֹלא  הענ יּ ים עם א וֹ ת וֹ חסד בּ א  דּ בר . ם ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
איׁש . א וֹ ת וֹ  אחר ור וֹ דף ר ׁש וּ ת , וּ מבּק ׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמקטרג

לכלמי חסד ׁש עשׂ ה מאברהם גּ ד וֹ ל בּ עוֹ לם  לנוּ  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ ת וּ ב  מה  מׁש ּת ה  ׁש עשׂ ה בּ יּ וֹ ם ?ה בּ ר יּ וֹ ת . ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

כא) אברהם(בראשית ו יּ עשׂ  ו יּ גּ מל ה יּ לד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ גדּ ל
אברהם עשׂ ה יצחק. את  הגּ מל בּ יוֹ ם גדוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִמׁש ּת ה 
סעוּ דה . לא וֹ ת ּה  ה דּ וֹ ר גּ דוֹ לי לכל וקרא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִמׁש ּת ה 
ה וֹ ל1 מקטרג אוֹ ת וֹ  שׂ מחה  סעוּ דת  בּ כל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנ וּ ,
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לעניּ ים חסד הקדּ ים  אדם  אוֹ ת וֹ  אם  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְור וֹ אה .
בּ ית מא וֹ ת וֹ  נפרד מקטרג אוֹ ת וֹ  – בּ בּ ית  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְוהענ יּ ים 
ורוֹ אה לׁש ם נכנס – ֹלא ואם  ׁש ם . נכנס ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
חסד וּ בלי ענ יּ ים  בּ לי שׂ מחה ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִער בּ וּ ביה 
עליו . וּ מקטרג למעלה עוֹ לה  לעניּ ים , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקדּ ים 

ירדּכ יון ה דּ וֹ ר, גּ דוֹ לי את אברהם ׁש הזמין  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ו ֹלא עני, כּ מ וֹ  הּפ תח  על ועמד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמקטרג
את מׁש ּמ ׁש  היה  אברהם  בּ וֹ . ׁש יּ ׁש גּ יח  מי ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהיה 
בנים היניקה שׂ רה  וה גּ דוֹ לים . ה ּמ לכים  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָא וֹ תם 
א לּ א כּ ׁש ה וֹ לידה , מאמינים  היוּ  ׁש ֹּלא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌5◌ְלכלּ ם ,
ה  וּ ק. מן אוֹ ת וֹ  והביא וּ  ה וּ א, אסוּ פי  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָאמר וּ ,
אוֹ תם ונטלה עּמ ם, בּ ניהם  את הביא וּ  כּ 1 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִמ וּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  לפניהם . א וֹ תם והיניקה  (שם)שׂ רה ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ו דּ אי. בּ נים שׂ רה. בנים היניקה לאברהם  מ לּ ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִמי
צחק  שׂ רה , אמרה  ה ּפ תח . על  ההוּ א  ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמקטרג

א ֹלהים . לי ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָעשׂ ה 

בּ ר וּ 1מיּ ד ה ּק דוֹ ׁש  לפני  הה וּ א  המקטרג עלה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אמר ּת  אּת ה  העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  ל וֹ : ואמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְה וּ א,
דּ בר ל8 נתן וֹלא סעוּ דה  עשׂ ה א וֹ הבי, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם 
אחת . יוֹ נה  אפלּ וּ  לפני8 הקריב ו ֹלא  לענ יּ ים , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְוֹלא
ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  בּ ּה . ׁש צּ חקּת  שׂ רה  אמרה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועוֹ ד,

כּ אברהם בּ עוֹ לם  מי הוּ א : עדבּ רוּ 1 מ ם  זז  וֹלא ? ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
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בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  וצוּ ה שׂ מחה , א וֹ ת ּה  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ לבּ ל
שׂ רההוּ א  על ונגזר קרבּ ן , יצחק את  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב

ׁש ֹּלא גּ רם  הצּ ער  א וֹ ת וֹ  כּ ל בּ נ ּה . צער על  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת מוּ ת
לעניּ ים . דּ בר  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָנתן

מה וּ  כּ ת וּ בּפ תח ואמר , ׁש מעוֹ ן  לח)רבּ י (ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ה ' אל ו יּ תּפ לּ ל ה ּק יר אל ּפ ניו  חזקיּ ה וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַויּ סב
ה ּת וֹ רה ׁש ל החזק ה כּ ח  ה וּ א  כּ ּמ ה  תראה בּ א –ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש כּ ל ה כּ ל. על עלי וֹ ן הוּ א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
ו ֹלא ותחּת וֹ נים , מעליוֹ נים פוֹ חד ֹלא  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
ׁש ה וּ א מ  וּ ם  העוֹ לם , ׁש ל רעים  מחלאים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֵפוֹ חד

יוֹ ם . בּ כל מּמ נּ וּ  ול וֹ מד הח יּ ים  בּ עץ ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאחוּ ז

אמת ,ׁש הרי בּ דר1 ללכת  אדם  מלּמ דת  ה ּת וֹ רה  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ר בּ וֹ נ וֹ  לפני יׁש וּ ב אי1 עצה  אוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְּת לּמ ד
עליו נגזר אם  ׁש אפלּ וּ  ה גּ זרה . א וֹ ת ּה  את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל
מת בּ ּט לת מ יּ ד – ה זּ וֹ  ה גּ זרה  תת בּ ּט ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 
בּ עוֹ לם האדם על ׁש וֹ רה  וֹלא מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת לּ קת 
בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל האדם  צרי1 כּ 1 וּ מ וּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַה זּ ה .

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  מ ּמ נּ ה . יסוּ ר  ו ֹלא  וליל וֹ ת  (יהושע ימים  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
א וֹ א) ה ּת וֹ רה מן סר ואם  ולילה . יוֹ מם  בּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהגית 

החיּ ים . מעץ נפרד כּ אלּ וּ  מּמ נּ ה , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרד

עלבּ א בלּ ילה  עוֹ לה  כּ ׁש ה וּ א  – לאדם  עצה  ראה  ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה ּמ לכוּ ת את עליו  לקבּ ל צרי1 ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמּט ת וֹ ,



בשנה]|70 3 [יום תשרי ג ליום הלימוד המחולק סדר $הזוהר

את לפניו  למסר וּ להקדּ ים  ׁש לם  בּ לב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
הרעוֹ ת ה ּמ חלוֹ ת  מ כּ ל נ צּ וֹ ל וּ מיּ ד נפׁש וֹ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
עליו . ׁש וֹ לטים  ו ֹלא  הרעוֹ ת  הר וּ חוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ כּ ל
לר בּ וֹ נ וֹ , לבר 1 צרי1 מ ּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַוּ בבּ קר ,
בּ יראה היכלוֹ  לפני וּ לה ׁש ּת חו וֹ ת  לבית וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להכּ נס
עצה וי ּק ח  ּת פלּ ת וֹ . יתּפ לּ ל כּ 1 ואחר  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַרבּ ה ,

ה ּק דוֹ ׁש ים, האבוֹ ת  ה)ׁש כּ ת וּ במא וֹ תם  ואני (תהלים ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
היכל אל א ׁש ּת חוה  בית 8 אבוֹ א  חסדּ 8 ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ רב

בּ יראת8. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָקדׁש 8

לביתּכ $ לה כּ נס לאדם  צרי1 ׁש ֹּלא  ּפ ר ׁש וּ ה , ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
בּ אברהם בּ רא ׁש וֹ נה  נמל1 אם א לּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַה כּ נסת
לפני  ה ּת פלּ ה ּת ּק נ וּ  ׁש הם  מ  וּ ם  ויעקב, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
חסדּ 8 בּ רב ואני ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ה וּ א. בּ רוּ 1 ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
היכל אל א ׁש ּת חוה  אברהם . זה  – בית 8 ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָאבוֹ א 
וצרי 1 יעקב. זה – בּ יראת 8 יצחק. זה – ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָקדׁש 8
ה כּ נסת לבית  יכּ נס כּ 1 ואחר בּ רא ׁש , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכלילם 

כּ ת וּ ב אז ּת פלּ ת וֹ . מט )וית ּפ לּ ל לי (ישעיה ו יּ אמר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌
את ּפ אר . בּ 8 א ׁש ר  ישׂ ראל א ּת ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ י

בּ ח וֹ ף רבּ י רחוּ מאי ר בּ י  לפני  מצוּ י  היה  ּפ ינחס ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
היה , ימים וּ קׁש יׁש  גּ דוֹ ל ואדם  כּ נּ רת , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָים 
ו דּ אי  ּפ ינחס, לר בּ י  אמר  מ לּ רא וֹ ת . ּפ סקוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְועיניו 
טוֹ בה , אבן מרגּ לית יׁש  חברנוּ  ׁש לּ יוֹ חאי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
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כּ א וֹ ר ׁש יּ וֹ צא  ההיא  ה ּמ רגּ לית בּ א וֹ ר ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהסּת כּ לּת י
וא וֹ ת וֹ  העוֹ לם , כּ ל את  והאירה  מנּ רּת יקּה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה  מ ׁש 
כּ ל את  והאיר  לארץ ה מים מן  עמד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאוֹ ר 
ה כּ ּס א על  ויׁש ב היּ מים  עּת יק ׁש יּ ׁש ב עד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
וּ מהא וֹ ר בּ בית 8, ה כּ ל כּ לל  ההוּ א  והא וֹ ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
החוּ צה ויצא  וקטן , דּ ק א וֹ ר  יצא  בּ בית8 ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כלל
צא , בּ ני, צא , חלק8. א ׁש רי העוֹ לם. כּ ל  את  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוהאיר
כּ ל את  ׁש ּמ אירה ההיא ה ּמ ר גּ לית  אחר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְול 1

ל8. עוֹ מדת ה  עה  ׁש הרי ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

וּ ׁש ני יצא ההיא , לאנ יּ ה  לה כּ נס ועמד מלּ פניו ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ א וֹ ת ׁש הי וּ  צּפ רים  ׁש ּת י ראה  עּמ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְגברים 
צּפ רים ואמר : קוֹ ל להם  הרים  ה יּ ם. על ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוטסוֹ ת 
את הראיתם  ה יּ ם , על טסוֹ ת  ׁש א ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ִצּפ רים ,

יוֹ חאי  בּ ר  ׁש  ם  אמר:ה ּמ קוֹ ם  מעט, ה ׁש ּת הה ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
והלכוּ . ּפ רחוּ  א וֹ תי. והׁש יבוּ  לכוּ  צּפ רים , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִצּפ רים 

ׁש יּ  עד  להן. והלכוּ  ליּ ם  א וֹ תןנכנסוּ  ה נּ ה  צא , ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
וכת וּ ב  אחת , ּפ תקה מהן אחת  וּ בפי  בּ אוֹ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִצּפ רים 
ור בּ י  הּמ ערה מן יצא  יוֹ חאי בּ ר  ׁש ה נּ ה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ת וֹ כּה 
וגוּ פוֹ  מׁש נּ ה, אוֹ ת וֹ  וּ מצא  אליו , הל1 בּ נ וֹ . ◌ְ◌ֶ◌5◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
בּ כ1. ׁש ראיתי8 וי  ואמר : עּמ וֹ  בּ כה  חלדּ ים . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌5◌ֲ◌ֵ◌ָמלא
ׁש אלמלא בּ כ1. א וֹ תי ׁש ראית  חלקי  א ׁש רי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר :

בּ כ1. הייתי  ֹלא  בּ כ1, א וֹ תי  ראיתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹלא
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אוֹ תםבּ א ה וּ א . קׁש ה  ל ׁש וֹ ן  ה זּ ה , ההר  ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש אח וּ זים האלּ וּ  וצדּ יקים  למעלה , ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהרים 
הרים א וֹ תם  ציּ וֹ ן הר  ונקראים י שׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ כנסת
וא וֹ מרים מציּ נים  ׁש הם  בּ גלל ירוּ ׁש לים, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס ביב

ה יּ חוּ ד בּ צד  לזה  א)זה  עשׂ ו ,(עובדיה הר  את  לׁש ּפ ט  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
זמן , בּ א וֹ תוֹ  ה 3מאל. מ צּ ד המקטרג ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק טר וּ ג
ממלכה , נקראת  בּ התחלה  ה ּמ לוּ כה . לה ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
ולשׂ מאל . לימין  – צדדים  ל ׁש ני ׁש ּמ יניקה  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ וּ ם 
לימין . ׁש ּמ יניקה בּ גלל  מלוּ כה , נקראת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכ ׁש ו 

ׁש כּ ת וּ ב ב )זה וּ  וּ בגלל(הושע  לעוֹ לם . לי  ואר שׂ ּת י1 ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ גּ לוּ ת . יוֹ ׁש בת  ׁש הרי היא , לעוֹ לם  ֹלא  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הגּ ל וּ ת 

לוֹ בּ א ׁש ּס מ וּ 1 יד )ראה, על(זכריה למל1 ה ' והיה  ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
וּ ׁש מ וֹ  אחד ה ' יהיה הה וּ א  בּ יּ וֹ ם הארץ ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
– בּ גּ ל וּ ת  כּ ׁש יּ שׂ ראל עכׁש ו , ׁש עד בּ גלל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד.
אבל מל1, אינ וֹ  גבירה בּ לי וּ מל 1 עּמ הם , ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה 
הה וּ א בּ יּ וֹ ם  הארץ כּ ל על מל1 ה ' והיה זמן , ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְא וֹ ת וֹ 
ה כינה כּ ׁש נּ דבּ קת  אחד . וּ ׁש מ וֹ  אחד ה' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 

היּ ח וּ ד . ה וּ א  אז ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ צדּ יק,

ׁש צּ רי 1ׁש ּכ $ ׁש מע, קריאת  ׁש ל בּ ּס וֹ ד  למדנוּ  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
האמ וּ נה קׁש רי וּ לק ר  לאדוֹ נוֹ  ליחד ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
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לכוּ ן לוֹ  צרי 1 ל"אחד", וּ כׁש ּמ גּ יע ה לּ ב. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
– וח' ה כּ ל , ׁש ל  [עמ ּק ה] עּת יקה  נסּת רת  ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌5◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ א '
צדּ יק. עד  עליוֹ נה  מחכמה  עליוֹ נוֹ ת  דרגוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְׁש מוֹ נה 
ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת  ׁש ל הת דּ בּ קוּ ת  – גּ דוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוד '

ׁש נּ קרא דּ וד ׁש ל פו)חלקוֹ  ואבי וֹ ן ,(תהלים עני ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש רמוּ זוֹ ת ׁש לּ מעלה דּ רגוֹ ת  לא וֹ תן  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ד בּ קת
מ ּמ נּ ה , יוֹ נק העוֹ לם וכל גּ דוֹ לה היא  אז  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ א "ח .

כּ ּמ גדּ לוֹ ת , ׁש הם  ׁש דים  ח)וא וֹ תם  הייתי (שיר  אז  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ׁש לוֹ ם . כּ מוֹ צאת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבעיניו 

נת בּ אר .בּ א ישׂ ראל כּ נסת  על זה  ּפ סוּ ק ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
העוֹ לם א ּמ וֹ ת  בּ ין בּ ניה  עם  בּ גּ ל וּ ת  ◌ָ◌ָ◌5◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש היא

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  קטנּ ה , קטנּ ה .(שם)נקראת  לנוּ  אחוֹ ת  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אמת , בּ דר 1 וה וֹ לכים  בּ ּת וֹ רה  נדבּ קים ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ שׂ ראל
היא מׁש יבה  בּ הם . מתחבּ ר  וׁש ל וֹ ם  מתמ לּ את, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

כּ ּמ גדּ לוֹ ת . וׁש די ח וֹ מה  אני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְוא וֹ מרת ,

סוֹ דבּ אוֹ תוֹ  א' ו ׁש לוֹ ם. אז  עּמ י , ׁש התח בּ ר  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש בע  ז ' הכּ ל. ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק
ׁש ה דּ רגוֹ ת כּ יון  צדּ יק. ׁש נּ קרא  וׁש לוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת ,
כּ מוֹ צאת בעיניו  הייתי אז  מתחבּ ר וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה לּ לוּ 

עינים ואיזה  דּ רגוֹ תׁש לוֹ ם . ׁש בע אוֹ תן ? ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לעוֹ לם , ׁש ל וֹ ם  ואז  ה ', ּפ ני ה', עיני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא וֹ ת 
זכר ׁש ל בּ מקוֹ ם  העּת יק ׁש ל ה ּט וֹ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוׁש וֹ רה
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ואמר  בּ ּת וֹ רה  מ ׁש ה צוּ ה ולכן  יד )וּ נקבה, (דברים ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ ל את  לק ר  אחד. ה ' א ֹלהינוּ  ה ' י שׂ ראל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע

האמ וּ נה . ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִקׁש רי

ימיובּ א לוֹ  מאריכין בּ אחד, ה ּמ ארי1 כּ ל ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ה ּט עם מה  מקוֹ םוּ ׁש נ וֹ תיו . ׁש ה וּ א  בּ גלל ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ תם בּ סוֹ ד  ּת לוּ יים  בּ וֹ  העוֹ לם  וּ ׁש נוֹ ת  ימי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
והם בּ אחד, ׁש רמ וּ ז וֹ ת וכ לּ םה דּ רגוֹ ת  עשׂ רה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌5◌ָ◌

בּ דל"ת ואמר וּ , החברים  בוֹ  והתעוֹ רר וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
לּה  ואין הוּ א , דּ ל"ת  ׁש ל זה  ׁש ּמ קוֹ ם בּ גלל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְויפה ,
לה ולמׁש 1 בּ ּה  להארי1 אדם  וצרי 1 מ לּ ּה , ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִא וֹ ר 
עליוֹ נים בנים  ׁש  ה  צדדים , ׁש  ה  מאוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת 
בּ ח ', רמוּ זים  צדדים  ׁש  ה וא וֹ תם  ה צּ דּ יק, ידי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל

ׁש מ וֹ נה . ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד

אב ׁש *ת וּ בינה , חכמה  – למעלה  וּ ׁש נים  א לּ ה , ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ולתת למעלה  וּ להכלילם  להוֹ סיף – ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָואם 
אין ׁש הרי העליוֹ נים, ואם  מאב בּ רכוֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 
ׁש לם , בּ מקוֹ ם א לּ א  העּת יק ׁש ל ה ּט וֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  וּ נקבה . זכר  ׁש נּ מצאים  ג )בּ מקוֹ ם (שיר  ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ מר . ׁש ֹלמה  בּ ּמ ל1 ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת  וּ ראינה ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְצאינה 
זה ועל דּ וקא . חת נּ ת וֹ  בּ יוֹ ם  וגוֹ מר. חת נּ ת וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌5◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌5◌ֲ◌ְבּ יוֹ ם 
צרי 1 א לּ א  בּ חי"ת , יחטף ׁש ֹּלא  וּ בלבד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמר וּ ,
וּ להריק  ה כּ ל , ׁש ל עליוֹ ן מּמ קוֹ ם  בּ רכ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמ ׁש 1
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לּה  ׁש אין  הזּ את  לבּ ת  כּ 1 אחר בנים . ׁש  ה  ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ א וֹ תם 
הזּ ה . ה בּ ן  רק אלּ א ואּמ ּה , אביה  בּ בית  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌5◌ְיר ה 
א לּ א ֹלא , וּ בת  ואם , אב יוֹ רׁש  ׁש בּ ן למדנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ כּ אן
להארי 1 צרי1 א לּ א  הבּ ן , מן  מזוֹ נוֹ ת  ל ּה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ה זּ את . ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַבּ דּ ל"ת 

בּ ּה ,וׁש ם להארי 1 אדם  צרי1 כּ ּמ ה אוֹ מרים  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
וּ למּט ה למעלה  א וֹ תּה  ׁש יּ מלי1 ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְכּ ׁש עוּ ר 
צדדים ׁש  ה  ׁש ל סוֹ ד העוֹ לם , זו יּ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ לאר בּ ע
יּפ רדוּ  וֹלא  עּמ ּה  יתח בּ ר וּ  ׁש כּ לּ ם  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌5◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
ימים אוֹ תם  כּ ל  בּ זה , מארי 1 וּ כׁש אדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים ,
רא ׁש וֹ , על בּ רכה  מוֹ ׁש כים עליוֹ נים  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נים

ל וֹ  קוֹ רא  הוּ א  בּ רוּ 1 מט )וה ּק דוֹ ׁש  לי (ישעיה  ויּ אמר  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌
את ּפ אר . בּ 8 א ׁש ר  ישׂ ראל א ּת ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ י

וּ כללבּ א רמוּ זים , ה זּ ה  בּ ּפ סוּ ק ה ּת וֹ רה כּ לל ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם נברא  ׁש בּ הן  האמיר וֹ ת  א וֹ תן  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  בּ אחד. כג )רמ וּ זים בּ אחד(איוב  וה וּ א  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
נברא וּ בהם  ויּ עשׂ . אוּ תה ונפׁש וֹ  יׁש יבנּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוּ מי
נברא מאמר וֹ ת  בּ עשׂ רה ׁש נינ וּ , זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם .
כּ לוּ לים וכלּ ם  עשׂ רה, ׁש כּ לּ ם  וּ פרׁש נ וּ  וכוּ ', ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌5◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

ה ּת וֹ רה . ׁש ל הרא ׁש וֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק

ה נּ סּת רבּ ראׁש ית העליוֹ ן – בּ רא החכמה. סוֹ ד – ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ לל – את  בּ ינה. – א ֹלהים  נוֹ דע. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא 
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– ואת  ּת פארת . – ה  מים  וּ גבוּ רה. חסד  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
להכליל – "ואת " ׁש ל וא "ו וה וֹ ד. נצח  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְכּ ללוּ ת 
ארץ  ישׂ ראל, כּ נסת  ׁש ל כּ ללוּ ת  – הארץ ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק.
אוֹ תם בּ סוֹ ד ּת וֹ רה  ׁש ל ּפ רט כּ 1 ואחר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים,
ה דּ ר גּ ה כּ נגד מאמר , ה וּ א בּ רא ׁש ית  עליוֹ נים. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָימים 

רא ׁש ית . ונקרא  חכמה , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל

חסדויּ אמר ׁש ל ה דּ ר גּ ה  כּ נגד – א וֹ ר  יהי אֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
לכל א וֹ ר  יוֹ צא מ  ם ׁש הרי  לימין , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  יוֹ ם, ׁש ל בּ סוֹ ד נב )העוֹ למוֹ ת (תהלים  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א וֹ חז אברהם  למ ּט ה , וּ כנגדּ וֹ  ה יּ וֹ ם. כּ ל אל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶחסד 
– וכאן  אחד , יוֹ ם  כּ אן  כּ תוּ ב ולכן ה זּ ה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ חלק

כּ ת וּ ב וּ בוֹ  אברהם , היה  מא)אחד  העיר(ישעיה מי ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מּמ זרח . ׁש יּ וֹ צא  א וֹ ר ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח ,

ה צּ דּ יקיםוּ בא ׁש בעת  בּ כל  תמצא  ֹלא  ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש מ וֹ תיהם ׁש ל  בּ סוֹ ד למעלה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אחוּ זים 
ׁש אח וּ זים ואהרן  אברהם  א לּ א  אלף, ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה 
אף  בּ אים . החסד מ צּ ד כּ הנים ׁש הרי ה זּ ה , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חסד 
אחוּ ז . ה וּ א  בּ חסד  גּ ם  בּ ה וֹ ד , אח וּ ז  ׁש אהרן גּ ב ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַעל
בּ תפארת גּ ם בּ נצח, ׁש אחוּ ז גּ ב על אף ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹוּ מ ׁש ה ,
רא ׁש  ואברהם  אחד. ׁש ה כּ ל  להרא וֹ ת ה וּ א , ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאחוּ ז
ׁש ה וּ א למ ּט ה , נפרדוּ  וּ מ ּמ נּ וּ  ה צּ דּ יקים , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל
זה וּ  כּ הן , ונקרא ה וּ א , בּ רוּ 1 הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִלימין 
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קי)ׁש כּ ת וּ ב דּ ברתי (תהלים  על לעוֹ לם  כהן  א ּת ה ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ הן , ׁש ה וּ א  בּ גלל בּ זה  אח וּ ז  ואהרן צדק. ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמל כּ י

ה וֹ ד . ה וּ א  דּ רגּ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל

ויהי ויּ אמר ה ּמ ים  בּ תוֹ 1 רקיע יהי  א ֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
גּ ב וּ רה ׁש ל  ה דּ ר גּ ה  כּ נגד  – וכוּ ' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמבדּ יל 
ה וֹ לידוּ  הּמ ים ּת פארת. וּ כנגדּ וֹ  יצחק, אח וּ ז  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש  ם
מבדּ יל , ויהי ה ּמ ים  בּ ת וֹ 1 רקיע יהי כּ 1 בּ גלל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵא ׁש ,

למּט ה  כּ 1 כה)וּ בגלל את(בראשית הוֹ ליד אברהם  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מאוֹ ת ּה  ׁש יּ צא  גיה נּ ם , נברא  יוֹ ם  וּ בא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ה וּ א יוֹ ם  אוֹ ת וֹ  ולכן  מח ֹלקת , בּ א וֹ ת ּה  חזקה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵא ׁש 

ה דּ ין . ◌ִ◌ַיוֹ ם 

ּת פארתויּ אמר דּ ר גּ ת  כּ נגד – הּמ ים יּק ווּ  אֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א יעקב וּ כנגד  האמצעי, קו  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 
וּ מים א ׁש  ׁש ל בּ א וֹ תוֹ  חלקים  ׁש ני  ונוֹ טל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י ,
ׁש ליׁש י, יוֹ ם  וּ כנגדּ וֹ  מ מים, ה  מים ] אׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ[ׁש ל

יעקב נקרא  זה  אהלים .(שם)ועל יׁש ב ּת ם  איׁש  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ִ◌
בּ מים . ׁש לם  בּ דין. ׁש לם  בּ חסד . ׁש לם  בּ כּ ל. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם 
וּ גב וּ רה , חסד ׁש נים, – אהלים  יׁש ב בּ אׁש . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָׁש לם 

רחמים . בידיו  ונעשׂ ה  ה כּ ל, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ טל

מזריע ויּ אמר עשׂ ב דּ ׁש א הארץ ּת דׁש א אֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
צדּ יק  ׁש ל  ה דּ ר גּ ה  וגוֹ מר. ּפ רי עץ ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶזרע
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אין ׁש הרי ּפ רי, עוֹ שׂ ה וה וּ א  החיּ ים, עץ ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 
הארץ, על  בוֹ  זרעוֹ  לוֹ . ּפ רט ּפ רי  ׁש יּ עשׂ ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌5◌ְבּ כלּ ם 

למ ּט ה  וּ כנגדּ וֹ  מט )דּ וקא, ּפ רת(שם בּ ן  י וֹ סף ּפ רת בּ ן  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌
בּ יּ וֹ ם ּפ עמים ולכן ׁש ל וֹ ם . בּ רית  ונקרא  עין, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲעלי
ואחד ּת פארת , דּ ר גּ ת  כּ נגד  אחד ט וֹ ב, כּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַה זּ ה 

דּ ר ׁש לּ מעלה ,כּ נגד ה  בּ ת יוֹ ם  ׁש ה וּ א  צדּ יק, גּ ת  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ רי  להוֹ ציא ז וּ וּ ג אלּ א בּ וֹ  אין  אחר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעשׂ יו ּפ רי לעוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
לׁש בּ ת . מ  בּ ת בּ וֹ  מ ּת ר ׁש זּ וּ וּ ג למּט ה , גּ ם  כּ 1 ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌5◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָה וּ א .

ּפ רי בּ א עץ זּ ה  מה  הּת וֹ רה , ׁש ל עלי וֹ ן סוֹ ד  ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ה ּט עם מה ה בּ ת , יוֹ ם  כּ נגד ה וּ א ּפ רי, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹעשׂ ה 

ׁש ליׁש י  בּ יוֹ ם  בּ גללנכלל ה וּ א , עליוֹ ן  סוֹ ד ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה ּט עם מה א וֹ מר , יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש  נינוּ ,

בּ ּת וֹ רה  כד )כּ ת וּ ב כּ י (דברים וֹלא א  ה , איׁש  יּק ח כּ י ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לאיׁש  א  ה לחזּ רת לּ קח האי ׁש  ׁש דּ ר1 בּ גלל ? ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אבדה , ל וֹ  ׁש אבדה  לאדם מ ׁש ל א  ה . ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּק ׁש 
וצדּ יק אבדת וֹ . אחר  מח זּ ר  האבדה זה(יסוֹ ד )בּ על  ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  איׁש . מג )נקרא  לאיׁש (בראשית וה וֹ רידוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ ארנ וּ . כּ פי  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמנחה ,

ׁש לוּ כנסת בּ סוֹ ד  רביעי בּ יוֹ ם  ׁש רמ וּ זה  ישׂ ראל ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ל מלכוּ ת  הרביעי העּמ וּ ד חסר, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְמארת
יוֹ ם זה  צדּ יק ׁש ל ׁש ּמ קוֹ מ וֹ  גּ ב על אף לכן ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,
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סמ וּ 1 להי וֹ ת  ה לי ׁש י, בּ יּ וֹ ם  ונרמז נכלל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַה  בּ ת ,
מחזּ ר האבדה בּ על לכן א ׁש ּת וֹ , והיא רביעי , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְליוֹ ם 

למ ּט ה כּ ת וּ ב ולכן אבדתוֹ , מב )על ה וּ א(שם ויוֹ סף ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הארץ. על  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַה לּ יט 

בּ יּ וֹ םאבל היּ מים , בּ אחרית ׁש ה וּ א  לבא, לעתיד ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כּ ׁש יּ בא ה  י, האלף ׁש ה וּ א  ֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה   י 
ׁש נה , אלף ה וּ א  בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש יּ וֹ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,
יוֹ ם הוּ א  ישׂ ראל כּ נסת  ׁש ל ׁש חלקּה  גּ ב על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
להיוֹ ת ה   י בּ יּ וֹ ם ונרמזה  הלכה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי,
לת ּק ן ה  בּ ת , יוֹ ם  צדּ יק, ׁש נּ קרא לבעלּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְסמוּ כה 

ׁש כּ ת וּ ב וזה וּ  ׁש לחן . לא)לוֹ  חדׁש ה(ירמיה ה ' ברא  כּ י 5◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ה ּמ ׁש יח בּ זמן  זה וּ  גּ בר . ּת סוֹ בב נקבה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ

ערב  ויהי  כּ תוּ ב ולכן  ה   י, בּ יּ וֹ ם  ויהי ׁש ה וּ א  ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מה  ֹּלא ה ', נ וֹ סף ה ּט עם  מה ה   י. יוֹ ם  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹבקר 

ה יּ מים בּ ׁש אר כּ ן  ז וֹ היה ה ' מקוֹ ם  בּ כל אבל ? ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ יוֹ ם בּ עלּה  עם  להזדּ וּ ג ׁש בּ אה  ישׂ ראל , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
וּ בגלל העפר. מן  להקימ ּה  בּ על ּה  כּ ׁש יּ בא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת,

כּ ת וּ ב כז)כּ 1 זה(ישעיה א  וּ ר, בּ ארץ האבדים  וּ בא וּ  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
ישׂ ראל . וּ כנסת  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

ה ּס וֹ דדּ בר ה  לי ׁש י ה יּ וֹ ם  נכלל ה ּט עם  מה  אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
צדּ יק  מ יּ מיןׁש ל דּ רגוֹ ת  ׁש  ֹלׁש  בּ גלל ? ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ה גּ וּ ף  בּ אמצע היה  וה וּ א  מ 3מאל, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ֹלׁש 
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רביעי  ליוֹ ם  ה ׁש ּפ עת וֹ  לה ׁש ּפ יע כּ די  לכּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש קוֹ ת 
סמ וּ 1 מעצמּה  א וֹ ר ל ּה  ׁש אין  ישׂ ראל , כּ נסת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש הוּ א 
אסוּ ר ה זּ ה ה  בּ ת י וֹ ם  תראה , וּ בא ה זּ ה . ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק
ׁש ני  בוֹ  נכללוּ  כּ 1 מ  וּ ם  מלאכה , בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
ט וֹ ב. כּ י בּ וֹ  והכּפ ל דרגוֹ ת , ׁש ּת י כּ נגד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌5◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַויּ אמר ,

צדק,ויּ אמר ׁש ל דּ רגּ ה  כּ נגד – מארת  יהי א ֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מ  לּ ּה  אוֹ ר  לּה  ׁש אין  ׁש לּ מעלה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת 
למּט ה דּ וד ולכן  צדּ יק, ידי על לּה  מה  נּ וֹ תן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
ימים לוֹ  לה וֹ סיף והצטר 1 בּ ּה , אח וּ זּ  ואביוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָעני
ונקרא ׁש נה , ׁש בעים  דּ וקא  בּ ארנ וּ  והרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נים,

רביעי. ◌ִ◌ִ◌ְי וֹ ם 

ׁש לויּ אמר דּ רגּ ה  כּ נגד – ה ּמ ים  יׁש רצוּ  א ֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ה ּת וֹ רה , ׁש ל ימין  עּמ וּ ד ׁש ה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵנצח ,
זה וּ  בּ ּת וֹ רה . לעוֹ לם  סוֹ מ 1 למּט ה מ ׁש ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כנגדּ וֹ 

לג )ׁש כּ ת וּ ב וגוֹ מר .(ירמיה ולילה  יוֹ מם  בריתי ֹלא  אם  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

דּ ר גּ הויּ אמר כּ נגד – הארץ ּת וֹ צא  א ֹלהים ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם ונקראת  אהרן , ׁש א וֹ חז ה וֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ל

אהר ראה, בּ א  ׁש בּ אׁש  י . גּ ב על אף למ ּט ה  ן  ִ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ה וֹ ד , ׁש נּ קרא ה   י בּ יּ וֹ ם  למ ּט ה  אחוּ ז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד,
טה וֹ ר וֹ ת בהמ וֹ ת מיני  בּ אוֹ תם  קר בּ נוֹ ת ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְועוֹ שׂ ה 
ישׂ ראל כּ נסת  את  לקרב ׁש לּ וֹ , בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא וּ 
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האמ וּ נה דּ רגוֹ ת לקׁש ר  בּ צדּ יק, ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ רמזה 
לעוֹ לם . רחמים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ לה וֹ ריד

כּ נגדויּ אמר ה זּ וֹ  האמירה  אדם. נעשׂ ה אֹלהים  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נסּת רת ה כּ ל  ׁש ל העליוֹ נה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה 
ׁש ל בּ סוֹ ד לדמ וּ ת וֹ  כּ בוֹ ד לעשׂ וֹ ת  רצה  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים ,
כּ ל לה וֹ ציא , כּ ח נתן למ ּט ה  ה דּ רגוֹ ת וּ בכל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
בּ כּ ל , ׁש  וֹ לט  אדם  ועשׂ ה  ל וֹ , כּ רא וּ י ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד

ותחּת וֹ נים . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עליוֹ נים 

דּ רגוֹ תוּ בא ׁש בע א וֹ תן  ה ׁש ּת לּ מוּ  ׁש ֹּלא  עד  ראה , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אדם הׁש ּת לּ ם  ֹלא  עליוֹ נים, ימים  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 
העלי וֹ ן , אדם  למעלה  ׁש ה ׁש ּת לּ ם  כּ יון ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה .
העוֹ למוֹ ת וכל  ה ּת חּת וֹ ן אדם  למּט ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִה ׁש ּת לּ ם 
על ה ּת ח ּת וֹ ן  האדם  את  הׁש ליט  לכן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת .
העלי וֹ ן ׁש אדם  בּ גלל  בּ עוֹ לם , מה נּ ברא  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
ׁש בע  זה  בּ פסוּ ק רמז  ולכן  ה כּ ל . על ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵׁש וֹ לט 
ׁש נּ קרא עליוֹ נוֹ ת  דּ רגוֹ ת ׁש בע בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת ,
כּ 1, בּ גלל בּ הם. וה ׁש ּת לּ ם  ׁש לּ מעלה  אדם  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבהם
מקוֹ ם מא וֹ ת וֹ  ׁש פע לוֹ  לתת  בּ צלמנוּ , אדם  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 

חסד . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

זזבּ א ֹלא  אל חסד עליו , זה  ׁש צּ לם  מי  ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כינה בּ וֹ  וּ מתח בּ רת  רא ׁש וֹ , על ויוֹ ׁש ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ 
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ראׁש וֹ ן , יוֹ ם  ה וּ א  זה  ׁש חסד בּ גלל ימיו , ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ סוֹ ף
זה וצלם  ׁש לּ מעלה. היּ מים כּ ל ׁש ל רא ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְוה וּ א
ימיו ׁש נּ ׁש למים  עד  מסּת לּ ק, ֹלא מּמ נּ וּ  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
והיא ה יּ מים . אחרית  ׁש נּ קראת  ה דּ ר גּ ה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה 
ה  מּט ה . ׁש נת  ׁש ביעית , והיא  צד"ק, ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה דּ רגּ ה
כּ ׁש נּ ׁש למ וּ  האדם , ימי נ ׁש למים  דּ רגּ ה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בא וֹ תּה 
דּ ר גּ ה . לכל עשׂ ר דּ רגוֹ ת , ׁש בע כּ נגד ׁש נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 

ׁש כּ ת וּ ב צ)זה וּ  ׁש בעים(תהלים בהם  ׁש נוֹ תינוּ  ימי ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ הם זּ ה  מה ו ׁש ניםׁש נה . ימים  בּ אוֹ תם  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש מ וֹ  בּ גבוּ רת  ואם  נים .ׁש לּ מעלה, ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

ּת ל וּ ייםבּ א בזכוּ ת  ֹלא וּ מז וֹ נ וֹ ת  ח יּ ים  בּ נים  ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
דּ רגוֹ ת ׁש בע אוֹ תן ׁש ל ה ּס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים ,
כּ 1 ׁש אם  וּ גבוּ רה , חסד בּ סוֹ ד וחוֹ בה  זכוּ ת  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הן 
א לּ א לׁש בעים , ּפ רט  חי  להי וֹ ת  לאדם לוֹ  היה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹלא 
בּ גלל ּת לוּ יים, הכּ ל ׁש ל העּת יק העליוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ּמ זּ ל
כּ רצוֹ נ וֹ . האדם  ימי כּ ל על מוֹ סיף ה וּ א ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכּ 1

ה ּמ ל1,וּ בא ׁש ֹלמה ׁש ל  בּ ספר וֹ  למדנ וּ  כּ 1 ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌
אדם יסּת כּ ל  אם  חג, ׁש ל האחר וֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ לּ ילה 
מיתה . עליו נגזרה ֹלא ׁש לם , א וֹ תוֹ  ויראה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמ וֹ 

הזּ ה בּ לּ ילה  ה ּט עם החגוּ מה ימי ׁש  בעת  בּ גלל ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ה יּ מים ׁש כּ ל הם , עליוֹ נים  ימים ׁש בעה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
רמ וּ זים והם  בּ הם , ּת לוּ יים  העוֹ לם ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוה  נים 
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ׁש ל כט )בּ כּ ת וּ ב הימים–א וגוֹ מר .(דברי ה גּ דלּ ה ה ' ל8 ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ישׂ ראל . כּ נסת  ממלכה. וסיּ וּ מם  חסד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש יתם
אחרית . ׁש ביעית  ׁש נּ מצאת  ה יּ מים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית 

ה ׁש ּת לּ מ וּ וּ כׁש בּ א אם  נראה  ה זּ ה , ה  ביעי ליל ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה צּ לם ואם  הזּ את. בּ אחרית  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה יּ מים 
היּ וֹ ם כּ ל אל  חסד אז עליו, נראה  ה זּ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן 
ׁש ל ה זּ ה  מהדּ ין  פוֹ חד  ו ֹלא  כּ בּת חלּ ה , עליו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַיחזר
לוֹ  וּ מחזירה  בּ חדוה  בּ ׁש למ וּ ת  עּמ וֹ  והיא  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק,
ישׂ ראל את  ה וּ א  בּ רוּ 1 הּק ד וֹ ׁש  הזהיר  ולכן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים .
ׁש לוֹ ם סכּ ת וּ לכּס וֹ ת  ה זּ וֹ , ה צּ דק מ דּ יני ◌ָ◌ַ◌5◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה נּ צל 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  האמוּ נה . בּ צל ולׁש בת  (ויקראעליהם , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה דּ ר גּ הכג ) את  להכליל ימים , ׁש בעת  ּת ׁש בוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌5◌ַבּ ּס כּ ת 

העליוֹ נים , מ ּמ ים  בּ רכה בּ ּה  וּ לה וֹ סיף למעלה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה זּ וֹ 
ישׂ ראל . כּ נסת  ה וּ א  ׁש ביעי הוּ א  זה ׁש יּ וֹ ם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

הע  ה זּ ה  ה ּמ ז בּ ח את  מ ּק יפים  ׁש ני אנ וּ  בּ אוֹ תם  ליוֹ ן  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ים , נ ּס וּ 1 בּ ּה  ועוֹ שׂ ים  נחל, ערבי ׁש הם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִלּמ וּ דים 
ימי  מ  ׁש ת ׁש הם  ׁש ּת ין  בּ א וֹ תם  צדּ יק ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְונ וֹ תן 

החכמה . בּ סוֹ ד ה כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית ,

כט )מ כּ ן וּ לאחר ּת היה(במדבר  עצרת ה  מיני בּ יּ וֹ ם  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ימים ׁש בעה  לא וֹ תם  כ נּ וּ ס ּת עשׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָלכם,
ׁש ל מדּ ינ וֹ  ׁש נּ צּ לתם  בּ גלל ט וֹ ב יוֹ ם ועשׂ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,
בּ צלמנ וּ  כּ ת וּ ב כּ 1 בּ גלל ׁש ביעי. יוֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ ת וֹ 
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יצחק, ׁש ל חלקוֹ  גּ בוּ רה , ׁש ני יוֹ ם  כּ נגד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִכּ דמ וּ תנ וּ ,
ה זּ את 'דּ מ וּ תנוּ ' את  לשׂ ים  לאדם  י ׁש  ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְואז 
זה וכל העליוֹ נים. לא וֹ תם  בּ מעשׂ יו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ להדּ מוֹ ת

האיׁש ,לּמ ה בּ ידי נתן  ה וּ א  בּ ר וּ 1 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ גלל ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ מעלה , לא וֹ תם  עצמוֹ  לדּמ וֹ ת  האיׁש  ר וֹ צה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִאם
העליוֹ נה . ה דּ ין מ ּמ דּ ת פוֹ חד  ו ֹלא  בּ הם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת לּ ם

ׁש אחוּ זוירדּ וּ  נצח  ׁש ל ה דּ ר גּ ה  כּ נגד – היּ ם  בדגת ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
דּ ר גּ ה בּ א וֹ ת ּה  נברא וּ  היּ ם  ׁש דּ גת  מׁש ה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָבּ ּה 

לׁש ֹלט(ספירה) כּ ח  ה נּ סּת רים  נסּת ר להם  ונתן , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌
ד וֹ מה ֹלא  ואם  לעליוֹ נים , אדם דּ וֹ מה אם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
בּ בני  בּ הם  ׁש וֹ לטים  ה יּ ם  וּ דגי יר דּ וּ , – ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלעליוֹ נים 
ידי  על ׁש נּ ּת נה ה ּת וֹ רה  אוֹ תם הזהירה ולכן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,

ל )מׁש ה , בּ חיּ ים .(דברים וּ בחרּת  ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

עליובּ א ׁש לט וּ  ֹלא  ל יּ ם , כּ ׁש נּ זרק מ ׁש ה , ראה , ְֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
היה ׁש ה וּ א  בּ גלל  מהם , פחד וֹלא  ה יּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ גי
בּ ר וּ 1 בּ ּק ד וֹ ׁש  ולד בּ ק למעלה  להתקרב ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָעתיד 
ורמז ה יּ ם , דּ גי על  ׁש לט ׁש נּ ד בּ ק, ולאחר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְה וּ א ,
וה וּ א ה דּ גים , וימ וּ ת וּ  ה יּ ם  את  ׁש יּ כּ ה  אחיו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְלאהרן 
ׁש וֹ לטת ׁש לּ וֹ  דּ ר גּ ה  ׁש א וֹ ת ּה  בּ גלל כּ 1, עשׂ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹלא 
ה וּ א בּ ר וּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  רצה  וֹלא  נברא וּ , וּ בּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
לא וֹ יב. להם  להתהּפ 1 בּ ׁש ביל ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש יּ כּ ה
כּ ת וּ ב  ה וּ א , בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  בּ דרכי ה וֹ ל 1 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש אדם 
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מג )עליו וגוֹ מר .(ישעיה אני א ּת 8 בּ ּמ ים  תעבר כּ י ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ נגד ה מים. וּ בעוֹ ף ה יּ ם  בדגת  ויר דּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה 
עליהם , ׁש וֹ לט  דּ רגּ ה  ׁש בּ א וֹ תּה  ׁש מים , ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה 

תפארת . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוז וֹ 

ה יּ םואף דּ גי  כּ ל נעשׂ וּ  ה נּ צח ׁש בּ דר גּ ת  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כּ נף, עוֹ ף א לּ א  ׁש ם כת וּ ב ֹלא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ פוֹ ת ,
ׁש בּ ן בּ גלל  ה  מים , עוֹ ף להם  קרא  עכׁש ו  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
ׁש מים . ׁש ל מצּ ד א לּ א  עליהם  ׁש וֹ לט  ֹלא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָאדם 
ׁש נּ וֹ תן הוֹ ד ׁש ל  בּ סוֹ ד  עליהם  ׁש וֹ לט – ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַוּ בבּ המה
ה בּ המוֹ ת . נברא וּ  יוֹ ם  בּ א וֹ ת וֹ  ׁש הרי סיּ וּ ע, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִלוֹ 
ׁש נּ קרא צדּ יק ׁש ל בּ סוֹ ד ׁש וֹ לט – הארץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ בכל
כּ 1 העליוֹ נה . ארץ הארץ, על  ׁש וֹ לט וה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹכּ ל,
ה ּת ח ּת וֹ נה , ארץ על ׁש וֹ לט למ ּט ה  אדם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַגּ ם 
הארץ  על  הרמ שׂ  הרמשׂ  וּ בכל בּ וֹ . ׁש ה כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִמ וּ ם 
מארץ  לוֹ  ׁש נּ ּת ן  מ ּס יּ וּ ע אדם  עליהם ׁש וֹ לט –ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

העליוֹ נה : ה ּמ לכוּ ת מההשמטות)החיּ ים, (ע "כ ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

מצווֹ תּפ תח ואמר , ה ּת וֹ רה  בּ מצו וֹ ת  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לישׂ ראל , הוּ א  בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה

כּ לל . בּ דר 1 בּ ּת וֹ רה  כּ ת וּ בוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌5כּ לּ ן 

הרא ׁש וֹ נהבּ ראׁש ית ה ּמ צוה  ז וֹ הי א ֹלהים . בּ רא ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ה ', יראת זוֹ  מצוה  ונקראת  ה כּ ל . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶׁש ל
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ׁש כּ ת וּ ב רא ׁש ית , קיא)ׁש נּ קראת  חכמה(תהלים רא ׁש ית  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה '. א)יראת  מ וּ ם(משלי דּ עת . ראׁש ית  ה ' יראת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לת וֹ 1 לה כּ נס ה  ער וזה  רא ׁש ית , נקרא זה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ בר 
העוֹ לם . כּ ל  מתקיּ ם  ה זּ וֹ  ה ּמ צוה  ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה ,

מהםהיּ ראה ׁש נים  צדדים , ל ׁש ֹלׁש ה נפרדת  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
כּ רא עּק ר בּ הם ׁש לאין עּק ר  ואחד וּ י , ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

כּ די  ה וּ א בּ ר וּ 1 מהּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ רא  אדם  יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיראה .
גּ וּ פוֹ  ׁש ל  מענ ׁש  ׁש יּ רא  א וֹ  ימוּ ת וּ , וֹלא  בניו  ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ חיוּ 
נמצאת ּת מיד. מּמ נּ וּ  ירא  כּ ן ועל ממ וֹ נ וֹ , ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶא וֹ 
שׂ ם ֹלא ה וּ א  בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  מן ירא  ׁש ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה יּ ראה 
בּ ר וּ 1 הּק ד וֹ ׁש  מן  ׁש ּפ וֹ חד אדם  י ׁש  לעּק ר . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָא וֹ ת ּה 
וּ מענ ׁש  העוֹ לם א וֹ ת וֹ  מענ ׁש  ׁש ּפ וֹ חד מ  וּ ם  ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִה וּ א 
הם יראה  ׁש ל עּק ר  ֹלא אלּ ה ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַה גּ יה נּ ם .

ׁש לּ וֹ . ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְוה  ר ׁש 

מ וּ םהיּ רא"ה מר בּ וֹ נוֹ  יירא  ׁש אדם  עּק ר, ׁש היא  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
כּ ל ׁש ל ו ׁש ר ׁש  עּק ר  ו ׁש לּ יט, גדוֹ ל ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
כּ מ וֹ  ח ׁש וּ בים , כּ ֹלא לפניו וה כּ ל  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למ וֹ ת ,

ד )ׁש נּ אמר  ח ׁש וּ בים ,(דניאל כּ אינם  הארץ דּ יּ רי וכל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
יראה . ׁש נּ קרא  ה ּמ קוֹ ם בּ א וֹ ת וֹ  רצוֹ נוֹ  את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְולשׂ ים 

אםבּ כה וא וֹ י אמר , אם  אוֹ י ואמר , ׁש מעוֹ ן  רבּ י ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
אי 1 הר ׁש עים  ידעוּ  – אמר  אם  אמר . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַֹֹלא 
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החברים יא בּ דוּ  – אמר  ֹלא  אם ר בּ וֹ נם . את  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַיעבדוּ 
קדוֹ ׁש ה , יראה  ׁש  וֹ רה  בּ מקוֹ ם  הזּ ה. הדּ בר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
וּ מקטרגת , וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה  רעה  יראה י ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניה 
ׁש ּפ וֹ חד וּ מי הר ׁש עים , את  להלקוֹ ת הרצוּ עה  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא 
ֹלא ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ  והּק טר וּ ג ה ּמ לקוֹ ת  ענ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
ה ' יראת  ׁש נּ קראת ה ' יראת  אוֹ ת ּה  עליו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש וֹ רה 

עליו ׁש וֹ רה  מי אלּ א ההיא .לח יּ ים . הרעה  ה יּ ראה  ? ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רעה יראה  ההיא , הרצוּ עה  עליו  ׁש  וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 

ה '. יראת  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְו ֹלא 

נקראוּ מ*וּ ם ה ' יראת  ׁש נּ קרא  הּמ קוֹ ם  כּ 1 ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ אן נכללת  כּ ן ועל דּ עת, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵרא ׁש ית 
ׁש אר לכל והיסוֹ ד העּק ר  וזה ה זּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ צוה
– הזּ וֹ  ה יּ ראה  ׁש  וֹ מר  מי ה ּת וֹ רה . ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ צו וֹ ת 
את ׁש וֹ מר  ֹלא  – יראה  ׁש וֹ מר ֹלא  הכּ ל. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
וּ מ וּ ם ה כּ ל. ׁש ל ה  ער  זה ׁש הרי ה ּת וֹ רה , ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצו וֹ ת 
את א ֹלהים  בּ רא  יראה , ׁש היא בּ רא ׁש ית , כּ תוּ ב ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ 1
על עוֹ בר  זה , על ׁש עוֹ בר  ׁש ּמ י הארץ. ואת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה  מים 

ה ּת וֹ רה –מצו וֹ ת זה  על ׁש עוֹ בר מי ׁש ל  וענׁש וֹ  . ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
והארץ  והינ וּ  אוֹ ת וֹ , מלקה ה זּ וֹ  הרעה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהרצוּ עה 
ורוּ ח תהוֹ ם  ּפ ני על וחׁש 1 ובה וּ  תה וּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
בּ הם להעניׁש  ענׁש ים  אר בּ עה  א לּ וּ  ה נּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱא ֹלהים .

הר ׁש עים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאת 
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ׁש כּ ת וּ בּת הוּ  חנק, זה  לד )– ּת ה וּ ,(ישעיה (זכריהקו  ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ
אבניםב ) סקילה , זוֹ  – בּ ה וּ  מ דּ ה . ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחבל 

את לענ ׁש  הגּ דוֹ ל  הּת ה וֹ ם בּ ת וֹ 1 ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ַהמׁש ּק עוֹ ת
ׁש כּ תוּ ב שׂ רפה , ז וֹ  – וחׁש 1 ה)הר ׁש עים. ויהי (דברים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החׁש 1, מּת וֹ 1 ה ּק וֹ ל את  ד )כּ ׁש מעכם  וההר(שם ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הא ׁש  וזוֹ  וכוּ '. ח ׁש 1 ה  מים  לב עד בּ א ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹבּ ער
לשׂ רף  מתחילה  הר ׁש עים  רא ׁש י ׁש על ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהחזקה
חרב  סערה , ר וּ ח  בּ סיף. הרג זה  – ור וּ ח  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָא וֹ תם .

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ וֹ , מלהטת  ג )ׁש נוּ נה  ואת(בראשית  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הזּ ה הענׁש  רוּ ח. ונקראת  ה ּמ תה ּפ כת , החרב ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַלהט
יראה כּ ת וּ ב ואחר  הּת וֹ רה . מצווֹ ת  על ׁש יּ עבר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלמי 
והלאה מ כּ אן ה כּ ל. ׁש ל ה כּ לל  ׁש היא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵרא ׁש ית ,

ה ּת וֹ רה . מצו וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש אר

יראהמצוה ׁש ל ׁש ּמ צוה מצוה  ז וֹ הי – ׁש נ יּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ ּמ נּ ה יוֹ צאת  ו ֹלא  בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאחזה 
את יאהב ׁש אדם אהב"ה . והיא ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים ,
ׁש למה אהבה  היא  וּ מה ׁש למה . אהבה  ?ר בּ וֹ נוֹ  ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב רבּ ה , אהבה  יז)ז וֹ  לפני (שם התה לּ 1 ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו יּ אמר ׁש כּ ת וּ ב וזהוּ  בּ אהבה . ׁש לם תמים, ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶוהיה 
ׁש נּ קראת ׁש למה  אהבה  ז וֹ  א וֹ ר. יהי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
יאהב  ׁש אדם  ה ּמ צוה  היא וכאן  רבּ ה . ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה 

ר בּ וֹ נ וֹ  כּ רא וּ י.את  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
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אני אמר בּ ׁש למוּ ת אהבה  אבּ א , אלעזר , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
ר בּ י  לפני בּ ני, אמר , לוֹ , אמר בּ זה . ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
ר בּ י  אמר  ה זּ וֹ . בּ דּ רגּ ה  עוֹ מד ה וּ א  ׁש הרי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִּפ ינחס,
בּ ׁש למוּ ת ׁש למה  אהבה  הינ וּ  ר בּ ה  אהבה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,
– צדדים  בּ ׁש ני  נכללת אין  ואם  צדדים , ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

בּ ׁש למוּ ת . כּ רא וּ י אהבה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינ ּה 

האהבה ,ועל נפרדת  צדדים  לׁש ני  ׁש נינ וּ , כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש א וֹ הב  מי יׁש  ה וּ א . בּ ר וּ 1 הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַאהבת 
בּ נים ימים, אר1 עׁש ר , ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מּת וֹ 1 ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִא וֹ ת וֹ 
לוֹ , מת ּק נוֹ ת  דּ רכיו שׂ וֹ נאיו , על ׁש וֹ לט ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְסביבוֹ ,
ויחזיר יתה ּפ 1 לזה  ואם  אוֹ ת וֹ . א וֹ הב כּ 1 ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ ּת וֹ 1
– קׁש ה  דּ ין  ׁש ל גּ לגּ וּ ל הוּ א  בּ ר וּ 1 הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו
כּ 1 וּ בגלל כּ לל, אוֹ ת וֹ  יאהב ו ֹלא  א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִישׂ נא 

עּק ר . לּה  ׁש יּ ׁש  אהבה אינ ּה  זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה

בּ ׁש ני אהבה ׁש היה  הה וּ א  ׁש למה , ׁש נּ קראת  ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ותּק וּ ן בּ חסד. בּ ין  בּ דין  בּ ין – ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה צּ דדים 
אפלּ וּ  ׁש  נינ וּ , כּ מוֹ  רבּ וֹ נוֹ , את  ׁש א וֹ הב ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
ׁש למה אהבה  היא  ז וֹ  מּמ 8. נ ׁש מת 8 את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל 
ברא ׁש ית מעשׂ ה ׁש ל הא וֹ ר  כּ ן  ועל צדדים . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
קׁש ה , דין יצא  כּ ׁש נּ גנז , נגנז. כּ 1 ואחר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָיצא
ׁש למוּ ת ׁש ּת היה  יחד, ה צּ דדים  ׁש ני ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונכלל וּ 

כּ רא וּ י. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה 
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וּ נׁש קוֹ נטלוֹ  ּפ ינחס ר בּ י  בּ א  וּ נׁש קוֹ . ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ רוּ 1 ה ּק דוֹ ׁש  בּ ו דּ אי ואמר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵוּ ברכוֹ ,
ׁש נּ כלל לי ׁש אמר וּ  קטן א וֹ ר הוּ א  זה  לכאן. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש לחני
ר בּ י  אמר  העוֹ לם. לכל מאיר  כּ 1 ואחר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ביתי
בּ כל ירא "ה ל ׁש כּ ח צרי1 ֹלא  בּ ודּ אי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,
יראה צרי1 ה זּ וֹ  בּ ּמ צוה  ׁש כּ ן  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ צו וֹ ת ,

מתדּ בּ ק  אי1 בּ זה . בּ צדלהת דּ בּ ק היא  האהבה  ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אר1 וט וֹ ב, עׁש ר ׁש נּ וֹ תן ׁש נּ ת בּ אר  כּ מ וֹ  טוֹ ב, ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
יראה לעוֹ רר צרי1 אז  וּ מז וֹ נ וֹ ת , בּ נים  ח יּ ים , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

כּ ת וּ ב זה  ועל  החטא . יגרם  ׁש ֹּלא  כח)ולפחד (משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מ אדם  כּ וֹ ללאׁש רי ׁש זּ ה  מ  וּ ם  ּת מיד, פחד ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

בּ אהב"ה . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִירא"ה 

בּ וֹ וכ$ לעוֹ רר  ה ּק ׁש ה  ה דּ ין ׁש ל האחר  בּ צּ ד צרי1 ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
עליו , ׁש וֹ רה  הּק ׁש ה  ׁש ה דּ ין כּ ׁש ר וֹ אה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה.
יקׁש ה ו ֹלא  כּ רא וּ י  מרבּ וֹ נוֹ  ויפחד  יראה  יעוֹ רר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָאז

כּ ת וּ ב זה  ועל  בּ רעה ,(שם)ל בּ וֹ . יּפ וֹ ל ל בּ וֹ  וּ מקׁש ה  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ ראה נמצאת  רעה . ׁש נּ קרא האחר  ה צּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 
אהבה וזוֹ הי  מהם , ונכללת  צדדים  בּ ׁש ני ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אחזה 

כּ רא וּ י. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה 

גּ דוֹ למצוה אלוֹ ּה  ׁש יּ ׁש  לדעת  – ׁש ליׁש ית  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם בּ כל אוֹ ת וֹ  וּ ליחד בּ עוֹ לם , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוׁש לּ יט 
העליוֹ נים , ה צּ דדים ׁש ׁש ת  בּ א וֹ תם  כּ רא וּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִיחוּ ד
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ׁש ל ה ּת בוֹ ת בּ ׁש ׁש  אחד  יחוּ ד א וֹ תם  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת 
כּ ן ועל  עּמ הם . למעלה  רצוֹ ן  וּ לכוּ ן  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
בּ ׁש ׁש  בּ ׁש ׁש ] [נ "א  א וֹ ת וֹ  להארי1 "אחד" ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָצרי 1
ה  מים מ ּת חת  ה ּמ ים  י ּק ו וּ  ׁש כּ ת וּ ב וזה וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵּת בוֹ ת ,
ה  מים ׁש ּת חת  ה דּ רג וֹ ת  ית כּ נּ סוּ  אחד. מקוֹ ם  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאל
לׁש  ה בּ ׁש למ וּ ת  להיוֹ ת  יראה בּ הן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּת אחז
צרי 1 ה יּ חוּ ד בּ א וֹ ת וֹ  זה , כּ ל ועם  כּ רא וּ י. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצדדים 
ׁש ל בּ דּ ל "ת  להארי1 ׁש צּ רי1 יראה , בּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלקׁש ר 
ׁש כּ ת וּ ב  והינ וּ  גּ דוֹ לה. אחד ׁש ל  ׁש דּ ל"ת  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד,
ׁש היא דּ ל"ת , ותתק ר ׁש ּת ראה ה יּ בּ ׁש ה , ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותראה

היּ ח וּ ד . בּ א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,

אוֹ ת ּה ואחר לקׁש ר צרי1 למעלה , ׁש ם  ׁש נּ קׁש רה  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
צדדים בּ ׁש  ה  אוּ כלוּ סיה  עם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 
לעוֹ לם מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  בּ ר וּ 1 ׁש לּ מּט ה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים 
ואז , היּ ח וּ ד. ׁש ל אחר וֹ ת  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָועד ,
ּפ ר וֹ ת לעשׂ וֹ ת  ארץ נעשׂ תה  יבּ ׁש ה , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה  היתה 
ויּ קרא מה כּ ת וּ ב והינ וּ  אילנ וֹ ת . ולנטע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוא בּ ים 

אר ליּ בּ ׁש ה  ארץ,א ֹלהים ׁש לּ מּט ה  ה יּ חוּ ד בּ א וֹ ת וֹ  ץ, ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ עמים . טוֹ ב כּ י  טוֹ ב כּ י  כּ ן  ועל  כּ רא וּ י . ׁש לם  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָרצוֹ ן 
ׁש נּ אחז כּ יון ּת ח ּת וֹ ן . אחד  ויח וּ ד עליוֹ ן  אחד ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִיחוּ ד
דּ ׁש א . הארץ ּת ד ׁש א  והלאה  מ כּ אן צדדים , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני

כּ רא וּ י. וא בּ ים  ּפ ר וֹ ת  לעשׂ וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהת ּת ּק נה 
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כּ מ וֹ מצוה הא ֹלהים , ה וּ א ׁש ה ' לדעת  – רביעית  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌
ד )ׁש נּ אמר  אל(דברים והׁש בת  ה יּ וֹ ם  וידעּת  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌

ׁש ל ה  ם  ו ׁש יּ כּ לל הא ֹלהים . הוּ א  ה ' כּ י ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלבב8
בּ הם ואין אחד  ׁש הם  לדעת  יי', ׁש ל  בּ  ם  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
בּ רקיע  מארת  יהי ה כּ ת וּ ב סוֹ ד והינ וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵּפ ר וּ ד.
ה  מוֹ ת ׁש ני  ׁש יּ היוּ  הארץ, על להאיר ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה  מים 
ׁש ל בּ  ם  חסר מארת  ׁש יּ כּ לל כּ לל, פר וּ ד בּ לי ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ּפ ר וּ ד . בּ הם  ואין אחד ׁש הם  ׁש רׁש וּ ם] [נ"א  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים 
[דּ בר ] והכּ ל ּפ רוּ ד, בּ הם  אין  לבן  בּ א וֹ ר ׁש חר  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָא וֹ ר 
א ׁש  ׁש ל וענן ה יּ וֹ ם  ׁש ל הלּ בן ענן  ה וּ א  וזה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
זה עם  זה  וית ּת קנוּ  לילה, וּ מ דּ ת  יוֹ ם מ דּ ת  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה ,

הארץ. על  להאיר  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר ,

ח בּ רוזהוּ  – הה וּ א  ה ּק דמוֹ ני ה נּ ח ׁש  ׁש ל  החטא ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מה גּ רם  כּ 1 וּ מ  וּ ם  למעלה , והפריד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 
למּט ה להפריד ׁש צּ רי1 מ וּ ם לעוֹ לם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ גּ רם
למעלה להאחז צרי 1 ׁש חר וא וֹ ר למעלה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לחבּ ר 
בּ אוּ כלוּ סיה כּ 1 אחר  וּ להאחז  אחד, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר 
זה כּ ל ועם הרע. ה צּ ד מן א וֹ ת ּה  וּ להפריד ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ יחוּ דּה 
ה ' פר וּ ד. בּ לי אחד  ה כּ ל ה ' ׁש א ֹלהים  לדעת  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָצרי1
ו ֹלא אחד ׁש ה כּ ל אדם  וּ כׁש יּ דע הא ֹלהים . ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָה וּ א 
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מן יסּת לּ ק האחר  הצּ ד  א וֹ תוֹ  אפלּ וּ  ּפ רוּ ד, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָישׂ ים 
למּט ה . יּמ ׁש 1 ו ֹלא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

ה ּק לּפ הוהינוּ  ׁש הנּ ה  למארוֹ ת . והיוּ  ה כּ ת וּ ב סוֹ ד ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
האחר הצּ ד  א וֹ ר. ה ּמ ח ה ּמ ח. אחר  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָעוֹ לה 
בּ פר וּ ד . מות  א וֹ תיּ וֹ ת. ׁש ל בּ חבּ וּ ר א וֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָמות .
בּ א וֹ תיּ וֹ ת מתח בּ ר  מ  ם , מסּת לּ ק ה זּ ה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הא וֹ ר
חוּ ה התחילה  הלּ לוּ  מהאוֹ ת יּ וֹ ת  ּפ ר וּ ד . ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָמות 

ר כּ כּ ת וּ בוגרמה  העוֹ לם, על ג )ע וּת רא(בראשית ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ונׁש אר למפרע הא וֹ ת יּ וֹ ת  החזירה ט וֹ ב. כּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהא ה 
וגרמה עּמ ם , ּת י"ו  הא וֹ ת  ונטלוּ  הלכ וּ  והם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמ"ו ,
ר בּ י  אמר ו ּת רא . ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  העוֹ לם, על  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָמות 
יחידה . נׁש ארה  מ "ם למדנ וּ  הרי א בּ א , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,
וה וֹ לכת מתהּפ כת ּת מיד חיּ ים , ׁש היא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָוא "ו
ונׁש למה ו ּת ּת ן . ו ּת ּק ח ׁש כּ ת וּ ב ּת י"ו , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונ וֹ טלת 
בּ ר וּ 1 לוֹ , אמר  הא וֹ ת יּ וֹ ת . והתח בּ ר וּ  ה זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַה ּת בה 

הזּ ה . ה דּ בר  בּ ארנוּ  והרי בּ ני, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַא ּת ה 

תשרי ה  ליום  הלימוד בשנה]סדר 5 [יום

נפׁש מצוה ׁש רץ ה ּמ ים  יׁש רצוּ  כּ ת וּ ב – חמיׁש ית  ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
אחת מצווֹ ת : ׁש ֹלׁש  יׁש  ה זּ ה בּ ּפ סוּ ק ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ה .
וּ רביּ ה , בּ פריּ ה  להתעּס ק ואחת  בּ ּת וֹ רה , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעסק
מ  ם וּ להעביר  ימים  לׁש מ וֹ נה  למ וּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחת
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וּ להג דּ ילּה  בּ ּה  וּ לה ׁש ּת דּ ל בּ ּת וֹ רה  לעסק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהערלה .
ור וּ ח וֹ . נפׁש וֹ  את לת ּק ן יוֹ ם  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

נתקןׁש ּכ יון ה וּ א  בּ ּת וֹ רה , מתעּס ק ׁש אדם  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש רץ  ׁש כּ ת וּ ב קד וֹ ׁש ה , אחרת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ נ ׁש מה 
ההיא . ה ּק דוֹ ׁש ה  הח יּ ה ׁש ל ה נּ פׁש  חיּ ה . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 
נפׁש  לוֹ  אין  בּ ּת וֹ רה , מתעּס ק אדם  אין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר
עליו . ׁש וֹ רה  אינ ּה  ׁש לּ מעלה  והּק ד  ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה ,
ׁש ה וּ א ה דּ בּ וּ ר בּ א וֹ ת וֹ  בּ ּת וֹ רה , מ ׁש ּת דּ ל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר 
ולהיוֹ ת ההיא  הח יּ ה לנפׁש  ז וֹ כה ה וּ א  בּ ּה , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְמברר 

ׁש כּ ת וּ ב קדוֹ ׁש ים , מלאכים  קג )כּ מוֹ  ה '(תהלים בּ רכוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש נּ קראים בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ תעּס קים  הם  א לּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו .

בּ ארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו

בּ עוֹ לםוזהוּ  זה  הארץ. על יעוֹ פף ועוֹ ף ׁש כּ ת וּ ב ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש עתידה ׁש נינ וּ , העוֹ לם  וּ בא וֹ תוֹ  זּ ה . ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ נׁש רים כּ נפים  להם  לעשׂ וֹ ת  ה וּ א  בּ רוּ 1 ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ ת וּ ב העוֹ לם , בּ כל מ)וׁש יּ ׁש וּ ט וּ  ה '(ישעיה וקוֹ י ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מה  כּ ת וּ ב  והינ וּ  כּ נּ ׁש רים . אבר יעלוּ  כח  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ַיחליפוּ 
ׁש נּ קראת ה ּת וֹ רה ז וֹ  – הארץ על  יעוֹ פף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְועוֹ ף
ח יּ ה נפׁש  ׁש ל ׁש רץ ויוֹ ציא וּ  יׁש רצוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמים ,
למּט ה , א וֹ ת ּה  ימ ׁש כוּ  ההיא הח יּ ה  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּמ קוֹ ם 

דּ וד אמר כּ ן ועל  ׁש נּ תבּ אר . נא)כּ מוֹ  לב (תהלים ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
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ורוּ ח – ואז בּ ּת וֹ רה , לעסק אֹלהים , לי בּ רא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָטה וֹ ר
בּ קר בּ י. ח דּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָנכוֹ ן

מי מצוה ׁש כּ ל וּ רביּ ה . בּ פריּ ה  להתעּס ק – ׁש  ית  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לנּ הר גּ וֹ רם  וּ רביּ ה , בּ פר יּ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס ק
וה יּ ם מימיו . י ּפ סקוּ  ו ֹלא  ּת מיד נ וֹ בע להיוֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א 
חדׁש וֹ ת וּ נׁש מ וֹ ת  ה צּ דדים . בּ כל  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמ לּ א 
ר בּ ים וּ צבא וֹ ת  האילן , מא וֹ ת וֹ  ויוֹ צא וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתח דּ ׁש וֹ ת 
זה וּ  ה נּ ׁש מ וֹ ת . א וֹ תם  עם  למעלה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ דּ לים 

א)ׁש כּ תוּ ב ז וֹ (בראשית  חיּ ה . נפׁש  ׁש רץ ה ּמ ים  י ׁש רצוּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  וה ּמ ים  ויוֹ צא , ׁש  וֹ פע ה נּ הר  הּק ד ׁש , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית 
נ ׁש מת וֹ  ׁש ל והתרבּ וּ ת  ׁש רץ וׁש וֹ רצים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמתר בּ ים

ההיא . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַלחיּ ה 

יוֹ צאיםוּ באוֹ תן ההיא , לחיּ ה  ׁש נּ כנסוֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ כל וטסים  ׁש ּפ וֹ רחים  עוֹ פוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 
הזּ ה , העוֹ לם  אל יוֹ צאת  ה נּ ׁש מה  וכא ׁש ר  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם .
ה זּ וֹ , ה נּ ׁש מה  עם  ויוֹ צא ׁש ּפ וֹ רח  הה וּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָהעוֹ ף
כּ ל עם  יוֹ צאים  כּ ּמ ה  עּמ וֹ . י וֹ צא  העץ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵמא וֹ תוֹ 

וּ נׁש מה ואחדנ ׁש מה  מ יּ מין אחד ׁש נים , ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
א וֹ ת וֹ , ׁש וֹ מרים  הם  – ז וֹ כה ה וּ א  אם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִמ3מאל.

צא)ׁש כּ ת וּ ב –(תהלים ֹלא  ואם לּ 1. יצוּ ה  מלאכיו כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עליו . מקטרגים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם



בשנה]|96 5 [יום תשרי  ה ליום הלימוד  המחולק סדר  $הזוהר

ׁש עוֹ מדיםאמר הם  ׁש ֹלׁש ה  ּפ ינחס, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ז וֹ כה , כּ ׁש ה וּ א  האדם  על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶא ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ סים

לג )ׁש כּ ת וּ ב מלא(איוב  עליו  יׁש  מנּ י אם  אחד  מליץ 1 ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ה נּ ה מלא1 עליו  יׁש  אם  י ׁש ר וֹ . לאדם  לה גּ יד ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאלף
לאדם לה גּ יד אלף מ נּ י אחד ׁש נים . – מליץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד.
חמ  ה , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אמר  ׁש ֹלׁש ה . ה נּ ה  – ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָיׁש ר וֹ 
אחד . – ויח נּ נּ וּ  ויּ אמר . ויח נּ נּ וּ  י וֹ תר, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌5◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌5◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
זה ויח נּ נּ וּ  אלּ א כּ כה , ֹלא לוֹ , אמר ׁש נים . – ◌ֶ◌ֶ◌5◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
לאחר ר ׁש וּ ת  אין ׁש הרי לבדּ וֹ , הוּ א  בּ רוּ 1 ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

לוֹ . ◌ָ◌ֶא לּ א 

וּ רביּ ה ,אמר מּפ ר יּ ה ׁש נּ מנע וּ מי אמר ּת , יפה לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
את ׁש כּ וֹ ללת  הדּ מוּ ת את  ממעיט ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ כיכוֹ ל
ׁש וֹ פעים ׁש אין  ה נּ הר  לא וֹ ת וֹ  וגוֹ רם ה דּ מ יּ וֹ ת , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌5◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ה צּ דדים , בּ כל  ה ּק דוֹ ׁש  ה בּ רית  את  וּ פוֹ גם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמימיו ,

כּ תוּ ב סו)ועליו  האנׁש ים(ישעיה  בּ פגרי  ורא וּ  ויצא וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
נ ׁש מת וֹ  ואין  לגּ וּ ף, זה  ודּ אי בּ י בּ י. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַה ּפ ׁש עים 
העוֹ לם . מא וֹ ת וֹ  נטרד וה וּ א  כּ לל, לּפ ר גּ וֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת 

וּ להעבירמצוה ימים לׁש מנה  למוּ ל – ׁש ביעית  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ההיא ׁש החיּ ה  מ  וּ ם  הערלה , זהמת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌5◌ֶאת 
וה נּ פׁש  הדּ רגוֹ ת , לכל  ה  מינית  ה דּ ר גּ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִהיא 
לפניה להרא וֹ ת  צריכה מ ּמ נּ ה  ׁש ּפ וֹ רחת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַההיא 
ו דּ אי  ואז ׁש מינית, דר גּ ה  ׁש היא  כּ מוֹ  ימים  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלׁש מנה 
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הכללי  תיקון

זה: אומרים חול ביום תהלים אמירת קודם

מלּ פני�יהי וא ֹלהי יאהדונהייהו�רצוֹ ן אֹלהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אחריו וּ בזרעוֹ  עב דּ וֹ  בּ דוד  הבּ וֹ חר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ ,
קריאת אל בּ רחמים ׁש ּת פן ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ חר
עליו הּמ ל& דּ וד  אמרם כּ אלּ וּ  ׁש אקרא תהלּ ים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמזמוֹ רי
ּפ סוּ קי  זכ וּ ת לנ וּ  ויעמד  עלינ וּ , יגן זכ וּ תוֹ  בּ עצמוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה*לוֹ ם 
וּ נקדּ וֹ תיהם ואוֹ ת יּ וֹ תיהם ּת ב וֹ תיהם וּ זכ וּ ת  ◌ֶ◌ֵ◌+◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְתהלּ ים
תב וֹ ת מראׁש י מהם היּ וֹ צאים וה*מוֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוטעמיהם
וחּט אתינוּ  ועונ וֹ תינוּ  ּפ ׁש עינוּ  לכ ּפ ר תב וֹ ת , ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִוּ מּס וֹ פי
הּס וֹ בבים והקּ וֹ צים החוֹ חים כּ ל וּ להכרית  עריצים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזּמ ר
דּ וֹ דּה  עם נע וּ רים אׁש ת  וּ לחבּ ר העליוֹ נה ה*וֹ ׁש נּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
לנפׁש  ׁש פע לנ וּ  יּמ ׁש & וּ מ*ם  ורעוּ ת  ואחוה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה
חּט אתינוּ  ולסלוח מעונוֹ תינוּ  לטהרנוּ  וּ נ ׁש מה ◌ֵֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרוּ ח
אלּ וּ  מזמוֹ רים  ׁש אמר לדוד  ׁש ּס לחּת  כּ מוֹ  ּפ ׁש עינוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לכ ּפ ר

גּ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חּט את �יאהדונהייהו�לפני� העביר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
עד זמנּ נ וּ  קדם הזּ ה מהע וֹ לם ּת קּ חנוּ  ואל תמוּ ת . ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹלא
ׁש חתנ וּ . אׁש ר את  לת קּ ן ׁש נּ וּ כל בּ אפן ׁש נוֹ תינוּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְמֹלאת 
וּ בעדנוּ  עלינוּ  יגן ה*לוֹ ם עליו  הּמ ל& דּ וד  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ זכ וּ ת
לפני� ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה אלי� ׁש וּ בנוּ  עד  אּפ � ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת ארי&
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אחן  אׁש ר את וחנּ וֹ תי כּ דכתיב  חנּ נוּ  ח נּ ם מּת נת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מאוֹ צר
לפני� אוֹ מרים ׁש אנ וּ  וּ כ ׁש ם ארחם. אׁש ר את  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְורחמּת י

לפני� לוֹ מר נזכּ ה כּ & הזּ ה בּ ע וֹ לם יאהדונהייהו�ׁש ירה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
אמירת ידי ועל הבּ א. לע וֹ לם וּ ׁש בחה ׁש יר ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
נעים בּ ק וֹ ל ולׁש יר ה*רוֹ ן חבצּ לת  ּת תע וֹ רר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְּת הלּ ים

בּ ביתבּ ג  והדר הוֹ ד  לּה  נּת ן הלּ בנוֹ ן כּ בוֹ ד ורנּ ן ילת  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
סלה: אמן בימינוּ  בּ מהרה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהינ וּ 

בּ וֹ ראי הריני את  וּ לׁש בּ ח וּ להלּ ל להוֹ דוֹ ת  ּפ י את מזּמ ן ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה  הוּ א בּ רי& קד ׁש א יחוּ ד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
ישׂ ראל: כּ ל  בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 

מזמורים: העשרה אמירת קודם זאת לומר טוב

אלּ וּ הריני מזמוֹ רים העשׂ רה בּ אמירת  עצמי מק *ר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ לכל  ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  האמּת יּ ים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל

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

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

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

אֹלהים:יאהדונהייהו�גּ דוֹ ל כּ ל  על גּ ד וֹ ל וּ מל& ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

ב&:אטז כּ י־חסיתי אל ׁש מרני לדוד , אמרּת במכ ּת ם ִ◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ 2◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ְ◌
בּ ל־ עלי�:יאהדונהיליהו � טוֹ בתי אּת ה, אדני , 2◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌2◌ָ◌ 2◌ָ◌2◌ֽ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
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כּ ל־חפצי־בם:ג ואדּ ירי, הּמ ה, אׁש ר־ בּ ארץ ◌ֵ◌ֶ◌2◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌2לקדוֹ ׁש ים 2◌ָ◌2◌ ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌2◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌
מדּ ם ,ד  נס כּ יהם בּ ל־ אּס י& מהרוּ , אחר עצּ ב וֹ תם, ◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִירבּ וּ  2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ַ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ִ◌ָ◌ 2◌

על־ שׂ פתי: את ־ׁש מוֹ תם יאהדונהייהו�הוּ בל־ א4א ֽ◌ַ◌ֶ◌ָ◌2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌2◌
גּ וֹ רלי: ּת וֹ מי& אּת ה וכ וֹ סי, נפלוּ ־ לי ו מנת ־ חלקי חבלים ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ 2◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ְ◌ִ◌ 2◌

עלי: ׁש פרה אף ־נחלת את ־יהו �ז בּ נּ עמים, אבר& ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ 2◌ַ◌ַ◌ 2◌ֲ◌ָ◌ 2◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ָֹ◌
כליוֹ תי:יאהדונהי יּס רוּ ני אף־ לילוֹ ת  יעצני, ׁש וּ יתי חאׁש ר  ֲ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֵ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌
בּ ל־ אּמ וֹ ט:יאהדונהייהו� מימיני כּ י תמיד , לכן טלנגדּ י ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌2◌2◌ִ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ 2◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌ 2◌

לבטח: יׁש כּ ן אף ־בּ שׂ רי כּ ב וֹ די, ויּ גל לבּ י כּ י י שׂ מח ָ◌ַ◌2◌2◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌ 2◌ַ◌ְ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ָֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ 2◌
חסיד � לא־ ת ּת ן לׁש אוֹ ל, נפ ׁש י כ'ֹלא־תעזב לראוֹ תחסידיך ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ַֹ◌ְ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ֽ◌ִֹ◌ֵ◌2◌2◌ֲ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌

את ־ּפ ני יאׁש חת : שׂ מחוֹ ת  שׂ בע חיּ ים, ארח �,ּת וֹ דיעני ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ִ◌2◌2◌ַֹ◌ַ◌ 2◌ִ◌2◌2◌ַֹ◌2◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ 2◌
נצח: בּ ימינ � ◌ַ◌ֽ◌ֶ◌2◌ְ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ִ◌2◌ִ◌ְנעמוֹ ת 

חטאה:אלב כּ סוּ י נ שׂ וּ י־ ּפ ׁש ע, אׁש רי משׂ כּ יל, ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌2◌ִ◌ָ◌ְלדוד  2◌2◌ַ◌ְ◌2◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
יהו �ב יחׁש ב  לא עון,יאהדונהיאׁש רי־ אדם לוֹ  ַ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַֹ◌ְ◌2◌ְֹ◌ָֹ◌2◌2◌ָ◌2◌ֹ

רמיּ ה: בּ רוּ חוֹ  בּ ׁש אגתי גואין עצמי, בּ לוּ  כּ י־ החרׁש ּת י ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌2◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌2◌ֲ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ 2◌
נהּפ &ד כּ ל־היּ וֹ ם: יד �, עלי ּת כ בּ ד  ולילה יוֹ מם כּ י ָ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌ָ◌2◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ַ◌2◌

סלה: קיץ  בּ חרבני ועוני הלׁש דּ י, אוֹ דיע�, חּט אתי ְ◌ַ◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌ְ◌2◌ֵֹ◌ַ◌2◌ִ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ 2◌ֲ◌2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֹ 2◌ִ◌ 2◌
ליהו � פ ׁש עי עלי אוֹ דה אמרּת י ,יאהדונהילא־כ ּס יתי, ֽ◌ִֹ◌ִ◌ 2◌ִ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ֶ◌ 2◌ֲ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ 2◌

סלה: חּט אתי עון נ שׂ את  ית ּפ לּ ל ו ואּת ה על־זאת  ְ◌ַ◌ָ◌2◌ָ◌2◌ָ◌ 2◌ָ◌ֲ◌2◌ַֹ◌ָ◌ִ◌2◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌
אליו רבּ ים מים לׁש טף  רק  מצא, לעת  אלי� ◌ֵ◌ְ◌2◌ֶ◌ֵ◌2◌ִ◌ָ◌ָכּ ל־חסיד  2◌ְ◌2◌2◌ַֹ◌2◌2◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ֵ◌ָ◌ 2◌

יגּ יעוּ : פ לּ טז לא רנּ י  ּת צּ רני, מצּ ר לי, סתר אּת ה 2◌ַֹ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ 2◌ֵ◌2◌ֶ◌ִ◌2◌ִ◌ַ◌ 2◌ִ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ָ◌ֵ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌
סלה: תל&,חּת סוֹ בבני בּ דר&־ זוּ  ואוֹ ר� אשׂ כּ יל�, ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌
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עיני: עלי� הבין,טאיעצה אין כּ פרד כּ סוּ ס אל־ּת היוּ  ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ 2◌ָ◌ֶ◌2◌ֵ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌2◌ְ◌ֶ◌ֶ◌2◌ֵ◌ 2◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌
אלי�: קרב  בּ ל לבלוֹ ם, עדיוֹ  ורסן רבּ יםי בּ מתג־  ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ 2◌ְ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌2◌

בּ יהו� והבּ וֹ טח לרׁש ע , חסדיאהדונהימכאוֹ בים  ַ◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ 2◌2◌ֶ◌ 2◌ֶ◌
ביהו �יאיסוֹ בב נּ וּ : צ דּ יקים ,יאהדונהישׂ מחוּ  וגילוּ  , ְ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌2◌2◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ 2◌

כּ ל־ יׁש רי־ לב : ◌2והרנינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֽ◌

לדוד :למנ צּ אמא  מזמוֹ ר אל־ דּ ל,בח משׂ כּ יל אׁש רי ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ָ◌ 2◌
יהו� ימלּ טהוּ  רעה יהו �ג:יאהדונהיבּ יוֹ ם ְ◌2◌2◌ ָ◌ָ◌2◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ָֹ◌2◌

וא*ריאהדונהי ויחיּ הוּ , כ'יׁש מרהוּ  ואל־יאשר בּ ארץ , ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ְ◌+◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֽ◌
איביו: בּ נפׁש  על־ ערשׂ יאהדונהייהו �ד ּת ּת נהוּ  יסעד נּ וּ  2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌2◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌

בחליוֹ : הפכ ּת  כּ ל־ מׁש כּ בוֹ  יהו �הדּ וי, אני־ אמרּת י ְ◌ָ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌2◌
ל&:יאהדונהי כּ י־ חטאתי נפׁש י רפאה יאמרוּ ו חנּ ני, אוֹ יבי ָ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ֽ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ָ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ 2◌ֽ◌ְֹ◌2◌

ׁש מוֹ : ואבד  ימוּ ת מתי לי, ׁש ואז רע לראוֹ ת, ואם־ בּ א ַ◌2◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌2◌ ָ◌2◌ְ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ֽ◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ָ◌ 2◌ְ◌
יד בּ ר: לחוּ ץ  יצא לוֹ , יקבּ ץ ־ און לבּ וֹ  עלי חיד בּ ר, יחד  ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ִ◌2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ֶ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ַ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌2◌ַ◌ָ◌ַ◌2◌

לי: רעה יחׁש ב וּ  עלי כּ ל־ שׂ נאי, דּ בר־בּ ליּ על טיתלחׁש וּ  2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ 2◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ 2◌ִ◌ַ◌ַ◌
לקוּ ם: ֹלא־יוֹ סיף  ׁש כב  ואׁש ר בּ וֹ , ׁש לוֹ מי י יצ וּ ק גּ ם־איׁש  ָ◌2◌2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌2◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌ֽ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ 2◌ְ◌ִ◌2◌

עקב : עלי הגדּ יל לחמי, אוֹ כל ב וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר־ בּ טחּת י 2◌ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌ָ◌ֵ◌ֽ◌
יהו �יא להם:יאהדונהיואּת ה ואׁש לּ מה והקימני, חנּ ני ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌2◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
עלי:יב איבי לא־יריע  כּ י בּ י, כּ י־חפצ ּת  ידעּת י ◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ַ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌2ֹ◌2◌ְבּ זאת  2◌ִ◌ 2◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌
לפניג וּת צּ יבני בּ י, ּת מכּת  בּ ת ּמ י לע וֹ לם:ואני בּ רוּ &ידי� ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌+◌ִ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ 2◌2◌

הע וֹ לם ,יאהדונהייהו� ועד  מהע וֹ לם ישׂ ראל אלהי ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌2◌ֵֹ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌2◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌2◌2◌ָ◌ֽ◌ָ◌ 2◌
ואמן: ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌2◌ָאמן
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לבני־ קאמב משׂ כּ יל, ּת ער ברח:למנצּ ח ג כּ איּ ל ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ֹ
תער  נפ ׁש י כּ ן אל על־אפיקי־ מים, אלי� הים:ג ַ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌2◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌

לאל ג נפ ׁש י ואראהצמאה אב וֹ א מתי חי, לאל  הים ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ָ◌2◌2◌ ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ 2◌
אל  ולילה ,ד הים:ּפ ני יוֹ מם לחם  דמעתי היתה־ לּ י ְ◌ֵ◌2◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌2◌ֶ◌ֶ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌

אל בּ אמ איּ ה כּ ל־היּ וֹ ם, אלי אזכּ רהההי�:ר  אלּ ה ֶ◌ֽ◌ֱ◌2◌ֵֹ◌ַ◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌2◌ַ◌ֵ◌2◌ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌
אעב כּ י נפ ׁש י, עלי עד־ בּ יתואׁש ּפ כה  אדּ דּ ם בּ ּס &, ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ 2◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌2◌ַֹ◌ָ◌2◌ֶ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌

חוֹ גג:אל  המוֹ ן ות וֹ דה, בּ קוֹ ל־רנּ ה מה־ ּת ׁש ּת וֹ חחי ו הים ֱ◌2◌ִֹ◌2◌ְ◌ֽ◌ִ◌ָ◌2◌ְ◌2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ֲ◌ִ◌2◌
לאל  הוֹ חילי עלי, ו ּת המי אוֹ ד נּ וּ נפ ׁש י כּ י־ע וֹ ד  הים, ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ִ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌2◌2◌ֶ◌2◌

ּפ ניו : על־ כּ ן אל ז יׁש וּ ע וֹ ת  ת ׁש ּת וֹ חח , נפ ׁש י עלי הי, ְ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֱ◌ֽ◌ַֹ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌
מצער: מהר וחרמוֹ נים, ירדּ ן  מארץ  ּת הוֹ ם־חאזכּ ר� 2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌2◌ ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ 2◌ֵ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌

עלי  וגלּ י� כּ ל־ מׁש בּ רי� צ נּ וֹ רי�, לקוֹ ל ק וֹ רא, ◌ֶ◌ִ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ֶאל־ּת הוֹ ם 2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌2◌2◌ ְ◌ַ◌ֶ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌
יהטעברוּ : יצ וּ ה וּ ב לּ ילהיאהדונהי�ויוֹ מם חסדּ וֹ , ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ 2◌ְ◌ַ◌ֶ◌2◌ְ◌ָֹ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חיּ י:ׁש יר  לאל ּת פ לּ ה עּמ י, סלעי,י ה לאל אוֹ מרה ִ◌2◌ִֹ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ָ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌

לּמ ה־ ק ׁש כחּת ני, אוֹ יב:למה בּ לחץ  אל& בּ רצחיאדר ָ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ֵֹ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ַ◌
איּ ה כּ ל־ היּ וֹ ם אלי בּ אמרם צ וֹ ררי, חרפ וּ ני ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ְבּ עצמוֹ תי, 2◌ֵ◌ֽ◌ְ◌2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌2◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌2◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌2◌

עלי,יבהי�:אל  וּ מה־ּת המי נפ ׁש י, מה־ ּת ׁש ּת וֹ חחי ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ֲ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌
לאל  יׁש וּ עה וֹ חילי אוֹ ד נּ וּ  כּ י־ע וֹ ד  ואל הים, ּפ ני הי:ת , ִ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌2◌ֶ◌ 2◌ְ◌2◌ֹ2◌ָ◌ַ◌ 2◌ֵ◌ֽ◌ָֹ◌ֽ◌

ׁש אוּ ל אנט בּ ׁש ֹלח מכּת ם, לדוד  אל־ּת ׁש חת , ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌2◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌2◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַלמנצּ ח
להמית וֹ : את ־הבּ ית  א ֹלהי,בויּ ׁש מר וּ  מאיבי הצּ ילני ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ֶ◌ַ◌ 2◌ַ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ְֹ◌ַ◌2◌ֱ◌ָ◌ 2◌

ּת שׂ גּ בני: וּ מאנׁש י גמּמ תק וֹ ממי און, מּפ עלי הצּ ילני ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌2◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌2◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌
הוֹ ׁש יעני: עזּ ים ,ד דמים עלי יגוּ רוּ  לנפׁש י, ארב וּ  הנּ ה  כּ י 2◌ָ◌ִ◌2◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ִ◌ 2◌
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יהו� וֹלא־ חּט אתי עון בּ לי־ה:יאהדונהיֹלא־ פ ׁש עי ֽ◌ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ְ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ִ◌2◌ָ◌ֹ
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננ וּ , יהו �וירצ וּ ן ואּת ה ְ◌+◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌

לפקדיאהדונהי הקיצה ישׂ ראל, אֹלהי צבאוֹ ת ◌ֵ◌2◌ֱ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌ֱ־אֹלהים 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ֹ
סלה: און כּ ל־ בּ גדי אל־ ּת חן לערב ,ז כּ ל־הגּ וֹ ים, יׁש וּ ב וּ  ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌2◌ָֹ◌2◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌2◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

עיר: ויסוֹ בבוּ  כ כּ לב, חרב וֹ תחיהמוּ  בּ פיהם, יבּ יעוּ ן הנּ ה ֶ◌ֽ◌ֱ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ֶ◌ 2◌2◌ֲ◌ָ◌
ׁש מע: כּ י־ מי יהו�טבּ שׂ פת וֹ תיהם, יאהדונהיואּת ה ְ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ִ◌2◌ֵֹ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ָֹ◌

לכל־ גּ וֹ ים: ּת לעג אׁש מרה ,י ּת שׂ חק ־למוֹ , אלי� עזּ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌2◌+◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌2◌ָֹ◌
מ שׂ גּ בּ י: חסדּ ייאכּ י־אֹלהים כ'אֹלהי יקדּ מני,חסדו , ִ◌ֽ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌

ב ׁש ררי: יראני עּמ י,יבאֹלהים ּפ ן־ יׁש כּ חוּ  אל־ּת הרגם 2◌ֱ◌ִ◌ 2◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ 2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌2◌
אדני: מגנּ נ וּ  והוֹ רידמוֹ , בחיל� חּט את ־ּפ ימוֹ ,יגהניעמוֹ  ֲ◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ 2◌ִ◌ֵ◌2◌ֲ◌ָֹ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ִ◌ 2◌

יסּפ רוּ : וּ מכּ חׁש  וּ מאלה בגאוֹ נם, וילּ כדוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ְדּ בר־ שׂ פתימוֹ , 2◌ֵ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ 2◌ִ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌
מׁש ל יד כּ י־ אֹלהים וידעוּ  ואינמוֹ , כּ לּ ה בחמה, ◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌ֵ◌ְ◌2◌ֵ◌ַכּ לּ ה 2◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ 2◌ֵ◌2◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌2◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ֵֹ◌2◌

סלה: הארץ  לאפסי כ כּ לב ,טובּ יעקב  יהמוּ  לערב  ויׁש ב וּ  ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ָ◌2◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ְ◌ָ◌+◌ 2◌2◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌
עיר: יניעוּ ןטזויסוֹ בב וּ  כ'ה ּמ ה אם־ לאינועון לאכל, ִ◌2◌ְ◌ִ◌ֽ◌2◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌2◌ִֹ◌2◌ֹ
ו יּ לינוּ : חסדּ �,יזישׂ בּ ע וּ  לבּ קר וארנּ ן עזּ �, אׁש יר ואני 2◌ ִ◌ְ◌ְ◌2◌ַ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌+◌ֶ◌2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌

צר־לי: בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס, לי משׂ גּ ב  אלי�יחכּ י־היית  עזּ י ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ 2◌2◌ָ◌2◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌ֽ◌2◌+◌ִ◌ֵ◌ֶ◌2◌
חסדּ י: אֹלהי משׂ גּ בּ י כּ י־ אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ֲאזּמ רה, 2◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ 2◌ֱ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌

על־יד וּ ת וּ ןאעז כ'למנ צּ ח מזמוֹ ר :ידיתון ק וֹ לי בלאסף  ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ֽ◌ִ◌2◌
אלי: והאזין אל־אֹלהים ק וֹ לי ואצעקה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌2◌ִ◌ֱ◌ֶאל־ אֹלהים 2◌ָ◌ִ◌2◌ֶ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌2◌ֵ◌ָ◌ֽ◌

תפ וּ ג,ג ו ֹלא נ גּ רה לילה ידי דּ רׁש ּת י, אדני צרתי ◌ָֹ◌ֲ◌2◌ִ◌ָ◌ֽ◌ָ◌2◌ְבּ יוֹ ם 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ָ◌2◌
נפ ׁש י: הנּ חם אשׂ יחהד מאנה ואהמיה, אֹלהים אזכּ רה ֵ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ 2◌ִ◌ָ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌ֱ◌ִ◌2◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ 2◌ָ◌ִ◌ 2◌ָ◌
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סלה: רוּ חי ו ֹלאהותתע ּט ף נפעמּת י עיני, ׁש מרוֹ ת  אחזּת  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ִ◌2◌ֶ◌ֽ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌2◌ֵ◌ָ◌ 2◌2◌ ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌2◌
ע וֹ למים:ו אד בּ ר: ׁש נוֹ ת  מקּ דם, ימים אזכּ רהז ח*ב ּת י ֲ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ֶ◌ 2◌ֶ◌2◌ְ◌2◌ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌

רוּ חי: ויחּפ שׂ  אשׂ יחה, עם־ לבבי בּ לּ ילה, ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ְנגינתי 2◌ַ◌ 2◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ִ◌ֽ◌
ע וֹ ד :ח לרצ וֹ ת  ולא־יסיף  אדני, יזנח האפסטהלע וֹ למים 2◌ַ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֲ◌ָֹ◌ 2◌ְ◌ֽ◌ִֹֹ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ֽ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌2◌

ודר: לדר אמר גּ מר חסדּ וֹ , אל,י לנצח חנּ וֹ ת  הׁש כח ָ◌ֶ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌2◌2◌ֶֹ◌ְ◌2◌ָֹ◌ֽ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌2◌ֵ◌ 2◌
סלה: רחמיו בּ אף  ׁש נוֹ תיאאם־קפץ  היא, חלּ וֹ תי ואמר ִ◌ָ◌ַ◌2◌2◌ְ◌ַ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌2◌ֶ◌ֽ◌ָ◌2◌ָ◌ֽ◌ַֹ◌ַ◌2◌ִ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌2◌

עליוֹ ן: כ'אזכּ וֹ ריבימין מקּ דםאזכיר כּ י־אזכּ רה מעללי־ יּה , ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ְ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌2◌ַ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֶ◌2◌ֶ◌
אשׂ יחה:יגּפ לא�: וּ בעלילוֹ תי� בכל־ ּפ על�, והגיתי ִ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֳ◌ֶ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ 2◌ֶ◌2◌ָ◌ִ◌ֽ◌ָ◌

כּ אֹלהים:יד גּ ד וֹ ל מי־ אל דּ ר כּ �, בּ קּ דׁש  אּת הטואֹלהים 2◌ֱ◌ִ◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ ָ◌2◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ָ◌2◌
עזּ �: בעּמ ים ה וֹ דעּת  פלא, עשׂ ה בּ זר וֹ עטזהאל גּ אלּת  2◌ָ◌ֵ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌2◌+◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌

סלה: ויוֹ סף  בּ ני־יעקב  ראוּ �יזע ּמ �, אֹלהים, ּמ ים ראוּ � ַ◌ֶ◌ 2◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ֵ◌2◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַ◌2◌ִ◌ֱ◌ֽ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌
תהמוֹ ת : ירגּ זוּ  אף  יחילוּ , ק וֹ ל יחּמ ים עבוֹ ת , מים זרמוּ  ַ◌2◌ִ◌ָ◌ִ◌ 2◌2◌ַ◌ 2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ְ◌ֹֽ◌2◌ְֹ◌ַ◌2◌ִ◌ָ◌2◌2◌

יתהלּ כוּ : אף ־חצצי� ׁש חקים, בּ גּ לגּ ל,יטנתנוּ  רעמ� ק וֹ ל  ָ◌ְ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ 2◌ָ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֽ◌2◌ַ◌ֽ◌ַ◌ְ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ 2◌
הארץ : וּת רע ׁש  רגזה ּת בל, ברקים דּ רכּ �,כהאירוּ  בּ יּ ם ֵ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ 2◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌

כ'וּ ׁש ביל� נדע וּ :ושביליך לא וע קּ ב וֹ תי� רבּ ים, בּ מים 2◌ֽ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ 2◌2◌ָֹֹ◌ֽ◌
ואהרן:כא בּ יד ־ מׁש ה עּמ �, כצּ אן ◌ֶ◌ַֹ◌2◌ַ◌ָ◌2◌ִ◌ָנחית  2◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֶֹ◌2◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ

אּת האצ מעוֹ ן אדני איׁש ־ האלהים, למׁש ה ◌ָֹ◌ֽ◌ֲ◌2◌ִֹ◌2◌ֱ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌2◌ָ◌ִ◌ְּת פ לּ ה 2◌ָ◌2◌2◌ַ◌ָ◌
ודר: בּ דר לּ נוּ  וּת חוֹ לל בהיית ילּ דוּ , הרים בּ טרם ָ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌2◌ָֹ◌ֽ◌ְֹ◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ָ◌2◌ִ◌ 2◌+◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌2◌ֵ◌ֽ◌

אל: אּת ה עד־ עוֹ לם וּ מע וֹ לם ותבל, אנוֹ ׁש גארץ ּת ׁש ב  ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ֽ◌ֵ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ָ◌ 2◌ַ◌ָ◌2◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌2◌2◌ֱ◌
בני־אדם: ׁש וּ בוּ  וּת אמר ׁש ניםד עד ־דּ כּ א, אלף  כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌2◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ 2◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ִ◌ 2◌

בלּ ילה: וא ׁש מוּ רה יעבר, כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ְבּ עיני� 2◌ְ◌2◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ַ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌
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יחלף :ה כּ חציר בּ בּ קר יהיוּ , ׁש נה יציץו זרמּת ם בּ בּ קר 2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌2◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌2◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ2◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌2◌
ויב ׁש : ימוֹ לל לערב וּ בחמת �ז וחלף , באּפ �, כּ י־כלינוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ַ◌ֶ◌ 2◌ֽ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌2◌

כ'ׁש ּת החנבהלנוּ : למאוֹ ר שת עלמנוּ  לנגדּ �, עונתינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌2◌ֲ◌ֵֹֹ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ 2◌2◌ֲ◌+◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌2◌
כמוֹ ־טּפ ני�: ׁש נינ וּ  כּ לּ ינוּ  בעברת �, ּפ נוּ  כל־ ימינוּ  כּ י ָ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌2◌ָ◌2◌ָ◌ֵ◌ָ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ִ◌ 2◌ָ◌ֵ◌2◌ְ◌
בּ גב וּ רתי הגה: ואם ׁש נה, ׁש בעים בהם ימי־ ׁש נוֹ תינוּ  ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌2◌ָ◌ֶ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ֹ

ו נּ עפה: חיׁש  כּ י־גז ואון, עמל ורהבּ ם  ׁש נה, ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌2◌ְׁש מוֹ נים 2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌ָ◌2◌2◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌+◌ֽ◌ָ◌
עברת �:יא וּ כיראת � אּפ �, עז ימינוּ יבמי־יוֹ דע למנוֹ ת  ִ◌ֽ◌2◌ֵ◌ַ◌2◌ַֹ◌ֶ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ְ◌2◌2◌ָ◌ֵ◌

חכמה: לבב  ונבא הוֹ דע, יהו�יגכּ ן יאהדונהיׁש וּ בה ֵ◌2◌ַ◌ 2◌2◌ ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ָֹ◌
על־עבדי�: וה נּ חם חסדּ �,ידעד־ מתי, בבּ קר שׂ בּ ענוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌
בּ כל־ ימינוּ : ונשׂ מחה ע נּ יתנוּ ,טווּ נרנּ נה כּ ימוֹ ת  שׂ ּמ חנ וּ  ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌2◌ִ◌ִ◌ָ◌ 2◌

רעה: ראינוּ  והדר�טזׁש נוֹ ת  פעל�, אל־עבדי� יראה 2◌ְ◌2◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌2◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ 2◌2◌ ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌2◌
וּ מעשׂ היזעל־ בּ ניהם: עלינוּ , אֹלהינוּ  אדני נעם ויהי ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ 2◌2◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ 2◌ָ◌2◌ֵ◌2◌ַ◌ֲ◌ֵ◌2◌

כּ וֹ ננהוּ : ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  2◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ֵ◌ 2◌ֽ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌2◌2◌ ָ◌ֵ◌2◌ְ◌ֵ◌ֽ◌

ליהו�אקה  הוֹ דיע וּ יאהדונהיהוֹ ד וּ  ב ׁש מוֹ , קראוּ  2◌2◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌2◌
עליל וֹ תיו: שׂ יחוּ בבעּמ ים זּמ רוּ ־לוֹ , ׁש ירוּ ־ לוֹ  2◌ָ◌ 2◌ַ◌ִ◌2◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ִ◌ 2◌

לבגבּ כל־ נפלאוֹ תיו : ישׂ מח  קדׁש וֹ , בּ ׁש ם התהללוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֽ◌2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ָ◌ְ◌2◌2◌ ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ 2◌
יהו � יהו �ד :יאהדונהימבק ׁש י וע זּ וֹ ,יאהדונהידּ רׁש וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ִ◌ְ◌2◌ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌+◌2◌

ּת מיד : פניו מפתיוהבּ קּ ׁש וּ  אׁש ר־ עשׂ ה, נפלאוֹ תיו  זכרוּ  ַ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ 2◌
בּ חיריו:ו וּ מׁש ּפ טי ־ פיו: יעקב  בּ ני עב דּ וֹ , אברהם זרע ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֽ◌2◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֽ◌

יהו �ז  מׁש ּפ טיו:יאהדונהיהוּ א בּ כל־הארץ  אֹלהינוּ , 2◌ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
דּ וֹ ר:ח לאלף צוּ ה דּ בר בּ רית וֹ , לעוֹ לם כּ רתטזכר אׁש ר ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌2◌2◌ִ◌ָ◌2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌2◌2◌ָ◌ַ◌
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לישׂ חק : וּ ׁש ב וּ עת וֹ  לחק ,י את ־אברהם, ליעקב ו יּ עמידה ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌2◌ָ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ְֹ◌2◌ֹ
עוֹ לם: בּ רית  את ־ ארץ־ כּ נען,יאלישׂ ראל אּת ן ל� לאמר 2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ֵ◌2◌ְֹ◌2◌ֶ◌ֵ◌2◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ 2◌ַ◌

נחלתכם: וגריםיבחבל כּ מעט מסּפ ר, מתי בּ היוֹ תם 2◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌2◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌
אחר:יגבּ ּה : אל־עם מּמ מלכה אל־גּ וֹ י, מגּ וֹ י ויּ תהלּ כ וּ  ָ◌ֽ◌2◌ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌2◌2◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌ֽ◌

מלכים:יד עליהם ויּ וֹ כח לע ׁש קם, אדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ִֹ◌ֽלא־ הנּ יח 2◌ַ◌2◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌
אל־ ּת רע וּ :טו ולנביאי במׁש יחי, רעבטזאל־ ּת גּ עוּ  ו יּ קרא ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ 2◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌2◌2◌ָ◌ָ◌

ׁש בר: כּ ל־מּט ה־ לחם איׁש ,יזעל־ הארץ, לפניהם ׁש לח ַ◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ִ◌ 2◌
יוֹ סף : נמכּ ר  רגלוֹ יחלעבד  בכּ בל כ'ע נּ וּ  בּ אהרגליו בּ רזל , 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ֽ◌ִ◌2◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌

יהו�יטנפ ׁש וֹ : אמרת  בּ א־ דברוֹ , יאהדונהיעד ־עת  ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌2◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌2◌
ויפ ּת חהוּ :כצרפתהוּ : עּמ ים מׁש ל ויּ ּת ירהוּ , מל& ׁש לח ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ֵֹ◌2◌2◌ַ◌ִ◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌

בּ כל־קנינ וֹ :כא וּ מׁש ל לבית וֹ , אד וֹ ן שׂ ריוכבשׂ מוֹ  לאסר ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ֵֹ◌ 2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌2◌ָֹ◌ָ◌2◌
יחכּ ם: וּ זקניו גּ ר כגבּ נפ ׁש וֹ , ויעקב  מצרים, ישׂ ראל ו יּ בא ְ◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ָ◌2◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌ ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ָֹ◌2◌

מצּ ריו:כדבּ ארץ ־חם: ויּ עצמהוּ  מאד, את ־ עּמ וֹ  ו יּ פר ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֶ◌ַ◌2◌ְ◌2◌ֹ2◌ ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
בּ עבדיו :כה להתנכּ ל ע ּמ וֹ , לשׂ נא לבּ ם ׁש לחכוהפ & ָ◌ַ◌2◌2◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ַֹ◌2◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌2◌ָ◌ַ◌

בּ חר־ בּ וֹ : אׁש ר אהרן עב דּ וֹ , דּ ברי כזמׁש ה שׂ מוּ ־ בם ֶֹ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ֲֹ◌ֶ◌2◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌2◌
חם: בּ ארץ  וּ מפתים ו יּ חׁש &,כחאת וֹ תיו, חׁש & ׁש לח ֽ◌ָֹ◌ 2◌2◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ָ◌2◌ַ◌ֽ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌

את ־ דּ ברוֹ  כ'ולא־ מרוּ  לדם ,כט:דבריו את ־ מימיהם הפ & ְ◌ֽ◌ָֹ◌2◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ 2◌
את ־דּ גתם: בּ חדרי לויּ מת  צפרדּ עים, ארצם ׁש רץ  2◌ ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌

בּ כל־ גּ ב וּ לם:לאמלכיהם: כּ נּ ים ערב , ויּ בא נתן לבאמר ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌2◌ָֹ◌2◌ֹ2◌ִ◌ִ◌ 2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌2◌
בּ ארצם: להב וֹ ת  אׁש  בּ רד , גּ פנםלגגּ ׁש מיהם ו יּ &, ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ֽ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌

גּ ב וּ לם: עץ  ויׁש בּ ר ארבּ ה ,לדוּ תאנתם, ויּ בא אמר, ְ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌ֽ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌2◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ 2◌
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מסּפ ר: ואין ו יּ אכל להוילק , בּ ארצם, כּ ל־ עשׂ ב  ו יּ אכל 2◌ ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌2◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ ַ◌2◌ַֹ◌
אדמתם: לכל־לוּפ רי ראׁש ית  בּ ארצם, כּ ל־ בּ כ וֹ ר ו יּ & ְ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ֵ◌ִ◌ 2◌ְ◌ָ◌

כּ וֹ ׁש ל:לזאוֹ נם: בּ ׁש בטיו  ואין וזהב, בּ כסף  ו יּ וֹ ציאם ָ◌ֽ◌2◌ַ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ֵ◌ֽ◌
עליהם:לח ּפ חדּ ם כּ י־נפל בּ צאתם, מצרים  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ָשׂ מח 2◌ִ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌
לילה:לט להאיר ואׁש , למס &, ענן ו יּ באמּפ רשׂ  ׁש אל ָ◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ 2◌

כ'שׂ ליו  ישׂ בּ יעם:שלו ׁש מים ולחם ו יּ זוּ ב וּ מא, צ וּ ר , ּפ תח ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ַ◌ָ◌2◌
נהר: בּ צּ יּ וֹ ת  הלכ וּ  קד ׁש וֹ ,מבמים, את ־דּ בר כּ י־ זכר ָ◌ 2◌ִ◌2◌ָ◌ֽ◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌2◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌2◌

עב דּ וֹ : בּ רנּ המגאת ־אברהם ב שׂ שׂ וֹ ן, ע ּמ וֹ  ויּ וֹ צא ֶ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ִ◌2◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌
לאּמ יםמדאת־ בּ חיריו: ועמל גּ וֹ ים, ארצ וֹ ת  להם ויּ ּת ן ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌2◌ִ◌ 2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ 2◌ְ◌+◌ִ◌2◌

הללוּ יּה :מהיירׁש וּ : ינצרוּ , ות וֹ רתיו  חקּ יו, יׁש מרוּ  בּ עב וּ ר ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌2◌+◌ָ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַֹ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ֽ◌

בּ זכרנוּ אקלז גּ ם־ בּ כינ וּ  יׁש בנוּ , ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌2◌ֲ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ַעל 2◌ָ◌2◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌2◌
כּ נּ רוֹ תינ וּ :באת ־ ציּ וֹ ן: ּת לינוּ  בּ תוֹ כ ּה , על־ערבים  ֶ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌ֽ◌ֵֹ◌ֽ◌

שׂ מחה ,ג ות וֹ ללינוּ  דּ ברי־ ׁש יר, ׁש וֹ בינוּ  ׁש אל וּ נוּ  ׁש ם ◌ֵ◌2◌ֵ◌ֽ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ִכּ י 2◌ִ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌
צ יּ וֹ ן: מ*יר לנוּ  את ־ ׁש יר־יהו �ד ׁש ירוּ  נׁש יר אי& ִ◌2◌2◌ָ◌ 2◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָֹ◌2◌

נכר:יאהדונהי אדמת  על ירוּ ׁש לם ,ה, אם־ אׁש כּ ח & 2◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌2◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ִ◌ 2◌
ימיני: אזכּ רכי,ו ּת ׁש כּ ח  אם־ֹלא לחכּ י, ּת ד בּ ק ־ לׁש וֹ ני ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌2◌ֶ◌ 2◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌

שׂ מחתי: ראׁש  על את ־ירוּ ׁש לים אעלה זכר ז אם־לא ִ◌2◌ֹ2◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ 2◌ִ◌2◌ַ◌2◌2◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ְ◌2◌ֹ
האמריםיאהדונהייהו � ירוּ ׁש לים, יוֹ ם את  אד וֹ ם לבני ְ◌ָֹ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֱ◌2◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ֽ◌ָ◌ 2◌ָ◌2◌ִ◌2◌ָ◌2◌ְֹ◌ִ◌

בּ ּה : היסוֹ ד  עד  ערוּ  אׁש רי חער וּ  ה*ד וּ דה, בּ ת ־בּ בל ָ◌2◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ 2◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌
לנוּ : ׁש גּ מלּת  את ־ גּ מוּ ל& ׁש יּ אחז טׁש יּ ׁש לּ ם־ל& אׁש רי ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ֵֹ◌ 2◌

אל־ הּס לע: את ־עללי& ◌ֵ◌ִ◌ְונ ּפ ץ  2◌ֶ◌ֽ◌ֽ◌2◌ָֹ◌ַ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֽ◌ַ◌
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עזּ וֹ :אקנ  בּ רקיע הללוּ הוּ  בּ קד ׁש וֹ , הללוּ ־ אל ◌ֽ◌+◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ֽ◌ַ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ֽ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַהללוּ יּה 
גּ דלוֹ :ב כּ רב הללוּ הוּ  בגב וּ רתיו , הללוּ הוּ גהללוּ הוּ  ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌ 2◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌2◌ֹ+◌ְ◌ֽ◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌

וכ נּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר, בתףד בּ תקע  הללוּ הוּ  ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֽ◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌2◌ֹ
ועגב : בּ מנּ ים הללוּ הוּ  בצלצלי־ ׁש מע ,הוּ מחוֹ ל, הללוּ הוּ  ָ◌2◌2◌ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌2◌ְ◌+◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ַ◌

תרוּ עה: בּ צלצלי  ּת הלּ ו הללוּ הוּ  הנּ ׁש מה יּה ,כּ ל ל 2◌ַ◌ֽ◌ְ◌2◌ְ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌ֽ◌2◌ֹ2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌2◌ָ◌2◌
◌ֽ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַהללוּ ־יּה :

זה: יאמר תהלים שסיים אחר

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

מיהו � ויּ עזרםיאהדונהיצדּ יקים צרה: בּ עת  מעוּ זּ ם ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ י יאהדונהייהו � ויוֹ ׁש יעם מרׁש עים  יפ לּ טם ויפלּ טם  ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ב וֹ : ◌ָחסוּ 

אנ ּת ר בּ וֹ נ וֹ  הּס בּ וֹ ת , כּ ל וסבּ ת  העלּ וֹ ת עלּ ת  עוֹ לם, ׁש ל ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ לית מנּ &, לע לּ א ולית  כּ לּ א, מן לע לּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעלּ א,
וּ מרמם תהלּ ה, דּ וּ מיּ ה וּ ל� כּ לל, ב& ּת פיסא ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
אב קּ ׁש  אוֹ ת � אדרׁש , אוֹ ת � וּ תהלּ ה. בּ רכה כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
כּ ל  דּ ר& מאּת �, כּ ב וּ ׁש ה דּ ר& חתירה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת חּת ר
עוֹ מד , *אני בּ ּמ ק וֹ ם ׁש לּ י ההׁש ּת לׁש לוּ ת  עד ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת ,
הזּ ה וּ נתיב  וּ ב דּ ר& ּת עלוּ מוֹ ת , יוֹ דע  ל�, נגלה א ׁש ר ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְכּ פי
לפני� ׁש למה בּ תׁש וּ בה להחזירני אוֹ ר�, עלי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָּת איר
הבּ רוּ אים , מבחר רצ וֹ ן כּ פי בּ אמת, רצוֹ נ� כּ פי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת,
ו ׁש וּ ם חוּ ץ  מחׁש בת  ׁש וּ ם בּ מחׁש ב ּת י לחׁש ב  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלבלי



הדרך|12 תפלת  וסדר המחולק דיני  $הזוהר

בּ מחׁש ב וֹ ת לד בּ ק  רק  רצוֹ נ�, נגד  ׁש הוּ א וּ בלבּ וּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
בּ השׂ גת � בּ אמת  בּ עב וֹ דת � וּ קד וֹ ׁש וֹ ת  צחוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזכּ וֹ ת 
לעב דּ � טהוֹ ר לב  לי ותן עד וֹ תי�, אל לבּ י הט ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בת וֹ רת �.
קל  חיׁש  גּ ד וֹ ל לאוֹ ר ּת וֹ ציאני ים וּ מּמ צ וּ לוֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת.

יהו � ּת ׁש וּ עת בּ אוֹ ר יאהדונהימהרה. לאוֹ ר עין, כּ הרף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
לחדּ ׁש  ואזכּ ה האדמה. ּפ ני על היוֹ תי ימי כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
הקּ דׁש ה , אל להחזירם בּ חׁש &, ׁש עברוּ  היּ מים ◌ָ◌+◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְנע וּ רי,
ואזכּ ה חטא. בּ ֹלא כּ ביאתי, הע וֹ לם מן יציאתי ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה

יהו � בּ נעם אוֹ מר יאהדונהילחזוֹ ת  כּ לּ וֹ  בּ היכלוֹ , וּ לב קּ ר ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌+◌ֵ◌
סלה נצח אמן ועד :כּ ב וֹ ד , ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

f

הדרך תפלת וסדר דיני

פרסה  שיעור מהלך  לדרך היוצא 

צריך ויותר דקות) ושתים (שבעים

הוא אם אבל הדרך . תפלת להתפלל

שיעור  ממהלך פחות רק לילך צריך

ומלכות. שם בלא  מתפלל  פרסה,

ממהלך בפחות  אפילו  סכנה ובמקום

להתפלל  צריך פרסה שיעור

תיכף  ומלכות. בשם בחתימה 

צריך עיר  של  מעיבורה כשיוצא 

מתפלל  שכח  ואם זו . תפלה  להתפלל

שלא ובלבד  בדרך, שהוא  זמן כל

הסמוכה  פרסה תוך עדיין  הגיע

בה, ללון  שרוצה לעיר או  לעירו 

בלא אותה יאמר ואילך  דמשם 

הדרך תפלת  להסמיך וטוב חתימה.

ברכה  שתהא  כדי אחרת  לברכה 

כשיוצא לכן לחברתה. הסמוכה

כגון התפלה קודם  בשחרית  בדרך

על  השחר ברכת יאמר נחוץ, שהוא 

לברכת הדרך תפלת ויסמיך הדרך

ויסמיך פרי  איזה  יאכל וביום  השחר,

או הפרי, לברכת  הדרך תפלת

לברכת אותה יסמוך  מים  כשמטיל

יצר . אשר
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יהו�יהי מלּ פני� וא ֹלהי יאהדונהירצוֹ ן אֹלהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
לׁש לוֹ ם ותצעידנוּ  לׁש לוֹ ם ׁש ּת וֹ ליכנוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 

) לׁש לוֹ ם . ותסמכנוּ  לׁש לוֹ ם היום ותדריכנוּ  באותו  חוזר ואם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ רביאמר אוֹ יב  כּ ל מכּ ף ותצּ ילנוּ  לׁש ל וֹ ם) ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְותחזירנוּ 

וּ לחסד לחן ות ּת ננ וּ  ידינ וּ . בּ מע שׂ ה ות ׁש לח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר&,
יהו � אּת ה בּ רוּ & רוֹ אינוּ . כל וּ בעיני בּ עיני� ◌2◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לרחמים

ּת פלה:יאהדונהי ׁש וֹ מע ,ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לשמירה: אלו פסוקים מוסיפים ויש

ויּ אמר ויעקב אֹלהים: מלאכי ב וֹ  ו יּ פ גּ ע וּ  לדרכּ וֹ  הל& ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש ם ויּ קרא זה אֹלהים מחנה ראם  כּ אׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב 

מחנים: ההוּ א  פעמים הּמ ק וֹ ם ג' ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סביב וֹ תיהםויּס עוּ  אׁש ר הערים על אֹלהים חּת ת  ויהי ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
יעקב : בּ ני אחרי רדפ וּ  ק וּ יתי ולא ליׁש וּ עת � ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

פעמים :יאהדונהייהו� ג' ְ◌ָֹ◌2◌

יהו �יאהדונהייהו �יברכ � יאר יאהדונהיויׁש מר�: ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌2◌
יהו � י4א ויחנּ ךּ : אלי� ּפ ניויאהדונהיּפ ניו ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌+◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌2◌ָ◌ָ◌

ׁש לוֹ ם: ל� וישׂ ם פעמים אלי� ג' ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ולהביא�ה נּ ה  בּ דּ ר& לׁש מר � לפני� מלא& ׁש לח אנכי ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌
הכנתי: אׁש ר פעמים אל־ הּמ ק וֹ ם ג' ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌

�הנּ ערים ,ה ּמ לא  את יבר& רע , מכּ ל אוֹ תי הגּ וֹ אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אברהם אב וֹ תי, ו ׁש ם ׁש מי בהם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויקּ רא

הארץ : בּ קרב  לרוֹ ב  ויד גּ וּ  פעמים ויצחק , ג' ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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הי#"עֹות . לכל מביאה  ית %ר$ ה' את  "לה 'ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְלהֹוד ֹות 
עֹולמים , מ%ֹורא  /ל"יים  נ 0ים  לרא ֹות  2ז 1ה יֹום  1ל א ֹות 3 הא ֹומר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌1ָל

לרחמים . 4ין מ 4ת  מ2ד  הֹופ $ מה 'ב ז" 6ח5ה הא ֹומר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל

עֹולםהֹודיהּתפילת ל ּבֹורא ְִֵַַָָָ

רּבֹונֹו עֹולם, אדֹון הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ה ּמלכים מלכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמלְך
עֹולם, .ּתֹודה ׁשל  ֶָָ

ל ָך.ּתֹודה  ּומֹודה לפניָך ּכאן עומד/ת  ׁשאני ְְֲִֶֶֶַָָ

ׁשאני ּכּמה  לעּמת ּוכאפס ּכאין יהיה א ֹומר ׁשאני מה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל 
ל ָך. להֹודֹות צריכ/ה ְְֱֶֶּבאמת

ל ָך. להֹודֹות צריכ/ה אני הּכל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי

ּוברחמים. ּבחסד ּבחן, לי נתּת הּכל מּמָך, ה ּכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכי

ּבע ֹולם.ּתֹודה  ה ּדברים  ּכל על  ְִַַָָָָָ

ּבי,ּתֹודה  ּתמכּת לי, ׁשעזרּת ּפעמים רבבֹות רּבי רֹוב  על  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אֹותי, ריפאת אֹותי ׂשּמח ּת א ֹותי, הּצלּת אֹותי ְְְִִִִִִִִַַַָָָָהֹוׁשע ּת

ּתמיד. א ּתי ׁשאּתה ּתֹודה אֹותי, עֹודדת  עלי, ְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשמרּת

לעׂשֹותּתֹודה  ּכח מצ ֹות, לע ׂשֹות ּכֹוח לי נֹותן ׁשא ּתה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ
להתּפּלל. וּכח טֹובים, ְְְֲִִִֵַַַֹמעׂשים 

לָךּתֹודה  להּגיד ידעּתי ולא לי ׁשעזרּת הּפעמים ּכל על  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ָּתֹודה.

ורגע.ּתֹודה  רגע ּבכל עּמי ע ֹוׂשה ׁשאּתה החסדים ּכל על ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נושמ /ת.ּתֹודה  ׁשאני ּונׁשימה נׁשימה ּכל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
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לי.ּתֹודה  ׁשאין הּדברים ּכל על  ּגם ה ּמלכים, מלכי מלְך ל ָך ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לא ּתֹודה  אם אפילּו לטֹובתי הּכל כי לפעמים, לי  ּׁשּקׁשה  ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ

מה ׁשּכל יודע /ת אני ּבלב  עמֹוק לטֹובתי, ׁשּזה ראיתי ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּתמיד
נעׂשה והּוא  עבּורי, ּביֹותר הּטֹוב ה ּדבר הּוא מּמָך ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּׁשּמּגיע
ּכמֹו ּומׁשלמת, מדּיקת ּפרטית ּבה ׁשּגחה ּבׁשבילי, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבמיחד

לעׂשֹות. יכֹול הּמלכים מלכי מל ְך ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשרק

להעריְךּתֹודה  יודע /ת אני ּכְך רק  ּכי לי, קׁשה ׁשּלפעמים ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּטֹוב, ֶַאת 

הא ֹור. את להערי ְך אפׁשר ּבחׁשְך ּכׁשּנמצאים רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכי 

לי.ּתֹודה  ׁשּנתּת הּנפלאים הח ּיים על  ְִִִִֶַַַַַָָָָ

נתּתּתֹודה  אּתה  ה ּכל  את  ּכי לי, ׁשּיׁש קטן הכי הּדבר על ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אחר. אחד  אף ולא ְִֵֶַַָֹלי

ׁשּלי.ּתֹודה  הּתפ ּלֹות את ׁשֹומע ׁשא ּתה ְִִֵֶֶַַַָָָ

עֹולם ! אם ּבֹורא  ל ּבי, מעמקי  סליחה מּמָך מבקש/ת אני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָ
לֹומר  ּובמק ֹום לי, ׁשּנתּת מה את הערכּתי ׁשּלא ּפעמים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיּו

התל ֹוננּתי. רק ּתֹודה, ְְְִִַַָל ָך

העֹולם ּכל  אדֹון ואּתה ואפר עפר ּתרחקאני אל א ּנא , ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם!!! ְִִֶָמּמּני

כ "ו) ס' (צ �אה  העבֹודה ו "ר " יס ֹוד הסה "ק  ע"# ¨¨©¨£¨¤Ÿ§§¦©©§מב �סס 

ה$ֹו ה %ד ֹו"ה  ה 'פ&ה את �להפיץ לפרסם (ד ֹולה ©¨§©¨¦§©¤¦¨§¥§©§¨§¨§¦מצוה

f
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קצרה תפילה 
הלימוד קודם לאומרה

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

ישׂ ראל.כּ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

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

ה &לוֹ ם ה')עליו ד'- סא מגדּ ל (ּת הילים לי מחסה היית  כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בסתר  אחסה ע וֹ למים באהל- אגוּ רה אוֹ יב . מּפ ני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹעז
שׂ פת וֹ תיהם יהי וּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה  ּס לה. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ נפי-
רוּ ח נחת  לע שׂ וֹ ת  בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְדּ וֹ בב וֹ ת 
ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנ וּ . רצוֹ ן ולע שׂ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנוּ 
אל  יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפק וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהזוֹ הר,
אדני  נעם ויהי בּ ניהם. על והדר- פעל- ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲעבדי-
ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אֹלהינ וּ  אדני נעם ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,

כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד
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קבלה לימוד קודם  תפילה 
זלה "ה מהאר"י 

הרחמיםר בּ וֹ ן אב האד וֹ נים. ואדני הע וֹ למים ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יהו 3וה ּס ל  לפני- אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה  אב וֹ תינ וּ , ואֹלהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
לּ נוּ  ונת ּת  הקּ ד ׁש , עב וֹ דת  ולעב וֹ דת - לת וֹ רת - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נ וּ 
חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת- בּ סוֹ ד וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵחלק 
מּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  ע ּמ נוּ  עשׂ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
חּט אתינוּ  לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני- ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַּת חנוּ נינוּ 
לבינ -. בּ ינינ וּ  מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוע וֹ נ וֹ תינוּ .

יהו3 מלּ פני- רצ וֹ ן יהי וא ֹלהי יאהדונהיוּ בכן אֹלהינוּ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ואהבת -, ליראת - לבבנ וּ  את  ׁש ּת כוֹ נן ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאב וֹ תינוּ ,
הערל  לבבנוּ  ותפ ּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ - ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּת ק ׁש יב 
כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה ּת וֹ רת -. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד וֹ ת 
נ ׁש מתנוּ  מק וֹ ר אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח . כּ ריח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכבוֹ ד -
הקּ ד וֹ ׁש ים עבדי- ניצ וֹ צוֹ ת  וׁש יּ תנוֹ צצוּ  בּ חינוֹ תינוּ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה דּ ברי- גּ לּ ית  ידם  על ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
לנוּ  יעמד  וּ קד &תם וּ תמימוּ תם  ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאב וֹ תם
בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים נכּ ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלבל 
עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
והגיוֹ ן  פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  מּת וֹ רת-. נפלאוֹ ת  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה

יהו 3 לפני-, יהו 3יאהדונהילבּ י כּ י וגאלי. צ וּ רי ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה:יאהדונהי דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן
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וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
ואנכי  ׁש כּ ת וּ ב, מקרא בּ נא לק יּ מא בּ פ וּ ּמ נא, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמלּ ין
ניעוֹ ל  ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי- ּפ י- עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ונזכּ י קדמך . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְבּ כּס וּ פא
רצ וֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. דּ מתיבתא דּ ריׁש א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמּפ וּ ּמ א

סלה:אמן, ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

והיהונהר  יּפ רד  וּ מ&ם את־ הגּ ן, להׁש ק וֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ זהר  יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עה
גּ ל־ עיני  ועד : לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע,

מּת וֹ רת-: נפלאוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה

וישועות לרפואות תפלה 

לרע -הריני ואהבּת  ׁש ל ע שׂ ה מצות  עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌
ישׂ ראל  מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב  והריני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָכּ מוֹ -,
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את  מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפ ׁש י

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

[... סלה:ורחמים אמן ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
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הזוהר קריאת לאחר תפילה 

יהו 3יהי  מלּ פני- אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואֹלהי אֹלהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌
דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ע ּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי- ידי וּ בצל ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ פי-
ה&כינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת  וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌5◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 
מכ וֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק &וּ ט ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ דוֹ ׁש ה
מקרא מהרה בּ נ וּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה  להחזיר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵיׁש ב 
החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 
הרׁש בּ "י  וּ זכ וּ ת  היּ מים". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
לנוּ  יעמוֹ ד  עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר , רבּ י וּ בנוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌5◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 
וכרצ וֹ ן  כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלת קּ ן
ידּה  על הזּ את , בּ חכמה עס וּ קים היוֹ תנ וּ  וּ בזכ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיראיו.
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה  הגּ אוּ לה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת תקרב 
ׁש כּ ת וּ ב מקרא בּ נוּ  ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְׁש כינת 
יהו 3 אוֹ ר עלינוּ  ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אֹלהים ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר

יהו3יאהדונהי יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם וּ ׁש יאהדונהי, מוֹ אחד ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ועד . סלה נצח אמן ׁש לאחד, הקּ דוֹ ׁש  לׁש וֹ נוֹ  מּת וֹ � ה ּת פלּ ה (נּס ח ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌5◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 

יהו 3מוֹ דה  לפני- וא ֹלהי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ ספר ולהג וֹ ת  ללמוֹ ד  ׁש זּ כּ יתני ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
ׁש לּ מדנוּ  הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכ וּ ת עילּ אה, זיהרה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
הנּ ביא להבטחת  ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָּת וֹ רתם
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כ-כא) נט, נאם(י ׁש עיה  בּ יעקב  פׁש ע  וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌5◌
יהו 3יאהדונהייהו3 אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
ֹלאיאהדונהי בּ פי- שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי- אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִרוּ חי

יהו 3 אמר זרע- זרע וּ מּפ י זרע- וּ מּפ י מּפ י- ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימוּ ׁש וּ 
הנּ ב וּ אהיאהדונהי בּ נ וּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד  (יׁש עיה מעּת ה ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

טז) לנטענא, כּ ּס יתי- ידי וּ בצל בּ פי- דּ ברי ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָואשׂ ים
וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
יהו 3 דּ ידן, בּ מהרה ּת תג לּ ה מהימנא רעיא  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

עינינוּ יאהדונהי יראוּ  נכר, אל ע ּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָבּ דד 
לצ יּ וֹ ן  בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת - נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח

יהו3 בּ רוּ � אֹלהי�, ואמן.יאהדונהימל� אמן לעוֹ לם ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה') (סוֹ ד

עלינוּ א ֹלהינוּ  רחם רחמן מל� אבוֹ תינוּ  ואֹלהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵטוֹ ב 
רצ וֹ נ -. ׁש ע שׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי- בּ המוֹ ן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ[עלינוּ ]
מכ וֹ נ וֹ . על מק דּ ׁש - וכ וֹ נן כּ ב ּת חלּ ה בית - ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ נה
ׁש כינת - והׁש ב  בּ ת קּ וּ נוֹ . ו שׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהראנ וּ 
לד וּ כנם וּ לויים לעב וֹ דתם כּ הנים והׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְלת וֹ כ וֹ ,
וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב  וּ לזמרם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלׁש ירם

יהו3 את  דּ עה וּ לאהבהיאהדונהיהארץ ליראה ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ ד וֹ ל ׁש מ- ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת 
(סי"ת)
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הגאולה סוד
תמן " מ "ג"בראשית  תקון 

והמבואר השלם זוהר מתקוני

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

עֹונהואיןקֹולואיןּיׂשראלׁשמעצֹועקיםהּבניםא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

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

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

אענה. ו ֹלא ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

ּבעֹולםּכללנבראׁשּלאלֹוטֹובהּנגלהתֹורתרקהּלֹומדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�ׁש בּ על וכ  מּת וֹ רה וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
בהן, יׁש ּת דּ לוּ  ׁש ֹּלא וגוֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶּפ ה
בּ ו דּ אי  וּ בּת למוּ ד , בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
אוֹ י  גן . וּ מא וֹ ת וֹ  נהר מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ילמד  ו ֹלא  בע וֹ לם נברא ׁש ֹּלא טוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶלוֹ ,
החזיר  כּ א לּ וּ  לוֹ  ׁש נּ חׁש ב ּפ ה, ׁש בּ על ות וֹ רה ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב 
הגּ לוּ ת . ואר� בּ עוֹ לם עני וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

למדׁשּלאהעבראתמתּקןזוה"קהּיֹוםללמֹודמתחילאםג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א יא)אֹלהי"ם א ,(בראשית ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
יבּ ׁש ה , לוֹ  קרא והרי אבּ א, אלעזר : רבּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
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ּת ׁש וּ בהמאיפה לּמ ד כּ � בּ ני, לוֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ל ּה  מוֹ ריד  בּ ת ׁש וּ בה, יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלכל
ארץ , לּה  קוֹ רא יבּ ׁש ה &היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ עין
ויּמ ים , הּמ ים מקוה לוֹ  קרא ויב ׁש  חרב ׁש היה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְולנּ הר

ׁש כּ ת וּ ב  י)זהוּ  וּ למקוה(שם ארץ ליּ בּ ׁש ה אֹלהי"ם ויּ קרא ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ ת וּ ב מה ארץ , ׁש נּ קראת  זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
זרעים להוֹ ציא הארץ, ּת ד ׁש א אֹלהי"ם ו יּ אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַבּ וֹ ?

נׁש מ וֹ ת , ׁש הן ע "ב)וּ פרוֹ ת פב אלּ וּ (דף למינהוּ , אחד  כּ ל ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש נּ גזרוּ  רוּ חוֹ ת  ואלּ וּ  כב וֹ ד וֹ , מכּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת 
אחד כּ ל מהאוֹ פ נּ ים, ׁש נּ גזרוּ  הנּ פ ׁש וֹ ת ואלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לאכים,
זה - ּפ רי עץ כּ ראוּ י. אחד  כּ ל את  למינהוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ ציא
כּ ראוּ י  אחד  לכל זוּ גוֹ , בּ ת  זוֹ  - ּפ רי עשׂ ה חכם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַתלמיד

אחד למינו )(כל  .הוציא

ּפֹוגםגדֹולהׁשּנׁשמתֹוהת"חד. זֹוהראםיֹותר, לֹומד אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהוע וֹ ד , - ּפ רי ע שׂ ה האמצעי, העּמ וּ ד  זה - ּפ רי עץ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה&כינה , זוֹ  - הארץ על בוֹ  זרע וֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק ,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים  הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  ֹלא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת לע שׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
כּ אלּ וּ  ורביה, מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
כּ ל  בּ רכ וֹ ת , מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר
את למעלה ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דרגּ ת וֹ , לפי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם
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מ "ח תיקון זוהר תיקוני
וארבעים שמונה תקון

זיע"א האר"י מרבנו נפלאה סגולה

בּ ראׁש י"תׁש ית,בּ רא  זה, כּ גוֹ ן ׁש בּ "ת , ׁש ם ּת ר"י, ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
עליהם ׁש בּ ת וֹ ת, ׁש ּת י והן ׁש ּת "י, בּ ר"א -ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

לא)נאמר לע שׂ וֹ ת(שמות  ה&בּ ת  את  ישׂ ראל בני "וׁש מרוּ  : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן הזכּ יר ּפ עמים ׁש ּת י וגוֹ מר, ה&בּ ת " ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
מהוּ  "לדרתם", והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה  ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה&כינה
בּ ׁש בּ ת דּ ירה להם ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְלדרתם?
חלּ וּ ל  ׁש הוּ א הרע יצר מ&ם  וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב , בּ ּת י ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
עליו , ׁש ניהם ׁש ׁש וֹ רים צדּ יק , זה ע וֹ לם', 'בּ רית  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת ,
ישׂ ראל  בּ ני מּמ נּ וּ . להתמלּ א ואחד  אוֹ תוֹ , למלּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
בּ נים והוֹ ד , נצח ּפ נימיּ וּ ת  – כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהם
ׁש ֹלׁש  תפארת , - האמצעי עּמ וּ ד  - סבא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
ענג  האבוֹ ת , ׁש ֹלׁש ת אלּ וּ  ׁש ביעי ׁש ביעי ׁש ביעי ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

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

נאמר  עליו  עליוֹ ן  עדן קד וּ מים, נחל ה נּ קרא נהר ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
סד) הנּ הר (ישעיה זה זוּ לת -", אֹלהי"ם ראתה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ"עין

ועוֹ בר  א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן מעדן היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַהוּ א
מאוֹ ת חמׁש  והוֹ ל� בּ ינה – ואּמ א חכמה – אבּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ין
וּ מ&ם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד  – צ דּ יק  עד  וּ מ גּ יע  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה,
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זכּ אי  הּת חּת וֹ נה. ה&כינה ׁש היא מלכ וּ ת , - לגנּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה
יתקרב ׁש ֹּלא הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת , דּ ירה ׁש &וֹ מר מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל  עצב  הגּ יהנּ ם ,ׁש ם אׁש  היא ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
נאמר לה)ׁש עליה בּ כל (שמות  אׁש  תבערוּ  "ֹלא : ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֹ

מי  ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ � ה&בּ ת", בּ יוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְמוֹ ׁש בוֹ תיכם
את מדליק  כּ אלּ וּ  ארבּ עיםׁש כּ וֹ עס הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חסר  מלק יּ וֹ ת  ארבּ עים כּ נגד הן אחת, חסר ◌ֵ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְמלאכ וֹ ת 
לחוּ ה , ועשׂ רה אדם, ׁש לּ קה עשׂ רה והם בּ ׁש בּ ת , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
בּ עלי  אמרוּ  זה וּ בגלל לאדמה, ות ׁש עה לנּ ח ׁש , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוע שׂ רה
נחׁש ב וֹ ת הן הּמ לאכ וֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת , לוֹ קין אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה
הם ׁש ּת ים, ה&בּ ת יציאוֹ ת  מלק יּ וֹ ת. כּ נגד  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
ׁש עוֹ קר  מי אחת , בּ בת  אוֹ תם ׁש ע וֹ שׂ ה והנּ חה, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה
וּ מר ׁש וּ ת וֹ , למקוֹ מוֹ  מחוּ ץ אוֹ ת וֹ  וּ מנּ יח מּמ ק וֹ מוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵחפץ
והנּ יח בּ רית, אוֹ ת  ׁש הוּ א החיּ ים, אילן את  עקר  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
לעק וֹ ר  גּ וֹ רם זה, את  ׁש ע וֹ שׂ ה מי נכריּ ה. בּ רׁש וּ ת ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ ת וֹ 
ׁש היא אחרת , בּ רׁש וּ ת וּ מנּ יחּה  ׁש לּ ּה  מרׁש וּ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מת וֹ 
ישׂ ראל  מארץ  ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל גרם וזה וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה
מי  הוּ א וכ � הרבּ ים, רׁש וּ ת  ׁש היא נכריּ ה, לארץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוגלוּ 
לרׁש  כּ ח וּ מעביר ׁש לּ וֹ  קד ׁש  בּ רית בּ אוֹ ת  וּ תׁש ּמ וֹ על ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌

ומרה , רעה א&ה - חּמ "ה, טחוֹ ל, הוּ א ׁש בּ תא"י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָנכריּ ה.
אין  מים מים", בּ וֹ  אין רק  "וה בּ וֹ ר נאמר: עליו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַׁש בּ תא"י
וצ ּמ אוֹ ן  רעב  והוּ א בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים נחׁש ים אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲבּ וֹ 
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גלוּ ת והיא אפלה, - וערפל וחׁש כה והס ּפ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוקינה
והרי  בּ כּ ל, ׁש נּ וּ י לּה  לעשׂ וֹ ת  ישׂ ראל וּ צריכים ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר ׁש הוּ א חל ׁש ל ד בּ וּ ר והוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה,
בּ וֹ רחת , היא ׁש ם , לׁש רוֹ ת  מקוֹ ם מוֹ צאת  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר
שׂ רי  "מ ּפ ני בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם ׁש ל ה&פחה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
נעלי- "ׁש ל נאמר: עליו טחוֹ ל בּ רחת ". אנכי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ ברּת י
הּמ ק וֹ ם כּ י סרוּ חה , טּפ ה ׁש ל מטנּ ף  נעל רגלי-", ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמעל
ׁש בּ ת , זה הוּ א, קד ׁש  אדמת  עליו  עוֹ מד  אּת ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
איככה כּ ּת נּת י את "ּפ ׁש טּת י ה&כינה: אוֹ מרת  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועליו
זה וּ מּפ ני אטנּ פם", איככה רגלי  את  רחצ ּת י ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאלבּ ׁש נּ ה,
וּ ב ּמ אכלים , בּ נּ ר בּ לּ בוּ ׁש ים, לׁש נּ וֹ ת  בּ ׁש בּ ת  אדם בּ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָצרי�
הּמ וֹ סיף , וכל הקּ ד ׁש , על מחל מוֹ סיף  להיוֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוצרי�
לוֹ  מפסידים הגּ וֹ רע  וכל בּ ׁש בּ ת , יתרה נפׁש  לוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ סיפים
לוֹ  מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף , וכל וׁש לוֹ ם חס יתרה נפׁש  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ ת ּה 

בּ ׁש בּ ת . יתרה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

לומדי ל-250.000 ומצטרף זהר דף ללמוד בלבד דקה מקדיש כשהנך

הזוהר!!! ספר כל פעמים 250.000 מסיים אתה כאלו נחשב הקדוש הזוהר

וקריאת התפלות לקבלת התנאי כי לבך, ומשאלות תפלותיך ויתקבלו -

יום כל בזוהר למוד הוא מ"ג)שמע תיקון ראש(תיקו"ז אדמו"ר, כל כן על .

היומי, דף של שעור מגיד מדרש, בית רב שכונה, רב עיר, רב ישיבה,

הוא רוח נחת איזה בחשבון יקח טהורים, רבן בית של תינוקות מלמד

זוהר בלומדו הצרות מכל ישראל עם את ולהציל להקב"ה, לעשות יכול

ו הצבור, עם אחת דקה וינצלוהקדוש נח, בתבת יכנסו ישראל עם כל כך

ומגוג גוג זי"ע,ממלחמת והרמח"ל וויטאל, חיים רבי הזוה"ק, שכתב כמו ,

הזוהר". "אור עוד ועיין
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הנביא אליהו פתיחה 

פתחהרמ "ק:כתב תפלת לומר טוב

בריש הנזכרת  לטוב זכור ספר אליהו 

הזוהר  שבתאי תיקוני רבי (סדור

אשר מראשקוב). החיד"א, וכתב

קדישי,קבלו מסגלתרבנן שהיא

התפלה . הקודשלקבלת (עבודת

והרי"ח י'). סימן  סוף באצבע מורה

מסוגל  שבאמירתה כתב, הטוב

הקדושה ניצוצי פ'לברור  (בא "ח,

ההקדמה). סוף בהר 

ׁש אּת ה ּפ תח  העוֹ למים  רבּ וֹ ן ואמר . ל ּט וֹ ב  זכוּ ר הנּ ביא אל יּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ה וּ א  א ּת ה ה ּמ ס ּפ רים. בּ חׁש בּ וֹ ן וֹלא לבד , אחד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶהוּ א 
ואין  נעלמים . כּ ל  מעל נעלם העליוֹ נים , כּ ל  מעל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש ה וֹ צאת  ה וּ א א ּת ה  כּ לל. לה שׂ יג & בּ & ּת פיסה א וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמחׁש בה 
בּ הם  להנהיג  ספירוֹ ת , עשׂ ר  להם וק וֹ ראים ּת ּק וּ נים , עשׂ ר ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוג לּ ית 
אּת ה  וּ בהם  ה נּ גלים . ועוֹ למוֹ ת נגלים  ׁש אינם  סתוּ מים  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת
אוֹ תם. וּ מיחד אוֹ תם  ׁש ּק וֹ ׁש ר הוּ א  וא ּת ה  אדם, מ בּ ני ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּס ה
מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ׁש ּמ בדּ יל מי כּ ל  מ בּ פנים, ׁש אּת ה ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מ ּפ ני
וא לּ וּ  בּ &. מפריד  ה וּ א כּ אלּ וּ  ל וֹ  נח ׁש ב ספירוֹ ת , ע שׂ ר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
קצר, ואחד ארוֹ +, אחד כּ סדרם , הוֹ לכים  הם ספירוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
ל&, ,ּמ נהיג מי ואין להם. ,ּמ נהיג הוּ א  ואּת ה בּ ינוֹ ני. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְואחד 
ּת ּק נּת  לבוּ ׁש ים ׁש ה וּ א . צד מ כּ ל ו ֹלא מ לּ מ ּט ה  וֹלא  מלמעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
ּת ּק נּת  גּ וּ פים  וכּמ ה אדם, לבני נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים  ׁש ּמ הם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם ,
עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים  ה לּ בוּ ׁש ים  כּ לּפ י גּ וּ פים  ׁש נּ קראוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם ,
שׂ מאל. זרוֹ ע גּ ב וּ רה  ימין. זרוֹ ע החסד הזּ ה. בּ תקוּ ן ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
- יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד והוֹ ד  נּ צח  הגּ וּ ף. כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
ּפ ה, נקראת  מלכוּ ת  ק וֹ דׁש . בּ רית  א וֹ ת והוּ א ה גּ וּ ף , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש לימ וּ ת
היא  ה ּמ ח , היא  החכמה  מ דּ ת  לּה . קוֹ ראים  ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה 
מבין, הלּ ב  וּ בּה  ה לּ ב, היא  ה בּ ינה  מ דּ ת  ׁש בּ פנים . ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה
לה' ה נּ סּת רוֹ ת  נאמר , והבּ ינה] [החכמה ׁש ניהם  אלּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל
מ גּ יד  נאמר ועליו מלכוּ ת , כּ תר הוּ א עלי וֹ ן, כּ תר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱא ֹלקינ וּ .
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וּ ב נּ ׁש מה  ּת פלּ ין, עליו ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  וה וּ א  אחרית , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵמרא ׁש ית 
הא, ואוֹ ת  ואו ואוֹ ת הא ואוֹ ת  יוּ ד א וֹ ת ׁש ם  מאיר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּפ נימית 
בּ זרוֹ ע וֹ תיו  האילן את מ ׁש קה  והוּ א  אציל וּ ת, דר + ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א 

האילן , את ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים  וּ מת גּ דּ ל וענפיו , בּ אוֹ תה וּ מתרבּ ה  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההׁש קאה.

כּ ל העוֹ לם,ר בּ וֹ ן וסבּ ת העליוֹ נים , כּ ל על  עליוֹ ן ה וּ א א ּת ה  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מ ׁש קה וא ּת ה  אילן,הּס בּ וֹ ת , ׁש נּ קראים  הּס פירוֹ ת  את ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הּמ עין , ׁש ה וּ א בּ נביעת לגּ וּ ף, כּ נּ ׁש מה  הוּ א ה ּמ עין אוֹ ר  וא וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
דּ מיוֹ ן, אין וּ ב& לגּ וּ ף. ה ּס פיר וֹ ת ח יּ ים  מכּ ל דּ מ וּ ת ואין ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

והחיצוֹ נ יּ ים.והנּ בראים וארץ.ה ּפ נימ יּ ים  ׁש מים  ובראת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ראת  וּ בארץ וּ מ זּ לוֹ ת. וכוֹ כבים  וירח, ׁש מ ׁש , מהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוה וֹ צאת
ודּ גים  ועוֹ פוֹ ת  וח יּ וֹ ת ועשׂ בים , עדן, וגן וּ דׁש אים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאילנוֹ ת 
ואי+ עליוֹ נים, בּ הם  וּ לה וֹ דיע  לה כּ יר  אדם. וּ בני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת
עלי וֹ נים  ונוֹ דעים  נכּ רים  ואי + ותח ּת וֹ נים, עלי וֹ נים  בּ הם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ס וֹ ףותחּת וֹ נים , בּ אין וּ מ3יג ׁש יּ וֹ דע מי כּ לל.ואין הוּ א  בּ ר וּ ך ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואּת ה  ותחּת וֹ נים , בּ עליוֹ נים  יחוּ ד  אין  ית בּ ר+, אוֹ ר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִוּ בלעדי
ידוּ ע, ׁש ם י ׁש  אחד לכל  ספירה  וּ לכל כּ לּ ם , על אדוֹ ן ונוֹ דע ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌5◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר
ידוּ ע, ׁש ם ל& אין  וא ּת ה  הּמ לאכים . נקראים  ה ּס פירוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

הוּ א בּ ׁש מ וֹ ת.ׁש אּת ה ה נּ קראים  הּס פירוֹ ת  כּ ל את וּ מח יּ ה  ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
את  וּ ממ לּ א  ה ּמ ׁש לים  ה וּ א את ואּת ה מסיר  אּת ה וכאׁש ר כּ וּ לם ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

מהם, ה וּ א ה ׁש ּפ עת & אּת ה נׁש מה . בּ לי כּ גוּ ף  ה ,מ וֹ ת  כּ ל י,אר וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מבין  הוּ א  אּת ה בּ ּס פיר וֹ ת, הידוּ עה  החכמה  ידי על וֹלא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחכם 

בּ ּס פיר וֹ ת.וֹלא  הידוּ עה הבּ ינה  ידי קבוּ ע על מקוֹ ם  ל & אין  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אדם. לבני וחזק& תקּפ & לה וֹ דיענ וּ  הנהגת & א לּ א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע,
צדק  ׁש הם  וּ ברחמים , בּ דין העוֹ לם מתנהג  אי+ להם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ להראוֹ ת 
ה וּ א  מׁש ּפ ט  הגּ ב וּ רה . הוּ א  דּ ין אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

צדק האמצעי. צדק,היא העּמ וּ ד מאזני ה ּק דוֹ ׁש ה . ה ּמ לכוּ ת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
צדק, הין האמת. ע ּמ וּ די להרא וֹ ת היאׁש ני הכּ ל  בּ רית . א וֹ ת ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌
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דּ ין  ׁש הוּ א  היּ ד וּ ע צדק ל& ׁש יּ ׁש  ֹלא אבל  העוֹ לם מתנהג ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאי+
כּ לל. ה ּמ דּ וֹ ת א לּ וּ  מ כּ ל וֹלא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ דוּ ע מ ׁש ּפ ט  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ׁש הרי קוּ ם יד & על עלי וֹ נים ס וֹ דוֹ ת  ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
,ֹּלא  מה  ידי&, על  נסּת רים  רזים לג לּ וֹ ת  ל& נּת נה  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ ת 
ּפ תח  ׁש מעוֹ ן רבּ י קם  עּת ה . עד  אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת  רׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן
והּת פארת, והגּ בוּ רה , חסד הגּ דוּ לה , הנהג וֹ ת ה ' ל & ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר :

וההוֹ  הּמ מלכה והנּ צח, ה ' ל& וּ בארץ. בּ ,מים יסוֹ ד, – כל  כּ י  ד. ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יׁש ני  א לּ וּ  ׁש מע וּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל וה ּמ תנ3א  מלכ וּ ת. -ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ורנּ נוּ  "הקיצוּ  מ,נתכם. התע וֹ ררוּ  ה נּ אמן, והרוֹ עה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחברוֹ ן ,
ה ,כינה  מחלק  ׁש הם ה צּ דּ יקים , אוֹ תם  א לּ וּ  הם עפר", ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ כני
א לּ א  מתים קרוּ יים ואינם  ער ", ולבּ י יׁש נה  "אני בּ ּה , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
מׁש ה  וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בּ הם, נאמר זה וּ בּ ׁש ביל  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים ,
את  וּ לע וֹ רר לשׂ ּמ ח  התעוֹ ררוּ  והאבוֹ ת . אּת ה  ה נּ אמן, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה 
כּ לּ ם  הצּ דּ יקים  עּת ה , ׁש עד בּ גּ ל וּ ת, יׁש נה ׁש היא  ◌ָ◌5◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ,כינה
קוֹ ל וֹ ת, ׁש ֹלׁש  ה ,כינה  נתנה מ יּ ד בּ עיניהם . וׁש ינה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
ׁש הרי  הנּ אמן. הרוֹ עה קוּ ם  לוֹ : וא וֹ מרת הנּ אמן, הר וֹ עה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלנגד
ׁש לּ וֹ , א וֹ תיּ וֹ ת בּ אר בּ ע אצלי דּ וֹ פק", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָעלי&
ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי בּ כחם, בּ הם  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְויאמר
ׁש הרי  להגלוֹ ת +" יוֹ סיף ֹלא  ציּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ+ "ּת ם  כּ ת וּ ב: ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

טל  מלא וּ מ דּ וּ ע  טל מלא  ה וּ א,רא ׁש י בּ רוּ + הּק ד וֹ ׁש  אמר א לּ א  ? ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש עליתי  ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם  חׁש בּת , ה ,כינה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא ּת 

מעלה, ׁש ל ה ּמ ק דּ ׁש  ׁש ל לבית ירוּ ׁש לים  - לי,וּ בי ועליתי ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
כּ +,?מעלה  זה לביתיאין עליתי ֹלא  ׁש א ּת ׁש בּ אמת זמן  כּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ה ,כינה בּ גל וּ ת  היא  והא  טל " נמלא "ׁש ראׁש י סימן, ל + הרי ! ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ ּה  והח יּ ים  ׁש לּ ּה  ה,למ וּ ת בּ ס וֹ דבּ גּ ל וּ ת, ה וּ א הוּ א  וזה  טל , ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ה ,כינה  היא ה"א וא וֹ ת  וא "ו אוֹ ת ה "א  א וֹ ת יוּ "ד א וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵסוֹ ד
עלים  וא "ו וא וֹ ת הא  אוֹ ת י וּ ד א וֹ ת א לּ א ט"ל, בּ ח ׁש בּ וֹ ן ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ ּה 

ט"ל , לח ׁש בּ וֹ ן הזּ ה האוֹ ת יּ וֹ ת  ה ,כינה ׁש ה ,ם  את  ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הר וֹ עה  קם מ יּ ד העלי וֹ נים, ה ּמ ק וֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל ה נּ וֹ בע  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין
היּ ח וּ ד. סוֹ ד כּ אן עד עּמ וֹ . ה ּק ד וֹ ׁש ים  והאב וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן

ה ּק דוֹ ׁש ים ויהי  מ כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ מין  העּת יק ה ' מ לּ פני  רצוֹ ן  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
טל  ׁש יתמ,+ מה כּ ל . נעלם הנּ ס ּת רים מכּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונסּת ר
אנּפ ין  זעיר ׁש ל הראׁש  וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
בּ רצוֹ ן  ּפ נים  בּ הארת ה ּק ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה  ׁש פע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י+

ה  מלּ פני ויתמ ,+ ה כּ ל. מ כּ ל וּ בשׂ מחת הּק ד וֹ ׁש  י וֹ מין  "העּת יק ' ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ורחמים  רצוֹ ן מהכּ ל. נעלם  ה נּ סּת רים  מכּ ל  ונס ּת ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,
בּ ני  כּ ל  ועל עלי ושׂ מחה , בּ רצוֹ ן, עליוֹ נה , בּ הארה  וחסד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵחן,
ויפדה  עּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל  אלי, הקר וֹ בים  כּ ל  ועל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לנוּ  וינּ תן ויכין לע וֹ לם , ׁש בּ א וֹ ת הרעוֹ ת  ה צּ רוֹ ת מ כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָא וֹ תנ וּ 
ׁש כּ ל  העליוֹ ן, מה ּמ זּ ל וּ מצוּ קה, צרה בּ לי ט וֹ בה  וּ פרנסה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמזוֹ ן
מלא+ וּ מחרב הרע , מעין ויּ צּ ילנוּ  מׁש ּת ל ׁש לים. מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ זוֹ נוֹ ת
וחסד, חן  נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , ויּת ן גּ יה נּ וֹ ם . ׁש ל  וּ מה דּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו, ורחמים, בּ רווח , וּ מזוֹ נוֹ ת  ארכים , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌5◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוח יּ ים 

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצוֹ ן.

ׁש כּ א ׁש ר אמר למעלה בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימ וֹ תי ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הרצוֹ ן הר  אוֹ ת וֹ  על  עוֹ מד למעלה , למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ יוֹ תר  הּס תוּ ם  הראׁש  לע וֹ לם . כּ לל נתּפ ס וֹלא  נוֹ דע  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא 
והאיר  נּ וֹ דע, ולא ,ה וֹ ציא , מה ה וֹ ציא הרא ׁש  ואוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ חׁש בה  וּ רצוֹ ן בּ העלם. והכּ ל ,האיר, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַמה
א וֹ תוֹ  וּ מּת וֹ + נפרס, אחד מס+ כּ עין  מ ּמ נּ וּ . הארה לק בּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו
מ גּ יע  ו ֹלא מ גּ יע  העליוֹ נה  הּמ חׁש בה  זוּ  רדיפת  ידי  על ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּמ ס +
אוֹ ת ּה  וּ כׁש ק בּ לה  ,האיר  מה  האיר וּ מ זּ ה  הּמ ס+ אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעד 
נוֹ דע  ׁש ֹּלא סתוּ ם  בּ א וֹ ר מאיר עתיק היה  העלי וֹ נה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה
א וֹ תוֹ  ה כּ ה אז האוֹ ר , ג וֹ דל מ 3יג  ואינוֹ  ידע ֹלא  המח ׁש בה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוזוּ 
מס+ בּ הארת  ה כּ ה נוֹ דעה  ׁש ֹּלא  ה ּמ ח ׁש בה סוֹ ד ׁש הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
התגּ לּ ה  וֹלא  נוֹ דע וֹלא וּ מ 3ג , ידוּ ע ׁש אינ וֹ  מ ּמ ה  והאיר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌5◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד
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ּפ עם ה כּ ה נוֹ דעה  ׁש ֹּלא  ה ּמ ח ׁש בה  ׁש ל  הא וֹ ר זה בּ הארת ב ואז ' ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
העוֹ מד כּ אחדהּמ ס+ כוּ לּ ם האירוּ  זה ידי ונתקנוּ ועל  ונעשׂ וּ  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

בּ בחינת  ואינם א וֹ רוֹ ת  אינם ההיכלוֹ ת  וא לּ וּ  היכלוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש עה
בּ בחינת  בּ הם ׁש עוֹ מד מי י ׁש  וֹלא נׁש ּמ וֹ ת  בּ בחינת ואינם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח
בּ כח  כ לּ ם  ׁש עוֹ מדים  האוֹ ר וֹ ת, ּת ׁש ע  כּ ל  ׁש ל הרצוֹ ן ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌5◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַח יּ ה.

כּ וּ לּ ם בּ ח ׁש בּ וֹ נם  מהם  אחד ׁש ה וּ א לרדּ ף ה ּמ ח ׁש בה ר וֹ צים  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ו ֹלא  אוֹ ת וֹ  מ 3יגים ואינם  בּ מחׁש בה  ׁש ע וֹ מדים בּ זמן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם 
בּ מחׁש בה  וֹלא  בּ רצוֹ ן ֹלא  קיּ מים ֹלא  וא לּ וּ  כּ לל להם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַנוֹ דע

הארה העליוֹ נה  מעט בּ ּה  נמצאים ּת וֹ פסים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים . וֹלא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּמ חׁש בה  מ ּס וֹ ד הא וֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל האמוּ נה סוֹ דוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָכּ ל 

כּ וּ לּ ם  וּ למּט ה מ ,ם  בּ ער כּ ם העליוֹ נה, עד נקראים ס וֹ ף. אין ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
נוֹ דעים  וֹלא  מגּ יעים , וֹלא  בּ דּק וּ ת הא וֹ ר וֹ ת מגּ יעים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן
מחׁש בה  ׁש ל ה3גה  וֹלא רצוֹ ן  ׁש ל ה3גה כּ אן אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַמהוּ תם,
מתל בּ ׁש  אז מאיר  מי לוֹ  נוֹ דע וֹלא  ה ּמ ח ׁש בה  מאירה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר

למי וּ מאירים בּ ינה בּ ת וֹ + להאיר ונעלם זה ׁש רא וּ י וּ מתחבּ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
הּק רבן  וּ בסוֹ ד לאחד  כּ וּ לּ ם ונחׁש בים  ׁש נּ כללים עד זה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִעם 
זה  וּ מאירים בּ זה  זה נקׁש רים כוּ לּ ם ה ּק טרת, עׁש ן ע וֹ לה  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
עוֹ לה  והּמ חׁש בה  עליּ ה  בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם ע וֹ מדים אז  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה,
עליוֹ נה  מחׁש בה  מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה  הא וֹ ר זה סוֹ ף. בּ אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתע ּט רת

כּ לל) בּ ּה  נ וֹ דע וּ מק יּ ם (ׁש ֹלא ונאצל נמצא  וּ מ ּמ נּ וּ  סוֹ ף  אין  נקרא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חלקם  וז+ א ׁש רי עוֹ מד, הכּ ל זה  סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מאיר

הבּ א. וּ בע וֹ לם  ה זּ ה  בּ עוֹ לם  הצּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 

f
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:mFi iCn df oETY `xwIW dlFcB dlEbqlkA gilvi ,FlGn mExi §¨§¨¤¦§¨¦¤¦¥¨©¨©§¦©§¨

dMfI ,inWbe ipgEx rtWl dMfI ,mipEbd mibEeif ,ziA mFlW ,eikxC§¨¨¨©¦¦¦£¦¦§¤§¤©¨¦§©§¦¦§¤

miwgxzn d`nHd zFgM ,FznWpe FgEx oTznE dkFf ,minW z`xil§¦§©¨©¦¤§©¥§¦§¨Ÿ©ª§¨¦§©£¦

Wprn lvPi ,eipA zzin d`xi `l ,eiYgY ElRi eiaiF` lM ,EPOn¦¤¨§¨¦§©§¨Ÿ¦§¤¦©¨¨¦¨¥¥Ÿ¤

Fci lre ,`Ad mlFrl dMfI ,mipWe mini zEkix`l dMfI ,milEBlBd©¦§¦¦§¤©£¦¨¦§¨¦¦§¤§¨©¨§©¨

.milFcB mingxA dlE`Bd axwzY('d cFq) ¦§¨¥©§¨§©£¦§¦

- הּקדֹוׁש זֹוהר  ילמד ּבבית ֹו הר ׁשּב"י את  לארח לזּכֹות  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהר ֹוצה 
ּתֹורת ֹו ּבל ֹומדינּו א ּתנּו יֹוׁשב זי"ע ְְְִִֵֵַָָָהרׁשּב"י

הּקדֹוׁשּכתב אז ּולאיהּמקּבל אברהם ׁשלר ּבי  זקנֹו זיע"א  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
המק ּובלהחיד "א ּבׁשם גלאנטי, אברהם ּבספר ֹוהרב זי"ע , ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

דמ ׁשכנא" ה "אּדרא  על  החּמה" ע"ב)"אֹור קכ "ג קדׁשֹו:(ּדף ל ׁשֹון  וזה  , ְְְְִַַַַַָָָ ְְְֶָ
ׁשאנּו זמן ּכל  מ ּבינינ ּו, ר ׁשּב"י ׁשּנפטר  אחר  ה ּיֹום, עֹוד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"אפיל ּו
ּכמל ְך מעּטר  ׁשמעֹון ר ּבי ּבא  - "אתעטר " הא ּדרא, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻעֹוסקים

ּבגוון " ויׁשב  ּבראׁש, יבּקׁשּבעטר ֹותיו ּכא ׁשר  ּובוּדאי עכל"ק . , ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
ּבּקׁשת ֹו. ותע ׂשה  ּתפּלת ֹו ּתתק ּבל  הר ׁשּב"י ּבזכּות  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָויתּפּלל 

יּק ירא ּפ תח בּ דיקנא ידוֹ י  דּ אוֹ ׁש יט  מאן ווי ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וּ סתימא  טמירא  ק דּ יׁש א , דּ סבא  וסתים )ע לּ אה, טמיר  מ כּ לּ א (נ"א  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌

ּת ּק וּ נ וֹ י. מ כּ ל וי ּק יר  דּ סתים  דּ יקנא ּת וּ ׁש בּ חּת א . דּ ההיא  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יקנא 

דּ כל  ּת וּ ׁש בּ חּת א  דּ היא  דּ יקנא ות ּת אין. עלּ אין  ידעין דּ לא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יקנא 

דּ יקרב  וקדּ יׁש א נביאה  נ ׁש  בּ ר הוי  דּ לא  דּ יקנא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְּת וּ ׁש בּ חין.

דּ לבּ א . טבּ וּ רא עד בּ שׂ ערוֹ י ּת לייא  דּ היא דּ יקנא  ליּה . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְלמחמי

מהימנוּ תא  דּ טמירין. טמירא  דּ יּק ירין. י ּק ירא כּ תל גּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִחוּ ורא 

בּ צניעוּ תא ּת אנא , דּ כ לּ א. ע "א )דּ מהימנוּ תא  קל "א  פ'(דף  [סוף דּ ספרא, ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ונחית  מאוּ דנוֹ י, נפיק דּ כלּ א , מהימנוּ תא  דּ יקנא  דּ האי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְתרומה ]

בּ תקרוּ בּת א וחפי, וסליק ונחית קדּ יׁש א, דּ פוּ מא (סגי )סוֹ חרניּה  ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

דּ י ּק ירא  חוּ ורא  טבא , דבדיקניה )דּ ב וּ סמא  ונחית (ס "א  דדיקניה . יקירא  חוורא  (ס"א  ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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מהימנא נחית ) י ּק ירא , דּ יקנא ה וּ א  ט בּ וּ רא. עד וחפי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש ּק וּ לא,

טבא , רבוּ ת  דּ מ ׁש ח מבּ וּ עין נביעין, י "ג  בּ יּה  דּ נגדּ ין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש לימא ,

מת ּת ּק נא . ּת ּק וּ נין  עשׂ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ תלת 

ּת ּק וּ נא ּת ּק וּ נא מהה וּ א וׁש ארי מלּ עילּ א , שׂ ערא  מת ּת ּק ן קדמאה . ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ונחית  מא וּ דנוֹ י, לעי לּ א בּ ת ּק וּ נ וֹ י דּ סליק רי ׁש יּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִדּ שׂ ער

ריׁש א  עד  טבא , בּ ׁש ּק וּ לא חוּ טא  בּ חד דּ א וּ דנין, ּפ תחא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י 

דּ פוּ מא , מריׁש א שׂ ערא מת ּת ּק ן  ּת ניינא . ּת ּק וּ נא  - עד (וסליק )דּ פוּ מא. ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת ליתאה . ּת ּק וּ נא - ׁש קיל. בּ ת ּק וּ נא דּ פוּ מא , אחרא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵריׁש א

דּ תח וֹ ת  דהאי )מאמצעיתא נפיק (ס "א  נ וּ קבין, ּת רין מ ּת חוֹ ת  חוֹ טמא, ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

גּ יסא , מהאי  וּ מליא ארחא , בּ הה וּ א  את ּפ סק ושׂ ערא  אוֹ רחא , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַחד

- א וֹ רחא . דּ הה וּ א סוֹ חרניּה  ׁש לים  מת ּק וּ נא שׂ ערא , גּ יסא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מהאי 

שׂ ערא מת ּת ּק ן  רביעאה . חדא (ונחית )ּת ּק וּ נא  מריׁש א  ּפ וּ מא, ּת חוֹ ת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

ּפ וּ מא  ּת חוֹ ת חמי ׁש אה. ּת ּק וּ נא - ׁש לים. בּ תּק וּ נא  חדא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְלרי ׁש א 

ּת רין וא לּ ין דּ לעי לּ א , דּ ארחא  בּ ׁש ּק וּ לא  אחרא , ארחא  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָנפיק

מת ּת ּק ן ׁש ּת יתאה. ּת ּק וּ נא מ כּ אן. מ כּ אן ּפ וּ מא, על רׁש ימין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָארחין

וחפי דּ פוּ מא . לרי ׁש א  לעיל מ לּ רע ונפיק וסליק  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַשׂ ערא ,

ונחית  דּ לעילּ א . דּ פ וּ מא  ריׁש א עד טבא, דּ ב וּ סמא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת קרוּ בּת א

ׁש ביעאה . ּת ּק וּ נא דּ פ וּ מא . ּת ּת אה  דּ אוֹ רחא דּ פתחא לרי ׁש א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַשׂ ערא 

טבא , דּ בוּ סמא  בּ תקרוּ בּת א  ּת ּפ וּ חין , ּת רין  ואתחזן שׂ ערא , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָּפ סיק 

דכתיב, ה וּ א הדא  עלמא , אתקיים  בּ גיניהוֹ ן למחזי. ויאן  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַׁש ּפ ירן

טז ) חוּ טא (משלי  חד נפיק  ּת מינאה. ּת ּק וּ נא  חיּ ים . מל/ ּפ ני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר

ּת ּק וּ נא  טבּ וּ רא. עד  בּ ׁש ּק וּ לא  ותליין דּ דיקנא, סוֹ חרני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ שׂ ערי 

שׂ ערי אי נּ וּ ן עם דּ יקנא , שׂ ערי  וּ מתערבין מתערי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת ׁש יעאה .

בּ ׁש ּק וּ לא , עׁש יראה .(דתליין )דּ תליין ּת ּק וּ נא  דּ א . מן דּ א  נפקי ולא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

דּ יקנא .(מתערבין ) ּת ח וֹ ת  בּ גרוֹ נא וחּפ יין דּ יקנא . ּת ח וֹ ת  שׂ ערי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנחּת ין
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בּ ׁש יעוּ רא  וּ מת ׁש ערן נימא, מן נימא נפקין דּ לא  סר. חד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא

את ּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, על  שׂ ערי ּת ליין דּ לא  ּת ריסר. ּת ּק וּ נא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְׁש לים.

דּ תליין ּת ליסר. ּת ּק וּ נא ליּה . סחוֹ ר סחוֹ ר שׂ ערי ויאן סטר וֹ י. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל

ׁש ּפ ירא . בּ יקרא  יאה , בּ יקרא  וּ מ כּ אן, מכּ אן  דּ יקנא, בּ תחוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַשׂ ערן

אתחזי  לא טבּ וּ רא . עד לאתחזאה )מח ּפ יין ּת קרוּ בא (ס "א  אנּפ י מכּ ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּפ ירין ּת ּפ וּ חין אינּ וּ ן בּ ר ח יּ יןדּ בוּ סמא, דּ מ ּפ קין חוּ ורין, ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

אּפ ין. לזעיר חד וּ  וּ מחזיין  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,

דּ מׁש חבּ תליסר  מבּ וּ עין  ּת ליסר ונפקין נגדּ ין  א לּ ין , ּת ּק וּ נין  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ההוּ א  וּ נהרין דּ לּת ּת א . אינּ וּ ן לכל  ונגדּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְרבוּ ת,

אלּ ין. ּת ּק וּ נין דּ בתליסר מ ׁש חא, מהה וּ א  וּ מׁש יחין ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמׁש חא .

דּ כלּ א , סתימאה  י ּק ירא , דּ יקנא  אתרׁש ים אלּ ין ּת ּק וּ נין ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ תליסר

אנּפ וֹ י נהירין  דּ אנ ּפ וֹ י, ׁש ּפ ירן ּת ּפ וּ חין מּת רי  דּ ע ּת יקין. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ ע ּת יק

חיוּ ור וכל אנּפ ין, חיזור )דּ זעיר לת ּת א ,(ס "א  דּ אשּת כחן וׁש וּ שן ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מההוּ א  וּ מתלהטין ּת ליסר נהירין ּת ּק וּ נין דּ לעילּ א. נהוֹ רא  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתקרי בּ תּק וּ נוֹ י, דּ יקנא וּ בׁש לימוּ ת  בּ דיקנא, א ׁש ּת כחוּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִא לּ ין ,

ּת אנא  מהימנ וּ תא. בּ י ּה  ּת לי  דּ יקניּה , דּ חמי דּ כל  נאמן. נׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ר 

יּק ירא , בּ דיקנא  דּ תליין א לּ ין ּת ּק וּ נין ּת ליסר דּ ספרא, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ צניעוּ תא

ּת רעי(מנהון )בּ ׁש ביעאה בּ תליסר  וּ מת ּפ ּת חי בּ עלמא, מ ׁש ּת כּ חי ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ תליסר  דּ אוֹ מי  כּ מאן  לאוּ מאה , ידיּה  דּ א וֹ ׁש יט  וּ מאן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְדּ רחמי.

אמר  בּ כּמ ה . אּפ ין בּ זעיר אּפ ין. בּ ארי/ האי דּ יקנא . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 

דּ ת ּק וּ נא בּ סלסלא  וסלסל בּ קיּ וּ מ/, ק וּ ם  יצחק , דּ מל כּ א לרבּ י  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בדיקנא ) יתּת ּק נוּ ן(ס "א  היא/ ע "ב )קדּ יׁש א ק "ל  דף  נשא  פ ' במדבר .(זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ואמר,קם ּפ תח יצחק, ז )ר בּ י יׁש וּ ב (מיכה  וגוֹ ', ע וֹ ן נוֹ שׂ א כּ מ וֹ 0 אל מי ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מכילין ּת ליסר ּת אנא, וגוֹ '. ליעקב אמת ּת ּת ן וגוֹ ', ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְירחמנוּ 

דּ תיּק וּ ני רבוּ ת  דּ מ ׁש ח מבּ וּ עין  מ ּת ליסר נפקין וכלּ ה וּ  הכא , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌1◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאתחזוּ ן
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ע "ב ) קל "א  ּת נא ,(דף  דּ טמירין. טמירא דּ ע ּת יקין. עּת יקא ק דּ יׁש א , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ יקנא

סתים . ולא  סתים טמיר. ולא טמיר  וסתים , טמיר דּ דיקנא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא

ידיע. ולא ידיע ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נוֹ י 

<
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אור הזוהר ** אלול תשע"ג

  
   
   

בשם שאמר יפה הלוי ממהר"ם
סגולה נבג"מ הזקן אדמו"ר
דרכים ג' הוא התפלה בעת זרות למחשבות

וכן לנשמהוכו', מסוגל הלשון הזוהר ספר
קאמר, מאי ידע דלא שג'אעפ"י כיון ולכן

מועילים לכן כוונה, צריכים אינם אלו דברים
זרות ממחשבות המחשבה מגדללטהר 'ס)

תכ"ו) 'ע ,ד"חב י"מאדמור ח"דא מאמרי ,עז.
למודו רב יהיה גדול עסק בעל שהוא

ליה אכפת מה כי מבין, שאינו אף בזוהר
סגלה הוא הכי אפלו מבין שניאורשאינו (רבי

זוהר חב"ד - הגאולה
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והזוהר חב"ד אדמורי

מאמרי התניא], בעל] הזקן אדמו"ר מלאדי, זלמן
(א"תקע דף הקצרים הזקן האדמו"ר.

הלב טמטום מסיר הקדוש בזוהר
(התניא לבעל שערים הלומד(מאה .

לעתיד אז הזה, בעולם הקדוש זוהר בספר
בבושה ישב לא דףלבא וישב פרשת (זוהר

תורה בלקוטי ובפרטות ,בכללות א"ע קפה
צו) פרשת התניא הםלבעל דברים י"ג .

הוא והג' וכו', בתפילה המונעים כל להסיר
בזוהר הנמצאים מוסר דברי ולימוד עסק
החושך במקום שמאיר הארה, מלשון

,אמת חכמת תבוא)שהוא ''פ תורה .(לקוטי

 
   

     
   

:ביחידות פעם אמר צדק" "צמח
הנפש את מרומם הזוהר .לימוד

ואמירת הלב את מעורר המדרש לימוד
הכלי" את "שוטפת ודמעות בבכי תהלים
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והזוהר חב"ד אדמורי

וכן ,זמיר .ר שע"י ישראל ומועדי חגי 'ס ;טבת טז)
(ח"תשכ – תשכ"ו ד"כ לנוער שיחות 'בס נדפס.

 
   

ר"אדמו כ"ק של האחרונות
בקשר לכינוסישליט"א

הזוהר לימוד ,מוכיחיםהילדים 'וכו
השעה גודל על ספק, של צל מכל למעלה
ברגעים דווקא ולכן נמצאים, אנו בה
– כולנו של החובה מוטלת אלו, גדולים
למבצעיו במרץ להתגייס מהכלל יוצא ללא

...שליט"א אדמו"ר כ"ק של כפרהק', (עלון
(המערכת דבר ,א"תשמ – מ"תש ד"חב.

ארץ רחבי בכל גדולים פלקטים עשה
ומצוה סובר שאני דעתי על ישראל,

.הזוהר בספר ויהגו שילמדו לכולם

   

הרב הגאון לציון הראשון שאל
הקודש בארץ האם אליהו, מרדכי
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והזוהר חב"ד אדמורי

זוהר, הספרדיםלומדים רק לו, ענה
לו אמר ,כסדרן תמידים זוהר לומדים
גם הזוהר ספר הרי האפליה, מה הרבי
גם שהאשכנזים ובודאי ניתנה, לאשכנזים
לו ואמר הזוהר, ספר ללמוד צריכים כן

ישראל לארץ כשתגיע (בשנתהרבי,
(ד"בכלתשמ גדולים פלקטים תעשה

סובר שאני דעתי על ישראל, ארץ רחבי
בספר ויהגו שילמדו לכולם ומצוה

.הזוהר

מליובאוויטש הרבי אצל הפגישה דבר
:"ספרד ויהדות "הרבי בספר המובא

וספרדים: אשכנזים של החיבור

את לבטל הצורך על רבות
ספרדים שבין המחיצות

 וכו'". תשד"מלאשכנזים בשנת
הרבנים שני הרבי אצל ביקרו

והספרדי האשכנזי ,מידהראשיים –
לתפקיד בחירתם אברהם(הרבאחרי

והרבשפירא אליהוהכהן שיחיומרדכי ,
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והזוהר חב"ד אדמורי

([זצ"ל] ימים נסבהויאריכו היתר, בין .
ועל הסוד תורת לימוד על השיחה
אשכנזים שבין המחיצות ביטול

.לספרדים
מתוך הדברים רשימת את נעתיק

החכמה": "בצל הספר

שליט"א: שפירא הרב

הספרדים אצל נפוץ היה הקבלה
האשכנזים, אצל מאשר יותר

האשכנזים ישראלוגדולי לארץ שבאו
הקבלה לימוד את מהספרדיםקיבלו

דברי את נצטט "החסידות "שורשי בשער)
צ"הריי הראשוניםהרבי שהמפיציםתורת של

שהגיעו ,הספרדים הם אשכנז בארצות הסוד
"גדולי הן זה ולפי .ספרד גירוש בעקבות לשם

שבאו ישראל"האשכנזים הפצתלארץ והן
של לזכותה נזקפת אשכנז בארצות הקבלה
ו' בהערה שהובאו הרבי, וכדברי .ספרד יהדות

שהספרדים ,הבא הפרק לאשכנזיםקדמושל
(הסוד בתורת.
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והזוהר חב"ד אדמורי

שליט"א: אדמו"ר קדושת כבוד

התורה בניפנימיות לכל שייך
ספרדים והן אשכנזים הן .ישראל

מגדולילאשכנזיםבנוגע ,א"הגר הרי
למשלי בפירושו כותב ב'האשכנזים פרק)

את ונצטט .ט פסוקהגר"אדברי:במילה מילה
הכל"כי לו יהיה בוריו, על הסוד יבין כאשר

בוריו: על וסוד.אצלו הדרוש והרמז הפשט
הפשט אפילו הסוד יבין שלא זמן כל אבל

ברור מוילנא.בידו"אינו הגאון לשון כאן עד ,

הרבנים ביקשו הזאת היחידות
"שלא ברכה מהרבי הראשיים
על להם ענה והרבי הלכה". בדבר נכשל
פנימיות לומדים אם שרק הגר"א, דברי פי
לכוין שיצליחו בטוחים "אז רק התורה
הן דתורה, בנגלה תורה של לאמיתתה
שהוזכר וכפי ידין" "ידין והן יורה" "יורה
כאן], שהעתקנו] "א"הגר מפירוש לעיל

(220 עמוד "החכמה למד("בצל שלא שמי
הנסתר דיןחכמת שידע אפשר אי
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והזוהר חב"ד אדמורי

תלמידולאמיתו! הדפיס שלאחריו ובדור
מוולוז'יןהמובהק חיים 'נפשר" ספרו את

[...] קבלה מספרי לקוח שרובו החיים"
לספרדים [...].ובנוגע

שייך התורה דפנימיות שהלימוד
ישראל, בני של החוגים הןלכל

ספרדים והן מכיוןאשכנזים [...]
הסוד בלימוד הספרדים של שהצטיינותם
אינה בזה להם ששמורה ראשונים וזכות
חובת את חלילה, ,מבטלת או שוללת
שכן האשכנזים; מאחינו הזה הלימוד

זה, בלימוד יש עצומה תועלתוכדברי
מצטטהגר"א לעילשהרבי אותם (העתקנו

(9 בהערה.

:אתנוסף לבטל הנכונה הדרך זוהי
אשכנזים בין ולחבר המחיצות
בלימוד רגילים היו שספרדים .וספרדים
ולכן ,האשכנזים מאשר יותר הקבלה

.[...] זו מחיצה לבטל החכמה"צריך ("בצל
(209208 עמודים.



24

והזוהר חב"ד אדמורי

   
   

  

  ' ,  '  
"    )

 424  (

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

ישנו – האריז"ל אודות להמדובר
של בזמנו שנתחדש מיוחד ענין
התורה: פנימיות ללימוד בנוגע האריז"ל
הקבלה חכמת היתה הראשונים בדורות
חכמים תלמידי מכל ונעלמה כו' "נסתרה
בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי אם כי
של בדורו ואילו ,"ברבים ולא לכת
האריז"ל "כמ"ש זה, מצב נשתנה האריז"ל
מותר האחרונים אלו בדורות דדוקא

החכמה" זאת לגלות ומצוה(.ו"סכ ק"אגה).
בזוהר א.)וכמפורש ,קיז א"ימות(ח שלפני

התורה דפנימיות הגילוי יהי' המשיח
שנין מאה "בשית מופלג: בריבוי
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והזוהר חב"ד אדמורי

דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה
שנה מאות שש בשנת וסימנך כו' לעילא
רבה תהום מעיינות כל נבקעו 'גו נח לחיי

"'גוג"תשמ בהו"ב פ"ש שיחת וראה .יא ,ז נח)
(.ז"שםס הענין ובהמשך ,(.א ,כך(קיח" :

רביי אפילו משיחא ליומא קריב יהא
דחכמתא טמירין לאשכחא זמינין דעלמא

כו'".

:ועודהתורה דפנימיות הלימוד
הגאולה את כמבוארמקרב –

בזוהר'ונת הובא .מ"ברע – ב ,קכד ג"ח)
(.שם ק"ישראלבאגה דעתידין ובגין"

ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למטעם
ברחמים" גלותא מן ביה יפקון ,הזוהר
:שם ובזוהר [ברחמים] שם ק"באגה (כ"ה

.ברחמי)

לשער בהקדמתו ו"הרח מ"ש
עץההקדמות 'בקונט גם נדפסה)

61 'ע ע"נ [ב"מהורש] אדמו"ר ק"לכ החיים
(דלימודואילך הנחיצות גודל אודות
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והזוהר חב"ד אדמורי

ועד התורה, הלימודפנימיות שהעדר
היחידה הסיבה היא התורה דפנימיות

!הגלות קץ לאריכות

ו"הרח של בזמנו נכתבו אלו דברים
בימים נמצאים כאשר כ"עאכו הרי –
לאחרי לערך שנה מאות ארבע אלו,
קיץ כלה קציר ש"עבר ורואים ,ו"הרח

נושענו" לא כ)ואנחנו ,ח ירמי' – הכתוב ,(ל'
שהס בודאי הרי– היא לכך היחידה יבה

התורה. פנימיות בלימוד החסרון

סוף אודות בחז"ל שהובאו הסימנים
ולדוגמא ,כבר נתקיימו – הגלות זמן
שבסוף בלתירצויים בענינים הסימנים –
פני נערים יסגי.. "חוצפה סוטה, מסכת
– כו'" באמה קמה בת ...ילבינו זקנים
של ובאופן כבר נתקיימו אלו ענינים
היפך ללמד וחלילה חס] דהידור"! "הידור
פני הם כך לדאבוננו, אבל, בנ"י, על הזכות
ד"מלכיות הסימן כן וכמו הדברים!]
חז"ל אמרו זה [שעל באלו" אלו מתגרות
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והזוהר חב"ד אדמורי

(.ד ,ב"פמ ר"מתגרות(ב מלכיות ראית "אם
כפי – משיח"] של לרגליו צפה באלו אלו
בנוגע וכן אחרונה: הכי בתקופה שרואים
"אין :ולדוגמא טובים, בענינים לסימנים

שנאמר מזה מגולה קץ ח.)לך ,לו (יחזקאל
ופריכם תתנו ענפיכם ישראל הרי ואתם
ארץ כשתתן וגו'", ישראל לעמי תשאו
כו'" הקץ יקרב אז ,יפה בעין פרי' ישראל

ובפרש"י) א ,צח היחידי(סנהדרין הסימן ,
מאמר – הוא עדיין נתקיים לא שלדאבוננו

ליומא(הנ"ל)הזוהר קריב יהא ש"כד
זמינין דעלמא רביי אפילו משיחא

דחכמתא"! טמירין לאשכחא

לזמנו בנוגע כתב הרח"ו אם –
לאריכות היחידה שהסיבה
דפנימיות הלימוד העדר היא הגלות
– עתה הוא שכן כ"עאכו הרי התורה,

זה! לאחרי שנה מאות ארבע

הרבנים ששני – היא השעה דרישת
"קורא ב"קול יחדיו יצאו הראשיים
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והזוהר חב"ד אדמורי

בני אחינו לבבות את ולהלהיב לעורר
הצורך אודות שהם מקום בכל ישראל
פנימיות בלימוד גדולה הכי והנחיצות
.גדול הכי בפירסום זאת ולפרסם התורה,
בדברים כזה, קורא" "קול יפרסמו וכאשר
– שלום ובדרכי נועם בדרכי ,נלהבים

.פעולתם את הדברים יפעלו בודאי

שפירא: הרב

נסתר שלומדים יהודים כיום
שאף באופן – ב"נסתר" דתורה
קבוצות ישנם כן וכמו מזה, ידע לא א'

שבוע מידי שישי)שמתכנסות כדי(בליל
שעושים אלא התורה, פנימיות ללמוד
ומשתדלים ובהחבא, בצינעה זאת

וכו'. יתפרסם לא שהדבר

שליט"א: אדמו"ר

יתרבו והלואי כך, על לשמוע הנני
צריכים – אבל כאלו, קבוצות
כי ,הדברים את ולגלות לפרסם להשתדל
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לימוד את ולהפיץ להרבות יוכלו עי"ז רק
החוגים, מכל בנ"י כל אצל התורה פנימיות
– תלמידים אודות מדובר כאשר ובפרט
עושה מה לדעת יכול אינו התלמיד שהרי
זמן כל ולכן ולכן, חדרים, בחדרי רבו
פנימיות לומד שרבו יודע אינו שהתלמיד
פנימיות ללמוד יתחיל לא הרי – התורה

.בעצמו התורה

שפירא: הרב

פעם אמר "מיר" ישיבת מראשי אחד
לו שומעים והיו דרא" "אכשור שאילו
קבלה, ללימוד שיעור בישיבות קובע היה –
שלפנינו, שבדורות דבריו, את והסביר
בלימוד לעסוק ממשיכים היו כאשר
בישיבה, הלימוד סיום לאחרי גם התורה
הקבלה לימוד את להשאיר אפשרות היתה
כיום אבל ;בישיבה הלימוד שלאחרי לשנים
ילמדו לא ואם ,לדאבוננו המצב נשתנה
בכלל ילמדו אם יודע מי – בישיבות קבלה

שבתורה. הקבלה חלק את
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הרב של מכתבים כמה גם ישנם כן
בדברים מזהיר שבהם ז"ל, קוק
בלימוד והצורך ההכרח אודות קשים
ללמוד אפשר אי זאת שלולי הקבלה,
מעכבים ז"שעי וכותב לאמיתתה, תורה

כו'. הגאולה את

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

מקום היה לא – מתקבלים היו דבריו
היינו כי לארץ, בחוץ שלנו לפגישה
משיח עם ביחד הקודש, בארץ כולנו כבר

!צדקנו

אליהו: הרב

לימוד אודות לכבודו לבשר
הספרדים: – אצלנו הקבלה

ישיבות כמה עיה"ק בירושלים לנו
בליל דתורה נסתר לומדים שבהם
מתקבצים צעירים ובחורים רבנים שישי
– ע"ה ורבי מורי של בספרו ללמוד יחדיו

שלמה", חיים)"כרם עץ על פירוש).
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בלי הלילה,ועוסקים חצות עד זה מוד
שתים בשעה ללמוד שמתחילים וישנם
ישיבה ישנם החמה, נץ עד חצות לאחר

מקובלים אל")של לומדים("בית שבה
ומתפללים ,הצהרים אחר יום בכל קבלה

!ש"הרש כוונות בו שישנם סידור מתוך

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

בית לכתלי מחוץ גם לפרסם ונכון
.המדרש

אליהו: הרב

יכול הרוצה וכל כך, על מודעות ישנם
לימוד – זה בלימוד להשתתף לבוא

בנגלה דתורה נסתר רק(בגלוי)של לא ,
.בנסתר

שפירא: הרב

הספרדים אצל נפוץ הי' הקבלה
האשכנזים, אצל מאשר יותר
– ישראל לארץ שבאו האשכנזים וגדולי

.מהספרדים הקבלה לימוד את קיבלו



32

והזוהר חב"ד אדמורי

:שליט"א אדמו"ר ק"כ

הן בנ"י לכל שייך התורה פנימיות
ספרדים: והן אשכנזים

מגדולי הגר"א, הרי – לאשכנזים
למשלי בפירושו כותב האשכנזים,
(.ועוד .יב ,ז .כב ,ד שם וראה .יח ,ה פ"עה)
אפשר אי הנסתר חכמת למד שלא שמי
– שלאחריו ובדור לאמיתו! דין שידע
חיים ר' המובהק, תלמידו הדפיס
שרובו "החייםנפש" ספרו את ,ין'מוולוז
ידוע כן וכמו קבלה. מספרי לקוח
גם עסקו א"הגר מתלמידי שאחרים
הם הזהירו כנראה [אבל הקבלה בלימוד
ליחידי שייך זה שלימוד תלמידיהם את
בשיטת ההולכים אלו ולכן, בלבד, סגולה

הקבלה]. בלימוד ממעטים הגר"א

מגדולי כמה עוד הזכיר שפירא
בלימוד שעסקו בליטא האשכנזים

ועוד]. ה"לשם", בעל – התורה פנימיות
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גדוללספרדים לנו מי –
שפסק ספרדי, שהיה ם"מהרמב
"יד ספרו בהתחלת מפורש פס"ד

ספ "הלכות"החזקה", של (כמ"שר
– החזקה יד לספרו בהקדמתו ם"הרמב

(החכמות:בסופה ועמוד היסודות יסוד"
והרי – כו'" ראשון מצוי שם שיש לידע
פנימיות לימוד ע"י רק שייך זה ענין

התורה.'ע] פי"ג החסידות תורת 'קונט ראה)
פ"י החסידות לימוד 'קונט .שם 3 ובהערה [14
ב"ח מוהרי"צ אדמו"ר ק"אג .[ואילך 16 'ע]

(ואילך תלה ע"ס.

בפירוש פוסק שהרמב"ם
הוא התורה פנימיות שלימוד
– "החכמות ועמוד היסודות "יסוד

התורה כוונתודחכמת שאין ופשיטא]
לאמיתות ובעיקר אם כי סתם, לחכמות

התורה]! חכמת – החכמה ענין

,כולה התורה חלקי כל את ללמוד
פנימיות לומדים לא אם ואעפ"כ,
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היסודות "יסוד ו"ח חסר אזי – התורה
!"החכמות ועמוד

פסקי כו"כ שישנם הזכיר אליהו
– להם שהמקור ם"ברמב דינים
הרמב"ם פס"ד – ולדוגמא הזוהר, מדברי

וחליצה יבום ה"ו)בהל' ד"שלאחרי(פ
והמקור לארץ", אותו משלכת" החליצה

הזוהר בדברי – הוא לזה קפ,היחידי ג"ח)
הרמב"ם לשון :ט"סקס ע"אה בטור ש"וכמ .א
.כ"ע לארץ אותו ומשלכת המנעל וחולצת 'כו
להשליכו הצריכה למה ועוד כו' למה יודע ואיני
ט"סקס שם לשו"ע א"הגר ובביאורי .לארץ
הוא :ז"ע מציין פב ק"ס [בקצרה חליצה סדר]
כו') חוקת ריש בזוהר ש"וכמ הקדמונים מנהג,
שישנם שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר

כיו"ב רבים ראהמקומות – זה בכל)
הערה 768 'ע ג"ח בלקו"ש שנסמנו מקומות
מפענח לספר ה"ע כשר מנחם הר' הקדמת .18

([יד 'ע] צפונות.

הלכות" הוא ם"הרמב של ספרו –
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בספר שכותב הענינים גם – כולל הלכות",
פוסק ובתחלתו ,המדע(כאמור)יסודש"

שם שיש לידע החכמת ועמוד היסודות
הענין כללות שזהו כו'", ראשון מצוי

התורה פנימיות .דלימוד

שייך התורה דפנימיות שהלימוד
אשכנזים הן דבנ"י, החוגים לכל

ספרדים, התעוררותוהן תהי' ובודאי
הרבנים שני כאשר – בדבר מיוחדת
הספרדי, והרב האשכנזי הרב ,הראשיים
אודות לעורר ,"קורא קול" יפרסמו
.התורה פנימיות ללמוד והנחיצות החובה

:בזה ענין

את לבטל הצורך על רבות
ספרדים שבין המחיצות
הענינים שכל ומכיון וכו', לאשכנזים

כמאמר בתורה, קסא,התחלתם ב"זח)
(.רעב– עלמא" וברא באורייתא "אסתכל

המחיצות את לבטל לראש לכל צריכים
ללימוד בנוגע לאשכנזים ספרדים שבין
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הספרדים היו מר שאמר כפי התורה:
מאשר הקבלה בלימוד יותר רגילים
זו, מחיצה לבטל צריכים ולכן האשכנזים,
הרב הראשיים, הרבנים ששני עי"ז
בקריאה יצאו הספרדי, והרב האשכנזי
פנימיות בלימוד הצורך אודות משותפת

התורה.

מזה לעשות שלא זהירות רק
מפלגה עם הקשור פוליטי ענין
או זה לחוג השייך ענין ,אחרת או זו

.ב"וכיו אחר, לחוג

– מסויים לחוג השייך חידוש זה
ז"ל הרח"ו של ותביעתו דרישתו
בכל היא מקובלת התורה פנימיות ללמוד
יוצאי ,אשכנזים ספרדים, בנ"י, חוגי
ליובאוויטש חסידי הונגרי', יוצאי ,ליטא
!כולם אצל מקובל הי' ז"ל הרח"ו  'וכו

אתולכן, "קורא ב"קול יצטטו כאשר
הצורך אודות ז"ל הרח"ו של דבריו
,התורה פנימיות בלימוד והנחיצות
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 ממש בפועל הדברים קיום על ויעוררו
"מעשה לידי שמביא תלמוד גדול"
ת"ת 'הל וראה ,נ"וש .ב"סע ,מ (קידושין

(גב"ה ד"פ ז"יתקבלו,לאדה בודאי הרי
החוגים כל אצל הדברים.

של דורו לאחרי ומיד תיכף –
ישראל גדולי כל השתדלו א"הגר

המ את ופלגיםלבטל זרמים חילוקי של צב
הצ"צ אדמו"ר של בדורו ובפרט ביהדות,

כידוע –(לטלח 'ע 'א חוברת "התמים" (ראה
'ר לבין בינו ביותר קרובים חסים שהיו

שלאח"ז בדורות וכן מוולוזין (ראהחיים
ק"אה] "דורם ובני ד"חב "נשיאי ספר

([תשל"ב.

 להשתדל שיש – היא הדברים
של הרעיון את להפיץ ביותר
בנ"י, חוגי בכל התורה פנימיות לימוד
"קול פירסום ע"י – כאמור – לראש ולכל

.כנ"ל ,הראשיים הרבנים משני קורא"
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שפירא: הרב
והרי לדברינו, ישמעו אם – היא

אדם על שמצוה ש"כשם ידוע
כו'" כך הנשמע דבר ב.לומר ,סה יבמות)

אסיפת ח"שד וראה .ב"סע ,פה ג"זח וראה
([ואילך ב [תתקעו, ב"ס א"ה 'מע דינים.

:שליט"א אדמו"ר ק"כ
,רצוי בלתי בכיוון לחשוב מה

שחורה" "מרה מצד וכו'חשבונות
כשרות– בחזקת ישראל כל (רמב"םהרי

ת"יסוה 'הל גם וראה .ב"ה ב"פ ח"קדה 'הל
(.ז"ספ– ישמעו?! שלא לחשוש ומדוע .

מתוך דבר לכל לגשת צריכים בכלל
ובטחון, באלקישמחה בטחון רק ולא

!ישראל בעם בטחון גם אלא ,ישראל
אחד יהודי על תפעל זו קריאה אם

אמרו שהרי ,הדבר כדאי – בלבד
במשנתם א)חכמים ,לז "כל(סנהדרין

עליואחתנפשהמקיים מעלה מישראל
קיים כאילו מלאהכתוב ועאכו"כעולם ,
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מישראל רבים יהיו ספק כל וללא שבודאי
.זו לקריאה שישמעו

בגמרא איתא וראהועוד: .א ,נה שבת)
(ז"סמ ע"אה חלק ס"לפניךכת "אם

כאשר שאפילו היינו, גלוי"?! מי להם גלוי
את יקבלו שלא הקב"ה לפני וידוע גלוי
– המחאה מחיוב פוטר זה אין המחאה,
במוחש, שרואים וכפי גלוי"! מי להם"
שרבנים ענינים כ"כו שישנם ,לדאבוננו
לא הרבים ובעוונותינו ,אודותם עוררו
נמנעים לא ואעפ"כ, ,הדברים תוקנו
פעם הדברים על ולעורר לחזור הרבנים

!נוספת

את שפגשתי הילדות מתקופת
וללמוד לשבת שלי המלמד
הרי ,הדבר לפשר ולשאלתי באב, בתשעה
מסויימים דברים אם כי ב"בת ללמוד אין
החטא 'יהי שזה הלואי לי: השיב – כו'?
טוב יעשה אשר בארץ צדיק "אין – שלי!

"יחטא כ.)ולא ,ז צריך(קהלת אם ,ולכן .
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שהחטא מוטב אזי חטא, של ענין להיות
...!באב בתשעה התורה לימוד – יהי' שלו
יהי' היחידי שהחטא הלואי בעניננו: ועד"ז
פנימיות בלימוד הצורך על ההוכחה –
אדם על ד"מצוה החשש למרות התורה
והעיקר נשמע"... שאינו דבר לומר שלא

ש – כאמור – רביםהוא יהיו בודאי
ויתחילו זו, לקריאה שישמעו מישראל

.התורה פנימיות ללמוד

שפירא: הרב

עולם – הישיבות" ל"עולם בעיקר
מעגל, בתוך מעגל ,ע"כיצדבפ

תהי' ומה ,הישיבות בעולם הדבר יתקבל
הישיבות ראשי של תגובתם.

ובנגלה נגלה, בישיבות לומדים –
וגם ,מסויימות מסכתות – גופא
.לסיימם מספיקים לא – מסכתות באותם
לא מדוע רעש שעושים רבנים וישנם
לדעת קשה ולכן, ,'כו בכמות יותר לומדים
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על הישיבות ראשי של תגובתם תהי' מה
.זו קריאה

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

דורות שני שלפני לכת"ר ידוע
ביותר גדולה התנגדות היתה
בטענה ,בישיבות ה"מוסר" ללימוד
ועמיהארץ, לנשים שייך המוסר שלימוד
"ביטול בבחינת זה הרי בניתורה ובשביל
הדבר נתקבל אלו בימינו ואעפ"כ, תורה",
מכיון – הדבר וטעם ,הישיבות בכל
ומוכרח נחוץ כמה עד לדעת שנוכחו
ללימוד בנוגע מובא כן וכמו ,הדבר

התורה פנימיותלימוד 'קונט בכ"ז ראה)
ט"פ החסידות(.

שפירא: הרב

,'ברוסי המהפכה בעת בפועל ראו
,הישיבות בכל נורא משבר הי' כאשר
הנסיונות בכל מעמד שהחזיקו שהיחידים
שבם חסידיות בישיבות שלמדו אלו – הם
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ודעות אמונה עניני חסידות, מוסר למדו
האמונה. את המחזקים

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

שבסוף חז"ל אמרו סוטה מסכת
מרובה ויום יום "בכל הגלות זמן
תמוה: ולכאורה חבירו". משל קללתו
ענין – זה ענין חז"ל לנו הודיעו מה לשם
!?ו"ח שחורה" "מרה לידי להביא שיכול
– היא בזה חז"ל כוונת ודאי אלא
בצד הוספה שישנה רואים שכאשר
משל כו' מרובה ויום יום "בכל ,לדעו"ז
קדושה, בעניני להוסיף צריכים חבירו",
בלבד זו לא הנה – ז"ועי .'ומצוותי תורה
הבלתירצויים, הענינים את שמבטלים
המחלה ד"כל באופן זאת פועלים אלא

עליך אשים לא כו.)גו' טו, בשלח)
"לפימלכתחילה" – פ"עה (כפרש"י

.פשוטו")
י"ח לקו"ש גם ראה להלן בהבא)

.פי"ג ח"עה קונטרס .ועוד .237 'ע
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(.בסופו ל"הנ לאקונטרס שלפנינו בדורות :
ה"מחלות" כל הנפש)היו (בחולי

ולכן, דמשיחא, בעקבתא שנתחדשו
אורחחיים לנהל אפשרות קיימת היתה
התורה; פנימיות לימוד ללא גם יהודי
נוספות מחלות שנתחדשו לאחרי אבל
בהכרח – שלפנינו בדורות היו שלא
– היא והתרופה חדשה". "תרופה למצוא
תורת ובפרט התורה, פנימיות לימוד
אמונה עניני מבוארים שבה החסידות
הבנה של באופן וכו', 'וכו פרטית השגחה
שהיחידים לעיל שהוזכר וכפי והשגה.
– הם ההיא במדינה בנסיונות שעמדו

החסידיות בישיבות שלמדו (ובפרטאלו
'ע ב"ח לקו"ש ראה ד"חב חסידות תורת

ד"כל475) באופן היא זו ו"תרופה" .
מלכתחילה, עליך" אשים לא 'גו המחלה

.כנ"ל

להשתמש רוצה שאינו שאומר
השתמשו שלא מכיון זו ב"תרופה"
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דומה זה הרי – שלפנינו בדורות בה
הרופא להוראת לשמוע ירצה שלא לחולה
סדור שהומצאה בתרופה להשתמש
ידעו לא הקודם שבדור מכיון ,האחרון

זו!... תרופה אודות

שהיתה ההגבלה גם נתבטלה
ללימוד בנוגע הראשונים בדורות

שנה ארבעים גיל לפני יו"דהקבלה ך"ש)
שמואל מדרש וראה .בסופו סק"ו סרמ"ו
ניצוצי .שם לאבות זוהר שערי .ה"ספ לאבות

(ג) א ,קצא א"לזח ביתזוהר בסידור כ"וכ .
יעקב(.ח"ס ת"ת הל' עמדין) ישנם(להר"י –

"לא מעולם שנה! ח"י בני רבנים כיום
שנה ח"י בן צעיר שבחור כזה לדור זכינו"
ולכן ארבעים, בן כמו שכל לו שיש יאמר
כל אין – ועפ"ז ...!להורות הוא ראוי
בנוגע ההגבלה גם שבטלה בכך תמיהה
לעיל [וכאמור התורה. פנימיות ללימוד

הענין(ס"י) את לקיים צריך מישהו אם
ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק "אין
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לימוד – 'יהי ש"חטאו" מוטב ,"יחטא
ארבעים לו שמלאו לפני התורה פנימיות
– הזוהר לדברי מתאים זה וענין שנה!...].
לאשכחא זמינין דעלמא רביי "אפילו

דחכמתא שטמירין היינו, מדוברכו'",
י"ע התורה פנימיות לימוד אודות

."דעלמא "רביי צעירים, בחורים

לגרוע צורך אין – הלימוד לזמני
– עניני דשאר הלימוד מזמני
היום במשך זמן מספיק ישנו התורה,
[פעם התורה בלימוד עוסקים לא שבו
שעות 1718 בישיבות לומדים היו
אצל גם המצב נשתנה כיום אבל ביממה,
הזמן את ינצלו ואם ה"מתמידים"!],
זמן במשך הנה – הקבלה ללימוד הפנוי

"מקובלים"!... להיות יוכלו קצר

שליט"א: אדמו"ר ק"כ
עולם אודות מר שהזכיר למה

בישיבות המצב הנה ,הישיבות
ההתעניינות וגוברת שהולכת – הוא כיום
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.וחסידות קבלה ללימוד הקשור בכל
שיתנו ממתינים רבים ישיבות תלמידי
הם – התורה פנימיות ללמוד "היתר" להם
"היתר" על אם כי "ציווי", על מחכים לא
כדי בצנעה, הם לומדים – ובינתיים .בלבד
והנהלת המשגיח נגד מהפכה לחולל שלא

הישיבה!

שהתעניינותם מפניכאלו היא
כו', ה' בעבודת דרך שמחפשים
מתוך נובעת שהתעניינותם כאלו וישנם
שהמשגיח שמעו הם :גרידא סקרנות
ואינם ,והחסידות הקבלה ללימוד מתנגד
התורה פנימיות – ומדוע! למה מבינים
מודגשת שגדלותו רשב"י, ע"י נתגלתה
רבי עליו שאמר כפי – דתורה בנגלה

רבו ו,עקיבא] ב"ה א"פ סנהדרין (ירושלמי
([הםב כחך", מכירין ובוראך שאני "דייך :

הרח"ו האריז"ל, של גדלותו אודות שמעו
"מודה" המשגיח שגם ויודעים ,'וכו
יחסו את מבינים אינם ,ולכן ,'וכו בגדלותם



47

והזוהר חב"ד אדמורי

וענין .וחסידות קבלה ללימוד המשגיח של
הסקרנות את אצלם מעורר גופא זה
כדי ,וחסידות דקבלה הלימוד מהו לדעת

.הויכוח מתנהל מה על לדעת

ישיבהשבחור העובדה עצם :אגב
חלקים 'לב שונה יחס שקיים רואה
בפרהסיא, הוא הנגלה לימוד – בתורה
ואדרבה: ,והגבלות מניעות כל ללא
אותו, מעודדים ,שכמו על לא טופחים
רוצה כאשר ואילו וכו', פרסים נותנים
זאת לעשות עליו ,וחסידות קבלה ללמוד
בשעה ,השמשות בין ,חדריםבחדרי
יכול זה הרי – לילה ולא יום לא שאינה
ולומר לבוא בלתירצוי, ענין אצלו לגרום
נאה" אינה זו ושמועה נאה זו "שמועה

(א ,סד עירובין)!ו"ח

וזו נאה זו "שמועה הוא הלשון
מודה בודאי ,כלומר נאה", אינה
חלק ,אמיתית שמועה שזוהי הוא גם
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מסיני, למשה שניתנה "אמת מ"תורת
נאה"! "אינה זו ששמועה אומר אלא

התוצאות הן מה להבהיר צורך
מזה! כתוצאה לבוא העלולות

בנוגע קורא" "קול יהיה כאשר
שעליו התורה פנימיות ללימוד
כאשר הנה הראשיים, הרבנים שני יחתמו
לראש או למשגיח ויראה התלמיד יבוא
מצוטטים שבו זה, "קורא "קול הישיבה
הצורך אודות ז"ל הרח"ו של דבריו
סביר – התורה פנימיות ללמוד והנחיצות
או המשגיח של יחסו שישתנה להניח
שרוצה בחור אותו כלפי הישיבה ראש

פני גם התורה.ללמוד מיות

אליהו: הרב
לעיל שהוזכרו ו"הרח (ס"ו)לדברי

פנימיות ללמוד הצורך אודות
החיד"א הרב כותב – שלומדהתורה שמי

הוא מתקן – "לישראל ב"חק מזוהר קטע
שלא למי העונש אודות ז"ל הרח"ו ש"מ
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"תיקון" נקרא וזה ,התורה פנימיות לומד
שלומדים יהודי הרבה ישנם ואכן כו'.

לישראל". ב"חק מהזוהר קטעים

:שליט"א אדמו"ר ק"כ
כי בלבד, "תיקון" של לענין לא

את להביא – בעיקר אם
קטע בלימוד מספיק הי' ואם הגאולה!...
להביא כדי בלבד לישראל" ב"חק מסויים
כבר צדקנו משיח בא הי' – הגאולה את

!א"החיד של באבזמנו לא שעדיין ומכיון
התורה פנימיות בלימוד להוסיף בהכרח

דלעיל: הזוהר וכדברי ,יתפתחוןבשופי"
ש"אפילו עד כו'",, לעילא דחכמתא תרעי
טמירין לאשכחא זמינין דעלמא רביי

כו'.דחכמתא
בנוגע הגבלות שום אין אלו

לפני – ,התורה פנימיות ללימוד
והיו קבלה, בספרי מחסור הי' דורות כמה
– כך כדי ועד כו', כתבייד לחפש צריכים
לפתוח צריכים היו הקודמים שבדורות
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בעניני כתבייד משם להוציא כדי קבר
התורה פנימיותא"ח א"להחיד ג"שה ראה)

שערים שמונה] 'הנז בשערים אין אך :ח 'מע
צוה מהרח"ו כי בתרא מהדורא להרח"ו]
ע"י בדור אשר קדישי ורבנן בקברו, לגונזה
שאלת ע"י ברשותו מקברו הוציאוה יחודים

(.'כו ספריםחלום ריבוי ישנם כיום, אבל ...!
ולא ,כאו"א של ידו בהישג והם הנדפסים,

.בפועל בהם ללמוד אלא נותר

אליהו: הרב

פנימיות בעניני ספרים להדפסת
"כרם ספר את הדפסנו – התורה
על ורבי מורי אבי של פירושו ,"שלמה
ששה לאור יצאו ובנתיים ,"חיים עץ"
כמה אומרים – זה ספר בלי חלקים.
לתורת היום להכנס אפשר אי – וכמה
בכמות נדפסו אלו ספרים הקבלה.
ירבו שלא שחשבנו מכיון מצומצמת,
אזלו כבר מהספרים חלק ולכן, .הקונים

השוק. מן
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:שליט"א אדמו"ר ק"כ
,צילום בדפוס ולהדפיס לחזור אפשר

ד"אחישנה". באופן מועט, זמן במשך
:אליהו הרב

משיח כבר יבוא – ונדפיסם שנחזור
!צדקנו

:שליט"א שיהיואדמו"ר רצון יהי
ביאת הן – במהרה הענינים שני
ואז ,הספרים הדפסת והן ,צדקנו משיח

'כו והחכמה הדעה תרבה הל'– רמבם)
(ב"ה פט תשובה.

בספר ביאור ישנו האם לדעת
,ח"הע וחותם סיום אודות הנ"ל
– כו' וקליפות גלות בעניני מדובר ששם
הכלל עם הדבר מתאים כיצד ,דלכאורה
(ועוד ,א ,לא מברכות נדה סוף 'תוס ראה),

.בטוב לסיים שיש
אליהו: הרב

הגיע לא – הפירוש של הסופי
חלק נאבד – הנראה וכפי ,לידינו
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אדמו"ר לכ"ק לשלוח הבטיח [הנ"ל זה.
אדמו"ר וכ"ק אלו, ספרים שליט"א
באופן לו שישלח ביקש שליט"א

למפרע]. לו והודה ד"אחישנה",

שליט"א: אדמו"ר ק"כ
מהווה הזה בזמן התורה פנימיות

התורה פנימיות ללימוד הכנה
מארז"ל ע"פ כמובן ,לבוא (פסחיםלעתיד

(נ"וש .א ,ותלמודונ לכאן שבא מי "אשרי
זהבידו" ל"מארז בביאור המבואר וכדוגמת)

הלימוד" י"שע [מ"ובכ .ד ,כב ש"שה לקו"ת]
מזה (בעוה"ז) שבתורה הנגלות 'בבחי שלמד
פנימיות להשיג יוכל י"וע שבו לבוש 'בחי נעשה
דפל"ז בתניא המבואר פ"וע ."(ע"בג) התורה
,משיח של לתורתו בנוגע גם הוא ז"שעד ,י"ל
התורה פנימיות לימוד הוא לזה שההכנה

(הגלות זמן .במשך

שפירא:הרב
שםמארז"ל גם וראה .ח פי"א ר"קה)

(.א ,ב"לומדפ שאדם ש"תורה
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"משיח של תורתו לפני היא הבל בעוה"ז
לכתוב יצטרכו לבוא שלעתיד נמצא, –

!מחדש אלו ספרים

אליהו הרב

זה שענין(משיח של תורתו לימוד)
,בעוה"ז הלימוד ע"י ונגרם נפעל
ולכן, שבדבר, החשיבות גודל מובנת הרי

זה. דבר יתבטל לא בודאי

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

בעוה"ז למד שאדם שהתורה לומר
דהבל הפירוש לבוא. לעתיד תתבטל

.משיח של לתורתו וביחס בערך – הוא

במדרש איתא – ב.לדבר ,א"פ שם)
ספר וראה .א ,צב תהלים מדרש
(ה"ס (הבלים) הבל ערך צ"צ ח"דאהליקוטים
שהם ,"קהלת שאמר הבלים "ז' בענין
נברא שבהם ,"בראשית ימי שבעה "כנגד
ובית ישראל ארץ – כולל כולו, העולם
העילוי גודל גם וידוע כו'. המקדש
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– רבן" בית של תינוקות של פיהם ד"הבל
העולם מתקיים זה שעל.ב ,קיט שבת)

(.ח"ס שם הליקוטים ספר מובןוראה ומזה .
לפני היא ד"הבל שהענין – בעניננו גם
בגודל ח"ו פוגע אינו משיח", של תורתו

.הדבר חשיבות

אליהו: הרב
"קוראקול" אודות כת"ר להצעת

עוד זה על שיחתמו כדאי אולי –
מחוץ והן ישראל מארץ הן ,רבנים כו"כ

לארץ.

שליט"א: אדמו"ר ק"כ
– כמובן – אבל ,ונכון לדחותטוב לא

כל את שיאספו עד הדבר את
שעובר הזמן על חבל כי ,החתימות
כל שיחתמו עד ימתינו אם !בינתיים
כבר יבוא – רובם אפילו או ,הרבנים
הזכות את ח"ו יאבדו ואז ,צדקנו משיח
לימוד ע"ד בנ"י אחינו את לעורר הגדולה

.התורה פנימיות
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כ"נחשון שיתנהג מישהו דרוש זה
בן"עמינדבמכילתא .א ,לז סוטה)

(ז ,ג"פי ר"במדב .כב ,יד בשלח ויקפוץעה"פ
זה בענין כאשר ובפרט קורא". ב"קול ויצא
ראשיים, רבנים שני – "נחשונים" שני יהיו
שדעתם בודאי הרי וספרדי, אשכנזי

.ישראל כלל אצל תתקבל

אליהו: הרב

לביאת בקשר לעיל שהוזכרו
בנוגע הם אמורים צדקנו משיח

ד"בעתה" באופן כב,לגאולה ,ס (ישעי'
(א ,צח ומקוויםסנהדרין מאמינים אנו אבל ,

ללא ד"אחישנה", באופן 'תהי שהגאולה
.מיוחדים בסימנים צורך

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

– ד"אחישנה" באופן הגאולה תהיה
...!אחוז במאה לכך מסכים הנני
לעיל, המדובר לתוכן שייך זה אין אבל
עד "קורא ה"קול את לעכב אין כלומר,
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"שמיא ענני "עם יבוא צדקנו שמשיח
(שם סנהדרין .יג ,ז !(דניאל

:אליהוהרב
כל את לעשות אנו צריכים בודאי

את להביא כדי בנו התלוי
הנ"ל, בענין הפעולה – כולל הגאולה,
להאמין אנו צריכים זה עם שביחד אלא
באופן יבוא צדקנו שמשיח ולקוות
כו' מיוחדים סימנים ללא גם ד"אחישנה",
,הספק בית סוף י"סק ד"יו ופלתי כרתי ראה)

(ועוד.
שליט"א:כ"ק אדמו"ר

–!אחוז במאה לכך הנני מסכים
הראשיים הרבנים יסכימו הלואי

קורא")להצעתי קול"ה שהנני(בדבר כפי
יבוא צדקנו שמשיח כת"ר להצאת מסכים

ד"אחישנה"!... באופן
הראשיים:הרבנים
בענין ר"כת להצעת אנו מסכימים

קורא"! ה"קול
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שליט"א:כ"ק אדמו"ר

אם כי ,בלבד להסכמה רק לא
שהנני כשם – ממש לפועל בנוגע
באופן יבוא צדקנו שמשיח מסכים

!ממש בפועל ד"אחישנה"

שפירא:הרב

בנוגע משהו יצא שמשיחתנו מקווה
.בפועל למעשה

שליט"א:כ"ק אדמו"ר

לענין אם כי למשהו, עניןשלםכוונתי ,
"ברכה רק לא עליו לברך שיכולים

"משהו")ראשונה" על גם גם(שהיא אלא ,
שיעור בו שיש דבר על – אחרונה" ברכה"

דוקא.הי"ב ג"פ ,ה"ב א"פ ברכות 'הל ם"רמב)
בנוגע] קפד סו"ס שם .רי ס"ר או"ח טושו"ע
:כותב ב"ס שם ז"אדה ובשו"ע המזון]. לברכת
אבל ר"י. בסימן יתבאר לכזית צירוף ודין
הסימנים :המדפיסים הוסיפו ר"ז בסו"ס

(רי"אח"ר) בתוךהחסרים נדפסו לא
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בתוך ימצאם מבקשם וכל מעולם השו"ע
זצלה"ה. המחבר מהרב הנהנין ברכת סדר

רפ"ח). לאדה"ז ברכה"ע סדר

אליהו:הרב

שם א"במג אבל .א"סק שם או"ח)
שרף יין על דאפילו פסק ד"סק סק"צ
דעת גם ה"וכ .ז"כהט דלא ,כשיעור בעינן
סר"י ט"בבאה כ"וכ .שם ברכה"נ בסדר ז"אדה
שם או"ח א"ר .ז"סנ יעקב בית בשם ב"סק

(ב"סק שם [ז"מ] ג"בפמ כ"וכ פוסקסק"ו.
אחרונה ברכה מברכים חריף משקה שעל

.משיעור בפחות גם

שליטא:כ"ק אדמור

שהוא – מיוחדת תכונה יש חריף
אינו ולכן המאכל, בכל ונרגש פועל
ברי', המעמיד, דבר ובדוגמת ד"ע] בטל

להתכבד הראוי' אנציק'חתיכה ראה)
(נ"וש .בערכם אםתלמודים ולכן, .[ב"וכיו

יהי' התורה דפנימיות ה"משהו" לימוד
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ההנהגה בכללות נרגש יהי' שהדבר באופן
גם אסתפק אזי – היום כל במשך
זה "משהו" – כאמור – אבל ...!"ב"משהו
וחתיכה המעמיד, דבר חריף, להיות צריך

!לכת בהצנע לא – להתכבד הראויה

הנ"ל בכל הכוונה שאין ופשוט
חסיד שהרי – "מוסר" לאמירת

"מוסר'ניק". ולא הנני

שפירא:הרב

מביא זה מוסר, לשמיעת זקוקים אנו
מגדולה תועלת קבלתי גדולה, תועלת

.זו משיחתנו

שליט"א:כ"ק אדמו"ר

– למישהו מוסר לומר רוצים כאשר
– להיפך ולא אליו, ללכת צריכים
"מוסר" שאומר כדי בביקור אותי מכבדים

!ו"ח –

שיש ידעו ר"שכת לגלות היא הכוונה
הציווי ,והיכולת הרשות בידם
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לענין בנ"י כל את לעורר כחוהנתינת
פנימיות בלימוד לעסוק – כולל ,חדש

התורה.
ותיק שתלמיד "מה בבחינת הוא זה

לחדש" בלקו"שעתיד בהנסמן ראה)
(252 'ע בהקדמתחי"ט מ"ש יודעים הכל :

דלימוד והנחיצות הצורך אודות ז"ל ו"הרח
הגר"א מ"ש יודעים הכל התורה, פנימיות
חייב בישראל רב שכל למשלי בפירושו
בטוח שיהי' כדי התורה פנימיות ללמוד
עד ואעפ"כ, תורה, של לאמיתתה שיכוין
אודות לעורר ב"קולקורא" יצאו לא עתה
של יציאתם ולכן, התורה. פנימיות לימוד
כזה, בקולקורא הראשונים הרבנים שני
עתיד ותיק שתלמיד "מה בבחינת תהי'

.חידוש של ענין לחדש",

אליהו:הרב
בפרשתנו(יא ,במקום(כח "וישכב

במדרש איתא "ההואח"פס ר"ב)
(יא ,ד"פע שם גם וראה .אבליא ,שכב "כאן
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שכב לא לבן של בביתו שעמד שנה 'כ כל
שנתי ותדד" [מ ,לא בפרשתינו] כדכתיב)
גם וראה .[ח"פס] שם ר"לב ת"יפ – מעיני"

(שם ד"פע ר"לב כ"אומרמת 'הי ומה ,
אבות במסכת ואמרינן ,שכב שלא כיון ,בלילה)
לבטלה לבו ומפנה בלילה הניעור [ד"מ ג"פ]

(שם ר"לב כ"מת – בנפשו מתחייב זה –הרי
הרי זה: על ושואלים ."תהלים ספר כל

האריז"ללדע הנהגתת שער ח"בפרע)
וכ"ה .מקרא תקרא לא ובלילה :כתב הלימוד
הלימוד סדר [ש"להרש] ל"ז הארי בסידור גם
ש"ק ששי]. [ליל הלימוד כוונת .באשמורת
א"ס שבת תוספת ל"האריז ע"שו .המטה שעל

(הבאה בהערה וראה .ז"ס שם(ועוד)אין
בספרים ואיתא – בלילה? תהלים לומר

קבלה. אבינו יעקב למד שבלילה

שליט"א: אדמו"ר ק"כ

תהלים לומר מותר – הלילה חצות
שאל חיים בשו"ת ,הדעות לכל
מראה בהגהות הובא ,ה"סכ ב"ח א"להחיד)
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(א"תשכ ירושלים  ל"האריז לשו"ע שםכהן
הזהיר זצ"ל האר"י והרב כתב, טו אות ס"ז
וההולכים בלילה. מקרא יקראו שלא
אין זצ"ל האר"י מנהגי ההדרי"ם אחרי
פשוט. וזה ,מקרא חצות אחר 'אפי קורין

'כו מהמקובל ושמעתי שם: ממשיך
שהי' זלה"ה שרעבי שלום כמוהר"ר
בבתי לקרות שנהגו מה על מפקפק
אומר והיה תהלים, ליום סמוך כנסיות
ואין הרב, אזהרת בכלל תהלים אין שאולי
בכל זה מנהג ונתפשט בידו. ורפיא ולאו
ומסיים לזה. חבורות שיש ישראל ארץ
מלקרות נמנעו והמקובלים :א"החיד
,כ"וא ,היום האיר שלא כל בחול תהלים
חצות לאחרי תהלים לומר שהתחיל יתכן
לא תורה מתן לפני ועיקר: ועוד הלילה,
בלילה תהלים לומר שלא זו הגבלה היתה
מ"ת בזמן רבינו, משה של בזמנו משא"כ]

במדרש שמצינו כפי לו;– תשא תנחומא)
.ג ,יט עה"פ תהלים מדרש תו; רמז תשא יל"ש
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([תרעג רמז] פ"עה למשהיל"ש בנוגע
מקרא מלמדו הקב"ה שהיה ש"בשעה

יום]. שהוא יודע היה

אליהו: הרב

'הי אבינו שיעקב המדרש לפירוש
– בלילה תהלים" ספר "כל אומר
אמירת ע"ד שזהו פירוש, פעם שמעתי
שאצל מכיון המלך, דוד ע"י בלילה תהלים
"תהלים" של בגדר זה 'הי לא המלך דוד

(מקרא – ך"מתנ של(חלק בגדר אם כי ,
לומר אפשר כן וכמו ,ותשבחות שירות

.אבינו ליעקב בנוגע

שליט"א:כ"ק אדמו"ר

התורה פנימיות דלימוד לרמז
מרומז זה הרי – בפרשתנו
שבע מבאר יעקב "ויצא הפרשה, בהתחלת
דרגות על קאי "שבע "באר חרנה": וילך

ביותר אוה"תנעלות פרשתנו. ריש זוהר ראה)
הליקוטי ספר .ועוד פרשתנו. צריש"צ ח"דאם
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([ואילך תתקפב 'ע] ח"ס יעקב וכאשרערך ,
היינו, ,"ל"חרן "שבע מ"באר יוצאים
נעלים הכי הענינים את ומגלים שמוציאים

התורה דפנימיות("שבע למטה("באר
!בישראל בית בונים עי"ז – "חרנה" מטה,

:אליהו הרב

,התורה פנימיות אודות דובר עכשיו
נגלה על ברכה אנו רוצים ועכשיו
שעל הלכה", בדבר נכשל שלא" – דתורה

.מיוחדת ברכה דרושה זה

:שליט"א אדמו"ר ק"כ

פנימיות לומדים כאשר תליא, בהא
לכוין שיצליחו בטוחים אז התורה,
הן דתורה, בנגלה תודה של לאמיתתה
שהוזכר כפי ידין", "ידין והן יורה" "יורה

הגר"א.(ס"ח)לעיל מפירוש
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91 §¦גּ ליוֹ ן

ה�ד��: ה�הר ל�מדי עם הר��"י ְְְִִִֵַַַַַָָֹ�מחת

בּ גּ בּ וֹ רים ,יהוּ דים ה' לעזרת  בּ וֹ א וּ  יקרים : ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה ּק דוֹ ׁש ה ה �כינה  הקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלמען
בּ ינינ וּ . יד וּ ר  הּק ד וֹ ׁש  ׁש הר ׁש בּ "י ולז כּ וֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעפרא ,
עתקים מילי וֹ ני להד ּפ יס  בּ דחיפ וּ ת  רוֹ צים  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאנ וּ 
המע וּ נין בּ ע וֹ מר, ל ֹל"ג ה יּ וֹ מי  ה זּ הר דף  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
ֹלא "עין  עצ וּ מוֹ ת  לזכיּ וֹ ת  ולזכּ וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌)◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת ּת ף 
.0527-651911 טל: ז וּ לת 5" אֹלקים  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה
הּת וֹ רם : בּ ּק ׁש ת  - בּ חנּ ם. ולחלוּ ק ּה  הר בּ ים  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלזיכּ וּ י

שילמד/יקרא מישראל אחד ה ּפ חוֹ תכל לכל ,ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אחת , זוהרּפ עם  בעומרדף  ל "ג בּ ציּ וֹ ןביום  ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זיע"א יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  [כּ לבמירון .ר בּ י  - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מהלּ וֹ מדים ואחד אחד  כּ ל בּ מקוֹ מוֹ ]. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
מלי וֹ ן החצי  כּ ל ׁש ל וה זּ כ יּ וֹ ת  ה +כר את  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌,◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 

בּ עוֹ מר  בּ ל"ג הּת ּק וּ ן ועוֹ ד )לוֹ מדי זמן.(שד"ח, ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌
הדף דּ ּק ה .לּמ וּ ד ה וּ א  ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
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ליּמ וּ דבּ ׁש בּ ת זכ וֹ ר : ּפ עמים: 5 ללמד קוֹ דׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מלי וֹ ן מאה  שווה  = בּ ׁש בּ ת  זוֹ הר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָׁש עה 

ה נּ גלה ּת וֹ רת  זוֹ הר!ׁש נה דּ ּק וֹ ת 5 לי ּמ וּ ד כּ ן  אם  ! ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הנּ גלה  ּת וֹ רת חדׁש ים  מליוֹ ן  מאה  = (כּ ּס אבּ ׁש בּ ת  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

נתן) דר' אבוֹ ת צ דּ יקים, אוֹ רחוֹ ת ה ּט וֹ ב , הרי"ח ועוֹ דמל7, , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
את ה ּס וֹ עדים  הרבּ ים  מזכּ י הם  1000 ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל

נפּת לי שׂ רי ונקראים ח'ה�כינה ּפ רׁש ה שיה"ש  (מד"ר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

קכ .) דף ח"ב זהר טז , אלף ,ּפ סקה כּ פוּ ל  עוֹ ד  וּ במנין  ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ויּ צא) אלף,(ז וֹ ה"ק כּ פוּ ל עוֹ ד (תיקו"ז ,וּ במיר וֹ ן  ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יוֹ צאהה "ש) ה ּת ּק וּ ן , ל וֹ מדי מליוֹ ן  חצי כּ פוּ ל וה כּ ל ,ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
[בּ מלּ ים ]0,000,000,000,000 ׁש הוּ א  50,000,00ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וּ לפי  ּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ּת וֹ רה  חד ׁש ים  קוודריליוֹ ן  50ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כ"י)ה בּ אמ "ח ּת ר וּ מה קוודרילי וֹ ן(פ' 50 כּ י יוֹ צא  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

את מכּפ יל 50,000,000,000,000,000,000ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ פוּ ל כּ לוֹ מר , מה לּ וֹ מדים , ואחד  אחד  לכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
50,000,000,000,000,000,000 קוודריליוֹ ן 50ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
מלי וֹ ן , 15 כּ פוּ ל  עוֹ ד הס"ח וּ לפי ,5.2 +39 =ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
,64+3.75 = בּ עוֹ לם  ׁש יּ ׁש  יה וּ דים  מליוֹ ן  15 ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

ספטיליון(בּ מלּ ים)ׁש ה וּ א  500 ספטיליארד 37 ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ כח ראה  ה נּ "ל החׁש בּ וֹ ן על [ההסבּ ר ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶבּ חד ׁש ים .
זכוֹ ר ח"ג]. ׁש בּ ת ,הזוֹ הר  נקרא הרׁש בּ "י (אדּ רא)! ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אחד כּ ל עם נ ׁש מת וֹ  נמצאת  ׁש לּ וֹ  הה לּ וּ לא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ביוֹ ם
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ּת וֹ רת וֹ , ונלמד רצוֹ נ וֹ , ונעשׂ ה כּ לּ נוּ  בּ וֹ א וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌,◌ָ◌ֶ◌ְואחד,
סז) וכּ 7(גּ יטין זכוּ ת , עלינ וּ  ימליץ ע"ה והר ׁש בּ "י . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ה וּ א . בּ ר וּ 7 ה ּק דוֹ ׁש  לפני לרצוֹ ן  ּת פלּ תינוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עלה 

י�ראל �ני לאחינ� קד��ה ְְְְְִִֵֵֵַָָָקריאה

ה נּ מצאתאנּ א הּק ד וֹ ׁש ה  ה�כינה  על ח וּ סוּ  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ ל אחרי אחת דּ ּק ה  והקדיׁש וּ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ גּ ל וּ ת ,
ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ׁש ל ה יּ וֹ מי  דּ ף דּ ּק ה  ולּמ ד וּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה ,

ישׂ ראל ,בּ צבּ וּ ר על קדּ י ׁש  ּת אמר וּ  כּ 7 ואחר  , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה נּ פטרים ה ּת ּק וּ ן  ׁש זּ ה  י שׂ ראל, נׁש מ וֹ ת  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלזי כּ וּ י

ביותר ה ּמ וּ עטהגבוה ה לּ ּמ וּ ד כּ י  יה וּ דה] ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ[מנחת 
אילי  כּ ל מהקרבת י וֹ תר בּ �מים  ח ׁש וּ ב עּת ה, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַה זּ ה 

קיּ ם  היה ה ּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית  בּ זמן (ּת למידי נביוֹ ת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

רב.האריז"ל ) י ׁש יבה, רא ׁש  אדמ וֹ "ר , כּ ל כּ ן  על ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש ל ׁש ע וּ ר מגּ יד מדר ׁש , בּ ית  רב ׁש כוּ נה , רב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִעיר ,
טה וֹ רים , רבּ ן  בּ ית  ׁש ל  ּת ינ וֹ ק וֹ ת  מלּמ ד ה יּ וֹ מי , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַדּ ף 
לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל ה וּ א  רוּ ח נחת  איזה  בּ ח ׁש בּ וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִיּק ח 
ה צּ רוֹ ת מ כּ ל י שׂ ראל  עם  את  וּ לה צּ יל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַלה ּק בּ "ה,
עם אחת  דּ ּק ה היומי דף  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ לּמ דוֹ 

נח ,ה צּ בּ וּ ר, בּ תבת  יכּ נסוּ  ישׂ ראל עם  כּ ל וכ7, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
הז וֹ ה "ק, ׁש כּ תב כּ מ וֹ  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מּמ לחמת  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוינּ צלוּ 
א וֹ ר עוֹ ד ועיּ ן זי"ע, והרמח "ל  וויטאל, חיּ ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
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זכוֹ ר - הּק ד וֹ ׁש !ה זּ וֹ הר . זוֹ הר  לּמ וּ ד אחת  דּ ּק ה  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ימים(בּ חוֹ ל ) ׁש 9ה  כּ מ וֹ  ה וּ א כּ פוּ לבּ צ בּ וּ ר וּ במנין  , ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ויּ צא)אלף ּת וֹ רת(זוֹ ה"ק לּמ וּ ד ימים  6000 = ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ימים , 600,000 = מאה  כּ פוּ ל וּ בצער  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה ּפ ׁש ט ,
ׁש ל ימים  מליוֹ ן 600 = 1000 כּ פוּ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בשׂ מחה 
600 = אלף כּ פוּ ל עוֹ ד וּ בׁש בּ ת  ה ּפ ׁש ט. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַּת וֹ רת 

ה ּפ ׁש ט. ּת וֹ רת  ימים  הּט וֹ ב,מיליארד הרי"ח מל7, (כּ ּס א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

נתן) דר' אב וֹ ת  צדּ יקים, ע וֹ ד.א וֹ רחוֹ ת בּ ירוּ ׁש לים זה ואם  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
10 סאלי)כּ פ וּ ל  =(בּ בּ א 6,000,000,000,000 יוֹ צא ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

הּפ ׁש ט . ּת וֹ רת  ימים טריליארד בּ כּ תלׁש ׁש  זה ואם ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
1000 כּ פ וּ ל  ע וֹ ד תיקו "ז)הּמ ערבי  ויּ צא , זכוֹ ר :.(ז וֹ הר ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

מקבּ ל בּ יּ וֹ ם, זהר  דּ ף אחת דּ ּק ה  ׁש יּ למדוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמאר גּ ן
היה וּ דים כּ ל וּ כנגד כּ לּ ם כּ נגד ׁש יּ ׁש !שׂ כר מי כּ ל  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌,◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לארגּ ן הרא ׁש וֹ ן  להי וֹ ת  ית ּפ ס  בּ קדקד וֹ  מח ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹלוֹ 
כּ לּ ם . כּ נגד  שׂ כר ויק בּ ל  בּ דּק הה ּמ נין  כּ י ,C דּ עּת ּת ן  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌(◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ה ּת פלּ ה , אחרי ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ל ּמ וּ ד ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאחת 
וׁש עוּ ר , ׁש עוּ ר  כּ ל ולפני  ה יּ וֹ מי , דּ ף ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולפני
א ֹלקים ראתה ֹלא  "עין  נצח, לעוֹ למוֹ ת זוֹ כה  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַא ּת ה 

לוֹ ". למחכּ ה יעשׂ ה  C ָז וּ לת◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זהרּכ ׁש הנּ � דּ ף ללּמ וּ ד בּ לבד דּ ּק ה  מקדּ יׁש  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ה זּ הר לוֹ מדי  ל-250.000 ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצטרף
ּפ עמים 250.000 מסיּ ם  א ּת ה  כּ א לּ וּ  נחׁש ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
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ה זּ הר ספר  וּ מׁש אלוֹ ת!!כּ ל Cּת פלּ וֹ תי ויתקבּ לוּ  - ! ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
ׁש מע  וּ קריאת  הּת פלּ וֹ ת  לקבּ לת  ה ּת נאי כּ י ,C ִּלב◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

יוֹ ם  כּ ל בּ זּ הר  לּמ וּ ד  מ"ג)ה וּ א תיקון וז וֹ כה(תיקו"ז , ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
בּ רחמים  ה גּ א וּ לּ ה  קכ "ד )לקרב ח"ג  אוֹ תם(זהר  - . ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌

כּ ת וּ ב  עליהם  ה זּ הר, ל וֹ מדי בּ ין נמנים  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם 
ה ּק דוֹ ׁש  עג:)בּ זהר  דּ ף ל' ׁש גּ וֹ רמים(ּת ּק וּ ן להם  א וֹ י : ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש ֹּלא וּ מי  - בּ עוֹ לם . ואבדן  והרג  וּ בזּ ה וחרב ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת
אוֹ ת ּה  ללמוֹ ד רצה  ו ֹלא  האמת  בּ חכמת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעסק
דּ וֹ חין עדן בּ גן  לעלוֹ ת ר וֹ צה  ׁש נּ ׁש מת וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש יר בּ זהר  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  בּ בזּ י וֹ ן  מ�ם  ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָא וֹ ת ּה 
כּ ל בּ ידוֹ  יׁש  ׁש אפלּ וּ  עוֹ ד וֹלא וכוּ ', ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה �ירים
ׁש ׁש  בּ עלי ה +רפים  ׁש בּ עוֹ לם , ה ּט וֹ בים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים 
כּ מ וֹ  ויוֹ ם  יוֹ ם בּ כל  נ ׁש מת וֹ  את  שׂ וֹ רפים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ נפים 

וכוּ '. ּפ קוּ די ּפ ר ׁש ת  בּ זהר  הבּ רית)ׁש אמרוּ  ר בּ י (ספר . ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
למד ׁש ֹּלא  דּ מי א וֹ מר , ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ חאי בּ ר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש ֹּלא לוֹ  ט וֹ ב ה ּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת  ׁש הם  אמת  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַּת וֹ רת 
ית בּ ר7, א ֹלה וּ תוֹ  יוֹ דע אדם  אין זה  דּ בֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנברא 

ועבוֹ דת וֹ . ואהבת וֹ , קפ"ה)ויראת וֹ  דּ ף הּמ ל7 ֹלא(גּ נזי . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

סיני הר על רגליו  ה זּ הר)עמדוּ  כּ וֹ ח קנב ., ח"ג  .(זהר  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌

וחמוֹ ר בּ ׁש וֹ ר  וח וֹ רׁש  בּ חלב בּ שׂ ר  ׁש א וֹ כל ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ה זּ הר)יחדּ יו  נׁש מת מ"ג .(ּת ּק וּ ן  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌

יכוֹ להעוֹ סקים הרע יצר  אין  וסוֹ ד, בּ רמז  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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בּ לּמ וּ ד ּת היה  ה גּ א וּ לה  ועּק ר  בּ הם , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהת גּ רוֹ ת 
ה ּק בּ לה  ופי"א)חכמת  פ"ח להגר"א ׁש למה  החפץ (אבן . ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ה זּ הר את ׁש בּ ת כּ ל ׁש יּ למדוּ  לכ לּ ם  מעוֹ רר  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌,◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 
ל בּ חוּ רים  ואפילוּ  ּפ ר ׁש ה א וֹ תה מפוז'ין ׁש ל (ריב"ש ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יוֹ סף ) ּת ּק וּ ןבּ נין בּ וֹ  יעשׂ ה  זהר  אחת ׁש עה  לּמ וּ ד  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נה בּ ּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה  ׁש ֹּלא מה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

מל7)ּת מימה  .(כּ ּס א ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
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570גליון
תשע" דשבט

מהאלמין גראסהאדמוֹ "ר יהוּ דה ׁש לוֹ ם ׁש לּ יט"ארבּ י ¨©§¥©§¦©¦¨§¨§¨§¦¨
הּת וֹ רה מקצוֹ עוֹ ת כּ ל על ספרים מאלף למעלה ¨©§¦¨©¦¨§¤¤¥¨§©§¥¦חבּ ר

י�ראל ?�מע ְְִֵַָ

ה�כינה אל והתע�רר� ְְְְִִֶַָק�מ�

המהרח"וּ וזה הּקדֹוׁש]לׁש וֹ ן האר"י תלמיד - וויטאל חיים [רבי ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ ְ ִ ָ ֲ ִ ַ ָ 

לי  א וֹ ן  וּ מצאתי ח יּ ים : עץ לספר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הקדּ מתוֹ 
ה וּ בא אחד מּמ אמר  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואנינה 

ל' ּת יּק וּ ן ה ּת ּק וּ נים  ע "ד .)בּ ספר ע"ג:, דּ ף זוֹ הר  ,(ּת יקוּ ני ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

HG

"ּגמלתהּו* = יׂשראל קדֹוׁש = תֹורה ספר  = 951 ּבּגימטרּיה יׂשראל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ"ׁשמע
הׁשמע את  ׁשֹומעים ה ּקד ֹוׁש זהר ׁשּלֹומד מי ח ּייה". ימי ּכל  רע ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטֹוב 

מת ּפּלל ׁשהּוא  והּתפּלֹות ודאי ׂשראל יב"ׁש את"ר ּתמן ּבראׁשית - מ"ג  תי' (תיקו "ז  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ויבׁש, יחרב  ונהר  יׂשראלאיהּו ׁשמע ואֹומרים  מתּפּללין יׂשראל ּבריְךּדאפילּו קּודׁשא  ּדאיה ּו , ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אֹותםהּוא  עֹונּה ה -וכּו')אין וזה "ז'עּודת ּת, ּתב ֹות  ראׁשי ּבּׁשמים, 'הּלים ּת'ה ּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לא ז' הּזמן, על  חבל  לא ואם הּתהּלים, את  ׁשֹומעים זהר ׁשּלֹומד ׁשמי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹוהר"

יׂשראל , הׁשמע  וגם ה ּתפּלֹות  ּבּׁשמים מ"ג )ׁשֹומעים ּתּקּון  בתיקו"ז .(הגר "א ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

קריאת ּבכ ּונת  הּידּוע יׂשראל, ׁשמע צֹועקים ּתֹורה ּברזי ע ֹוסקין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּוכׁשאין
ויׂשראל  מלכּות , ל ּׁשכינה  רֹומז [ׁשמע ליחדם, ּתפארת יׂשראל  מלכ ּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע,
ּגימטרּיה והּוא 410 ּגימטרּיה ׁשמע ּכי  לרּמז  ויׁש ליחדם. וצריְך ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלתפארת,
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ורוּ ח ה ,ני , ה נּ תיב וז"ל: ה ּק וֹ דׁש , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ לׁש וֹ ן 
ורוּ ח זּ ה  מה  ה ּמ ים. ּפ ני על מרחפת ?א ֹלהי"ם ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

הרוּ ח ל גּ לוּ ת , י וֹ רדת  ׁש ה ,כינה  בּ זמן בּ ו דּ אי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
מ,וּ ם בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ תעּס קים  א וֹ תם  על נוֹ ׁש בת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה זּ וֹ 

HG
הּפסּוק  אֹות ּיֹות ּכל מסּפר  הּוא וגם כה, הּוא הּׁשכינה ּׁשּכּנּוי כה , - ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָׁשכינה
ּכל  ּבת ֹוְך ׁשֹוכנת היא ׁשהּׁשכינה  ּכלֹומר קדֹוׁש, ּגימטרּיה וכן יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשמע

מּיׂשראל , ואחד ו')אחד י"ב  ויׂשראל (יׁשעיה יׂשראל", קד ֹוׁש ּבקר ּבְך גד ֹול "ּכי , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
וזה ּבתפארת , אחּוז יׂשראל ׁשּׁשמֹו אבינ ּו יעקב  וגם ּכּנֹודע, לתפארת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרֹומז

וכּנֹודע ּומלכ ּות, ּתפארת ליחד ׁשמע קריאת  אחד ,(ּבא"ח )ענין ּבמילה ה ּכּונה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
"יאהדונהי"]. ואדנ ּות  הוי"ה ְְְֵַַליחד

לאבי נצעק ׁשאנּו היּתכן: - לב! ׂשימּו יקרים, נענה?יהּודים ולא ׁשּבּׁשמים, נּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אנ ּו לא! נהפכּו? טבע סדרי האם יׁשמע? לא והאב יצעק ּו ׁשהּבנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיּתכן,

ּבא? לא ּומׁשיח ּבּגלּות ? עדין ׁשאנּו הפלא מה הּטבע! סדרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהֹופכים

וכתב, הזהיר זיע"א  יֹוחאי ּבר  ׁשמעֹון  רּבי האלקי  ה ּתּנא  ׁשנה 2000 לפני ְְְְֱִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעֹוד
ּבדֹומה ע ֹונה, ואין קֹול ואין ּתּׁשמע לא  יׂשראל, ׁשמע  ׁשּצעקת  מ "ג , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבת ּקּון

ויבׁש יחרב נהר וזהּו יב "ׁש את"ר ׁשם [ּברא ׁשית, מימיו, ׁשּיבׁשּו (שםלנהר  ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשמעה') ואֹומרים למּטה  הּבנים צֹווחים יבׁשה, והיא  יבׁש ׁשהּוא זמן ּבאֹות ֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּׁשּכת ּוב זהּו ע ֹונה. ואין קֹול ואין כ"ח )יׂשראל , א , ולא (מׁשלי יקראנני אז " ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
לא! לּבנים? מתאכזר  וׁשל ֹום חס האב  האם קֹורה? זה מּדּוע - ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאענה ].
אנּו יֹוׁשבים. הם ׁשעליו הענף את ח"ו ּכֹורתים לעצמם. מתאכזרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּבנים
הּזהר  זה הּיהל ֹום? זה מי ׁשּבּכתר. הּיהל ֹום את  ארצה ּומׁשליכים מלכים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבני
ּׁשּנׁשליְך יּתכן איְך נ ׁשמתינּו. מהּות  זה  העֹולמֹות , ּפנימּיּות הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש,
רב, הערב ה ּגבירה? את תירׁש ׁשהּׁשפחה ּׁשּנּתן  יּתכן איְך ארצה? ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמת
ּבריח  הּוא הּזהר הּטה ֹורה . נ ׁשמתינּו את  וחֹומסים צרים מצרים, מּיציאת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹעֹוד
ׁשל  האחרֹון ּבּדֹור אם סביבה. וסֹובב עֹומד הּכל  העֹולמֹות , ׁשל  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּתיכֹון
ּובּמקֹום  הּתֹורה, ּפנימּיּות ׁשהּוא הּקדֹוׁש, הּזהר את  ּלֹומדים לא אנּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּגא ּוּלה,
העֹולמֹות, חיצֹונ ּיֹות  את רק מחּזקים אנ ּו הּתֹורה, חיצֹונ ּיֹות  לֹומדים רק ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָכְך
הּקלּפה זֹו ּדבר, חצי רק חצי, רק זה חיצֹונ ּיֹות ּפנימּיּותם. את  ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
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נעשׂ ית ה זּ וֹ  והרוּ ח בּ יניהם, נמצאת  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה,כינה 
בנחיריהם , ׁש ,נה  יׁש נים  אוֹ תם  כּ 2: ותאמר  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְקוֹ ל ,
אל והתעוֹ רר וּ  קוּ מ וּ  ה לּ ב, ואט וּ מי העינים  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְסת וּ מי 
אוֹ ת ּה , לדעת  ה שׂ כּ ל בּ לי לב לכם  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ,כינה ,

ביניכם . ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא 

לעצמם: ע��ים �ע��ים, ְְִִֶֶֶַַָהחסד

היׁש וסוֹ ד נא  קרא כּ מוֹ  קרא, א וֹ מר  קוֹ ל - ה דּ בר  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
והיא ּת פנה , מ ּק דוֹ ׁש ים  מי ואל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶעוֹ נ 2
הם ה כּ ל חציר , הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶא וֹ מרת 
כּ ציץ  חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כלוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת 
לעצמם . עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים , החסד  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַה 5דה,
חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  א לּ וּ  כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
כּ י  ויּ ז כּ ר  זמן בּ א וֹ ת וֹ  עוֹ שׂ ים . לעצמם - ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים 

ו ֹלא הוֹ ל2 ר וּ ח הּמ ה  וזוֹ הי בשׂ ר לעוֹ לם , יׁש וּ ב ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מׁש יח . ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶר וּ ח וֹ 

HG
לחּיֹות יכֹולים האם העּקר? עם מה הּפרי? עם ּומה הּפרי, על  ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשֹומרת 
האדם, נפׁש להחיֹות  ׁשּבכדי מׁשל, ּדרְך על מהּפרי? ולא מהקליּפֹות? ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרק
ילּביׁשּו רק מזֹון, לקּבל ׁשּבמקֹום עליו , יהיה ּומה ּומים, לאכל זקּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּוא
חׁשּוב זה ּבזה? רק ויתעּסקּו ויקרים, יפים ּבגדים מיני מּכל הּזמן ּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאֹותֹו

א  אֹות ֹו, מכּבדים עליו, מג ּנים האדם, על ׁשֹומרים הּבגדים בל להתלּבׁש, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּכמׁשמעֹו ּפׁשּוטֹו הּוא ה ּקד ֹוׁש, זהר  ּכְך לגּופֹו? מזֹון ּבלי לאדם יׁש חּיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאיזה
ּבזכּות רק ּגא ּולה, ׁשל ח ּיים ליהּודי, ח ּיים העֹולמֹות, לכל  ח ּיים ל ּנׁשמה , ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָח ּיים

ּברחמים. מהּגל ּות  יׂשראל עם יצאּו הּקדֹוׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּזהר
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והרג �ב ה וחרב ענ"�ת �#�רמים להם ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָא�י
%ע�לם ְְַָָָואבדן

ו ֹלאאוֹ י העוֹ לם  מן ל וֹ  ׁש יּ ל2 ׁש גּ וֹ רמים  מי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
את ׁש עוֹ שׂ ים  הם  ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם , ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָי ׁש וּ ב
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל  ר וֹ צים  ו ֹלא  יבּ ׁש ה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
ׁש היא החכמה , מעין  ׁש ּמ סּת לּ ק וג וֹ רמים  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה ּק בּ לה ,
ׁש גּ וֹ רמים להם  א וֹ י יבׁש ה , ב' ונ ׁש ארת  מּמ נּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִי'

בּ עוֹ לם , ואבדן  והרג וּ בזּ ה  וחרב ה זּ וֹ ענ יּ וּ ת  והרוּ ח  ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש נּ ת בּ אר , כּ מ וֹ  ה ּמ ׁש יח , ר וּ ח  היא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת 
רוּ ח וּ בינה חכמה  ר וּ ח  והיא  ה ּק דׁש , ר וּ ח  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 

יהו "ה . ויראת דּ עת  רוּ ח  וּ גבוּ רה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעצה 

ה%�נים הפלגה )�ר לאנ�י %מע�יהם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָד�מים
%�מים ורא�� ְְִִַַָָֹמג)ל

ּפ יוהמהרח"וּ  על לכת וֹ ב דּ בריממ ׁש י 2 ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ בפרטהרׁש בּ "י ל': בּ ת ּק וּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נעשׂ ית ה ּת וֹ רה א ׁש ר  הר בּ ים בּ עוֹ נוֹ תינ וּ  זה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמ נּ נ וּ 
ּת וֹ רה בּ עלי  קצת  אצל בּ ּה  לחת 2 א ׁש רקר דּ ם  ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

והס ּפ ק וֹ ת ּפ רס  לק בּ ל מנת  על בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעסקם
ודיני י ׁש יבוֹ ת , רא ׁש י  מכּ לל להי וֹ תם  וגם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְיתר וֹ ת ,
בּ כל נ וֹ דף  וריחם  ׁש מם  להיוֹ ת  - ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדראוֹ ת 
הפלגה דּ וֹ ר  לאנׁש י בּ מע שׂ יהם ודוֹ מים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ .
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בּ )מים ורא ׁש וֹ  מגדּ ל  סבּ תה בּ וֹ נים ועּק ר  , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌
'ונעשׂ ה ה כּ ת וּ ב כּ 2 אחר  ,כּ תב מה  היא  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם 

ׁש ם ' עכ "ל .לנ וּ  ! ָ◌ֵ◌

�מניעתנ� ה את, החכמה %עסק *ל�י ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ'ה+ל
%נין וע+�ב אח�ר #�רמת היא -% ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָמ/התע.ק

ותפאר*נ�! מק)�נ� ְְְְִִֵֵֵַָ%ית

בּ דברי אחר הקדּ מת וֹ  ּפ תח  מהרח"וּ  ׁש ר בּ נ וּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ֹּלא דּ וֹ ר ׁש 'כּ ל  לברכה  זכר וֹ נם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינ וּ 
בּ ימיו ', נחרב כּ א לּ וּ  בּ ימיו ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִנבנה 
מהרח"וּ  וה צּ ריח  התריע הקדּ מת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בהמ ׁש 2
וּ מניעתנ וּ  הזּ את, החכמה  בּ עסק ּת לוּ י ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶׁש 'הכּ ל
בּ ית בּ נין  ועכּ וּ ב אח וּ ר גּ וֹ רמת היא  בּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמלּ התעּס ק

ותפ  נׁש וּ ב אר ּת נ וּ מקדּ ׁש נ וּ  'וכא ׁש ר  כּ תב: ועוֹ ד '! ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
יגּ אלוּ  הזּ את  בּ חכמה  מאהבה  לעסק ◌ֲ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ת ׁש וּ בה 

אמן בּ ימינוּ , בּ מהרה  !'.ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

בּ ןאמר ויטאל, ח יּ ים  - בּ אלפי ה דּ ל מעיר, ה צּ עיר ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
לח יּ י  זכר וֹ נ וֹ  ויטאל יוֹ סף הרב אבי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאדוֹ ני
כּ חי  ּת ׁש ש  לכח  ׁש ֹלׁש ים  בּ ן  בּ היוֹ תי ה בּ א : ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
עבר כּ י ּת מהים . וּ מח ׁש בוֹ תי מׁש ּת וֹ מם , י ׁש בּת י -ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ֹלא רפוּ אה  נ וֹ ׁש ענ וּ , ֹלא  ואנחנוּ  - קיץ כּ לה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָקציר,
עלתה ו ֹלא  לבשׂ רנ וּ , מז וֹ ר  אין  למחלתנוּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלתה 
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למכּ תנ וּ  זהאר וּ כה ה נּ חרב מקדּ ׁש נוּ , בּ ית  לחר בּ ן ! ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌8◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌
ׁש נים  וד' ות "ק אלף לחרבּ ן)ה יּ וֹ ם  ׁש נה לנ וּ (1504 אוֹ י . ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌8◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א בּ ר וּ 2 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל אחד יוֹ ם  - ה יּ וֹ ם  ּפ נה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִכּ י
ת "ק  ׁש הם  ערב צללי נט וּ  וגם  ׁש נים , אלף ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א 
כּ ל וכלוּ  ה ׁש ני . ה יּ וֹ ם  מחצי יוֹ תר - ׁש נים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוד '

בּ א ֹלא  דּ וד בּ ן ועדין א ׁש רה ּק צּ ין, את  ונוֹ דע ! ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
נבנה ׁש ֹּלא  דּ וֹ ר כּ ל לברכה : זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאמר וּ 
את וא ּת נה  בּ ימיו . נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו ה ּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
קצּ נ וּ  נּ תאר 2 זּ ה מה  ועל זּ ה  מה  ולדעת לחקר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָּפ ני

י ׁש יוגלוּ תנ וּ , בּ ן  בּ א  ֹלא !וּ מדּ וּ ע  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

ואנינהורבּ י הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה  ממ ׁש י2 ויטאל חיּ ים ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אילנא בּ ספר  וּ מבאר  דּ וי... ול בּ י  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קרבּ י,
לוֹ מר מי לּ י  בּ הני מהרח"וּ  כּ וּ נת  לכאוֹ רה ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְדּ ח יּ י,
בּ מה לשׂ מוֹ ח לוֹ  היה  אחד ׁש ּמ צּ ד  ּפ י על  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף 
סבּ ת מציאת  דּ לכא וֹ רה  – לי א וֹ ן מצאתי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
כּ ל -כּ 2 ׁש בּ ּק ׁש  מה בּ דיּ וּ ק ה וּ א  הגּ ל וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵא וֹ ר 2
'ראיה ' דּ הינ וּ  - 'א וֹ ן ' לוֹ  מצא  עכׁש ו  והרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת ,
אבל ה ּמ רה . גּ ל וּ תנ וּ  נתארכה  אכן  ל ּמ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ'וכח'

עקא ׁש בּ מקוֹ םדּ א  ה נּ וֹ תנת  היא  ׁש דּ וקא  ! ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
מצא א דּ ר בּ א  ה גּ דוֹ לה בּ מציא וּ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ מח

מל ׁש וֹ ן  – בקר בּ וֹ  ו ׁש ברוֹ ן אנינה 'ואנ וּ מהרח "וּ  ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כו)ואבלוּ ' ג : .(יׁש עיה ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ה*�רה ל�מדי רב %קרב ה%ל%�ל גד�ל +1ה ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹעד

בּ קר בּ י לכן ׁש אנינה  והת בּ ּט א  מהרח"וּ  נאנח ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מה בּ דיּ וּ ק ׁש הבין ׁש עּת ה  מ ׁש וּ ם  – דּ וי  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְולבּ י

ה גּ לוּ ת  לא וֹ ר2 לוֹ מדי הסבּ ה התר,ל וּ ת מׁש וּ ם (דּ הינוּ  ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ הקדּ מה עצמוֹ  הוּ א ׁש יּ פרׁש  כּ מוֹ  – ּת וֹ רה  בּ סתרי לעסק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

מ יּ דזוּ ) מהרח"וּ  הבּ ל בּ וּ לה 5יג גדוֹ ל כּ ּמ ה עד ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה ּת וֹ רה ל וֹ מדי רב יהיהבּ קרב קׁש ה  כּ ּמ ה ועד  – ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ קר בּ ם ה ּק בּ לה  לימוּ ד נחיצוּ ת וּ להפנים  !לי5ם ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בכל ה ּמ יּ דית  חל ׁש תוֹ  למרוֹ ת  – הׁש ם  בּ ר וּ 2 ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌8◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל
אי 2 בּ עליל לה וֹ כיח  והמ ׁש י2 רבּ ינ וּ  התחזּ ק ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹזּ את 
היא היא ה ּק בּ לה  בּ לימ וּ ד  התר ׁש לוּ תינ וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְול ּמ ה 
נּ תאר2 בּ אמת  לּמ ה  העלּ וֹ ת ' ועלּ ת  ה ּס בּ וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ'סבּ ת 

יׁש י  בּ ן  בּ א  ֹלא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ , דּ חיּ י)!קצּ נוּ  .(אילנא ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ה%ח�רים חכמים ה*למידי הם ְְֲִִִֵֵַַַַַָָה#בע�ת
נתקלקל� א/� ה#בע�ת - #בע�ת ְְְְְְִִִֵַַַָָָה3קראים

ְְֵַלגמרי

ׁש אמרוּ ממׁש י� מה  זי"ע, ויטאל ח יּ ים ר בּ י  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ירמיהוּ  כ "ד )הנּ ביא עוֹ ד(ד ' אמר , ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

כד ) ד כּ י (ירמיה  התקלקלוּ ", ה גּ בעוֹ ת  "וכל : ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה בּ ח וּ רים חכמים  ה ּת למידי הם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה גּ בעוֹ ת 
ה נּ ה ה נּ ז כּ ר , ההרים  בּ חינ וֹ ת אצל  גּ בעוֹ ת  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראים 
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בּ רא וֹ ת כּ י לגמרי, נתקלקל וּ  א לּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה גּ בעוֹ ת 
הרמים ההרים  ה גּ דוֹ לים  את הּק ט נּ ים  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּת למידים 
ואינם ה ּפ ׁש טים  אחרי ולילה  יוֹ מם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרוֹ דפים 
כּ י  יוֹ דעים , ואינם  ה זּ את  בּ חכמה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים 
בּ ּה  מלּ התעּס ק נמנעים  הם בּ ּה  לכּ נס ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ ראתם 
ׁש ר ׁש  ולבּ ם  נתקלקלוּ  א לּ וּ  גּ בעוֹ ת כּ ן  ועל ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכּ נּ זכּ ר ,
ורפׁש  טיט  חלוּ דת  בּ הם  ועלתה  ולענה  רא ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶּפ וֹ רה 
בּ ּת וֹ רה ׁש אין  ואוֹ מרים  האמת , בּ חכמת  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלכּפ ר 

ּפ ׁש ט הנּ ז כּ רא לּ א  דּ ר2 על בּ לבד וּ לבוּ ׁש יה  יה  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ העֹלת <, בּ פר ׁש ת יהיהלעיל ֹלא  כּ י ספק  ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ כבר בּ זּ הר . ׁש ם  כּ נּ זכּ ר הבּ א בּ ע וֹ לם  חלק  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
איננּ ּה  ה בּ א ע וֹ לם  ּת וֹ רת  כּ י הּס בּ ה למעלה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנת בּ אר 
ה ּת וֹ רה בּ רזי ע וֹ סקים  ׁש ם  עד רק  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ פ ׁש ט ּה 
בּ ע וֹ לם טרח  ו ֹלא בּ ּה  בּ חר  ׁש ֹּלא  וזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוס וֹ דוֹ תיה ,

בּ ׁש בּ ת יאכל  ֹלא ׁש בּ ת  מערב נאמרה זּ ה  ועליהם  , ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת רעבוּ " וא ּת ם יאכלוּ  עבדי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ"ה נּ ה 

וע+�ב אח�ר #�רמת -% מ/התע.ק ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָמניעתנ�
ותפאר*נ� מק)�נ� %ית ְְְְְִִִֵֵֵַַָ%נין

מעידוהנּ ה טז)ה כּ ת וּ ב נט אין(יׁש עיה כּ י "ויּ רא  : ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ לׁש וֹ ן מפגּ יע", אין  כּ י ו יּ ׁש ּת וֹ מם  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאי ׁש 
לעינים וא וֹ י ׁש וֹ מעוֹ ת  ׁש כּ 2 לאזנים א וֹ י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש לילה ,
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לב  לנ וּ  ואין עלינ וּ , יתבּ ר 2 עדוּ ת וֹ  ר וֹ א וֹ ת , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ 2
להחזיק  ה זּ את , בּ חכמה  וּ להתעּס ק לחזר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ה)ית בּ ר 2, סג  ואין(יׁש עיה "וא בּ יט : ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ היוֹ תנ וּ  וה וּ א  סוֹ מ2". ואין וא ׁש ּת וֹ מם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹעזר 
ּת תקרב  ידּה  על כּ י הזּ את , בּ חכמה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים 
היינ וּ  עזּ וֹ , לׁש כינת  יׁש וּ עת ּה  וכביכוֹ ל  ◌ִ◌ָ◌8◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌8◌ְ◌ַה גּ אלּ ה,
לי  "ו ּת וֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להצמיחּה , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְממהרים 
בּ עסק  ּת לוּ י ה כּ ל כּ י כּ ביכוֹ ל... מ ּמ ׁש  לי  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְזרעי",

ה זּ את , היאהחכמה  בּ ּה  מלּ התע ּס ק  וּ מניעתנ וּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מק דּ ׁש נ וּ  בּ ית  בּ נין  וע כּ וּ ב  אחוּ ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶגּ וֹ רמת 

ק וֹ רתותפארּת נ וּ  ה וּ א  בּ ר וּ 2 להּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אין  כּ י  ... ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ז וֹ . בּ חכמה  עוֹ סקים  כּ א ׁש ר א לּ א  בּ עוֹ למוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַרוּ ח

נערים אפ/� ה�1יח לימ�ת קר�ב ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָכ�"היה
החכמה נס*ר�ת למצא ְְְֲִִִִַָָָֹעתידים

ויּ רא בּ זהר ּפ רׁש ת  קיח.)ה ּק דוֹ ׁש  [ה ּת ר גּ וּ ם(דּ ף : ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ׁש מעוֹ ן ר בּ י  להם אמר  ה ּק דׁש ]: ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִללׁש וֹ ן
ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זה  ה וּ א  בּ רוּ 2 הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל רצוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵאין 
ה ּמ ׁש יח לימ וֹ ת  קרוֹ ב וּ כ ׁש יּ היה  כּ 2, כּ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלעוֹ לם 
ׁש ל נסּת ר וֹ ת  למצא  עתידים  ׁש בּ עוֹ לם נערים  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
וּ בא וֹ ת וֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, קצּ ים  ידוֹ  על ולדעת ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה 

לכּ ל . ית גּ לּ ה  ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַה זּ מן 
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[ה וּ אוּ באמת מהימנא  הרעיא  רבּ נ וּ כּ בר  מ ׁש ה  ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש ע"ה ] זוֹ הר ללמוֹ ד אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמצ וּ ה 

הדּ וֹ רוֹ ת , ס וֹ ף  עד  מאיר הרׁש בּ "י ּת וֹ רת  כּ י  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא,
מנוּ חה לתת  וֹלא  הפסק  ללא ללמוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוצרי0

ׁש יּ גאלנ וּ  עד הוּ א בּ רוּ 0 ריט.)לּק דוֹ ׁש  ּפ נחס .(זוֹ הר  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

להחזיק י�ראל עדת קהל ה"ה�דים וק%ל� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָק"מ�
זקן ועד מ3ער ור%ים יחיד ה הר ְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ%/�1ד

רבּ נ וּ הצה"ק צי"ע ה בּ ןהמלוב"ן חיּ ים , יוֹ סף  ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
חי , בּ ניהוּ )זיע"א איׁש  הּת ּק וּ נים  ,(בּ הק דּ מת ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל יקר וֹ ת א וֹ ר וזרח הציץ א ׁש ר מזּ מן  לׁש וֹ נ וֹ : ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה 
ה זּ הר וספר ה ּת ּק וּ נים  ספר  ה גּ דוֹ לים  מא וֹ רוֹ ת  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני
להחזיק י שׂ ראל עדת  קהל היּ הוּ דים וק בּ לוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִק יּ מ וּ 
ורבּ ים יחיד וה זּ הר ה ּת ּק וּ נים ׁש ל הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ לּ ּמ וּ ד

זקן , ועד לה 5יגמנּ ער ידם  לאל דּ אין והגּ ם ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּק ד וֹ ׁש ים ׁש בּ ּס פרים  טהוֹ ר וֹ ת  אמר וֹ ת סוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוּ להבין 
דּ בריהם את  בּ צּ מא ׁש וֹ תים  כן  ּפ י על אף ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה

מאד . מאד בּ קריאתן ֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתלהבין 

+מל5 מע6ר �מע�ן ר%י %א ְְְְִִִֶֶַַַָָֻ"אתעטר"
%גוון וי��ב %רא�, ְְְְֵַַַָָֹ%עטר�תיו

ּת וֹ רת וֹ :הרׁש בּ "י בּ לוֹ מדינוּ  א ּת נ וּ  י וֹ ׁש ב זי"ע ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ר ׁש בּ "י  ׁש נּ פטר אחר  ה יּ וֹ ם  עוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאפילוּ 
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האדּ  בּ דברי עוֹ סקים  ׁש אנ וּ  זמן  כּ ל  ,ראמבּ ינינ וּ , ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ מל0 מע ּט ר  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י בּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ"אתעטר"

בּ גוון ויוֹ ׁש ב בּ רא ׁש , עכל"ק.בּ עטר וֹ תיו (הצה"ק, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

"אוֹ ר  זיע "א, גלאנטי אברהם רבּ י הצה"ק  אז וּ לאי, אברהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 

ע"ב ) קכ"ג  .החּמ ה" ַ◌ַ◌ָ◌

]
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מתנגדי נגד – ה' מהיכל קורא קול
"הדרדעים" - הקדוש הזוהר

הקדושכ הזוהר  נגד ההדרדעים ת

בשנתמובא  שנה כמאה מלפני  הקדמונים חרם כאן
עמלק, קליפת רב והערב המשכילים נגד  תרע "ד 
גדולי  כ-150 אותם והחרימו הקדוש, הזוהר  מתנגדי 
מפיהם תורה ולשמוע בספריהם ללמוד ואסרו ישראל ,
ישנם שאם ללמוד אחד כל יכול ומשם כתבם, מפי ולא 
זוהר לומדים שלא תימן  יוצאי אנשים או רבנים היום
ללמוד  לאנשים אומרים ולא הזוהר ללימוד מתנגדים או
הדרדעים כת  של  דרכם וממשיכי גילגולי  הם זוהר,
מה הקדושים הצדיקים לשון את שיקרא  ומי  הנ"ל,
אנחנו  מלחמה באיזה ויבין  פחד ימלא כותבים שהם
תורת את ולפרסם ללמוד רוצים שלא רב הערב עם כאן

הקדוש.הזוהר 

מהם,לדאבונינו וגילגול דרדרים הרבה היום  עוד ישנם
יוסף  עובדיה מרן  הגה"צ  נגדם יצא וכבר

הקדוש. הזוהר  נגד  שליט"א

החטאהדרדעים חדש, דבר  לא  זה  דרדרים –
לעולם מיתה שהביא הנחש של הקדמוני
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שאדם שבגלל ההצלה, זוהר  בספר כתבנו כבר 
הסוד  תורת הוא החיים בעץ לעסוק רצה  לא  הראשון
ונתקלל  לעולם, מיתה  ונקנסה הדעת עץ  בחטא נפל 
– האדמה ונתקללה חוה  ונתקללה הראשון אדם

נאמר: אדמה יח )בקללת ג פרק  ודר דּ ר(בראשית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוקוֹ ץ
ה �דה. עשׂ ב  את ואכל ּת  ל � כאן ּת צמיח  מרמז זה - ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בחרב  נגדם, המלחמה כל היה וזה הדרדעים, כת את
והסימן  משכילים, מהם הגלגולים שכל נגדם, ובחנית
הזוהר הנסתר  תורת ללימוד מתנגדים שהם עליהם,

לכן מאלו הקדוש , בפרט להיזהר מאוד  צריכים 
הסוד תורת ללימוד  מתנגדים הם שאם מתימן שבאים
שכתב  כמו  מהדרדעים, הם  אם המפתח, זה כי 

מרן שליט"א.באריכות

ידענו עכשיו עכשיו  עד  הגאולה. את לעכב עוזרים  הם
לנו  התגלה כעת רב. הערב נגד  מלחמה לנו שיש
הדרדעים חדשים עמלקים רב ערב נגד  חדשה מלחמה
מה יקרא אחד  שכל  מאוד ראוי  לכן תימן. מיוצאי
אותם והחרימו ישראל גדולי 150 לערך וחתמו שכתבו
חמור בחרם כי אתם, ולדבר  אתם להתפלל  ואסור לנצח,
יצאו  וכבר שנה. למאה קרוב לפני ישראל  גדולי של 
עוד  לדבר ונקוה נגדם. ישראל מגדולי  כמה בדרשות 

באריכות.מזה

c
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ה' מהיכל קורא קול

ראשינו  עטרת נפלה
מכתבים לנוכח מאמינות ולא המשתאות  התמהות , עינינו לנוכח

את היום ועד מאז כורתים בשרינו, שאחינו תימן  מערי שהתגלו

רבי  האלוקי התנא של  הזוה"ק  הקדושה  תורתינו של הכתר

זיע"א  יוחאי בר שמעון 

הקדוש, הזוהר מתנגדי לנידוי ירושלים. עיה"ק רבני קיבוץ
מארץ ותחילתם הכופרים מהמשכילים שורשם שעיקר
ועוד וחסידים ליטאים כמו העולם לכל התפשטו ומשם תימן,

ת"ו אנחנו ירושלים עיה"ק  ורבני  חכמי מטה  החתומים
בארץ  נעשתה אשר השערורייה את בשומעינו
נשברים בורות לחפור בלייעל  בני  אנשים יצאו כי תימן,
התמימים בלב ויכו  עירם בני וידיחו חיים  מים מקור ועזבו

הקדושה ולתורתו לד ' סרה הנאמנים לדבר פיהם ויפערו 
רשב"י הקדוש  האלקי' להתנא  הקדוש  הזוהר ספר על
ונתקבלו  שנתפרסמו זיע"א המקובלים ספרי ועל זיע"א

ישראל תפוצות הקדושיםבכל  ערוך השולחן ספרי ועל  ,
והרימו  המצנפת הסירו תורה, של  מעלבונה להם אוי 

פנינו העטרה, נפלו  בטננו ותרגז שמענו לפומייהו , עפרא 
כי כלימתינו ותכסינו בבשתינו  נשכבה ברכינו וכשלו 
מרעידים  ועמדנו בימינו  עלתה הזאת והפרצה המכשלה
כבוד קנאת לקנאת גאונו ומהדר ד ' מפחד ונכנע  בהול בלב

זיע"א  הרשב"י מחברו וכבוד  הזוה "ק על ספר  עמדנו
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ישמור העליון הרבנים, ובקיבוץ בהקהל אחד בלב רגלינו
של  ירושלים ירושלים, בשעריך רגלינו היו עומדות אותם,
הקודש, ארון ופתחנו מעלה, של  ירושלים כנגד מטה,
על סרה  המדברים בנפשותם החטאים האנשים והחרמנו

בזה  וכיוצא הקדוש בהגיע ,הזוהר ישראל כל  על חובה וכן 
ה' ארון  לפני כולם יעמדו למקומותם לארצותם זה מכתב

האלה  החטאים החרם להחרים נוסח וזהו  !!

עיה"ק רבני של והחרם הנידוי נוסח
הקדוש הזוהר מתנגדי נגד

ק בגזירת ובמימר  ומנדין עירין  מחרימין אנו דישין
המקום דעת על  ומאררין, ומקללין ומשמתין
מאות בשש הזה, התורה בספר  הקדוש  הקהל דעת ועל 
יהושע  שהחרים בחרם בו, הכתובות מצות עשרה ושלש
גיחזי  ואת הנערים את אלישע שקלל ובקללה יריחו, את
דשמתיה ובשמתא הגדולה, כנסת דאנשי ובשמתא נערו,
עפרא, לההוא יהודה רב  דשמתיה ובשמתא למירוז, ברק
והשמתות והנדוין והחרמות והקללות האלות ובכל
בשם עכשיו עוד ע"ה, רבינו משה מימות שנעשו

בשם צבאות, ה' י "ה בשםמיכאלאכתריאל הגדול השר
בשםמטטרון  רבו כשם ששמו קשריםסנדלפון , הקושר

בן בשם אותיות לרבו ושתים משהארבעים שבקע בשם ,
" הים, בשםאהיה אשראהיה את המפורש שם בסוד "

הגלגלים בשם הכרובים יושב  ישראל, אלקי  ד'
או  איש, לכל השרת ומלאכי  הקודש וחיות והאופנים
פגם ויטילו סרה ידברו אשר רשעים, וחבורת כנסיה
זיע"א, הרשב "י  ומחברו הקדוש הזוהר ספר בקדושת
ערוך , השולחן ספר ועל זיע"א המקובלים ספרי ובכל
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כהן  מפי היוצא והנורא הנכבד  השם מפני הם  ארורים
ובארץ, בשמים , הם ארורים הכפורים, ביום גדול
י"ה אכתריאל מפי הם  ארורים הגבורה, מפני הם ארורים
מפי  ארורים התורה, שר מפי  הם ארורים צבאות, ה'
אל  מפלתייהו, תהא בעגלא  והנורא, הגבור  הגדול האל
והשחיתם והכניעם והאבידם השמידם הרוחות אלקי
בכל  הם ארורים בהם , יפגעו חבלה מלאכי והכריתם,
בשחפת ה' יכם מיתתם, תהיה באסכרה יפנו אשר
ובירקון  ובשדפון ובחרב  ובחרחור ובדלקת ובקדחת
ה' יאבה לא כמדם, קללה ילבשו אבדם, עד ורדפום
בספר הכתובות האלות כל  בם ורבצה להם, סלוח
והבדילם השמים מתחת שמם את ד' ומחה  הזה, התורה
בכל  אליהם, הנלוים וכל  הם ישראל  שבטי  מכל לרעה ה'
יהי  כן אמן  הזה, התורה בספר הכתובה הברית אלות
שחיטתם דבריהם, לכל  כעכו "ם הם כי נודיע  וגם רצון,
אשר עד  וכו', וכו' גט אינו גיטם נסך, יין יינם נבילה,
הנגלה, התורה חלקי בכל ויאמינו הרעה מדרכם ישובו

ואתם ושמ"ר ושלי "ב  תמים  יהיו יחדו הדבקיםוהנסתר
היום כולכם  חיים אלקיכם  !בה'

המנדים רבנים (152) קנ"ב חתימת
הזוה"ק מתנגדי את ומחרימים

לפ"ק . תרע"ד שנת שבט לח ' בש"א  ירושלים  בשעריך החותמים כ"ד 

הררי1. משה �"ט הצעיר

הלוי2. ידיד  טוב  �"ט יו�

�לא�3. �"ט אברה�

פאדרו4. �"ט שמואל

�עדיא5. �"ט חיי�

הכה� 6. דוויי� שאול חיי�

חז�7. מרדכי ציו� �"ט ב�

�קא.8 ענתבי �"ט אברה�
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עבוד9. �"ט אליאו

פילו�ו�10. �"ט אברה�

עבאדי11. בכמוהר"ש יצחק 

�"ט 

חבובא12. �"ט נתנאל

�וי�יה13. �"ט יצחק

הדאיה14. �"ט שלו�

קצי�15. �"ט שאול

לופי�16. חר'� �"ט יעקב

הכה�17. עילי �"ט אהר�

ביג 'אנ'ו18. �"ט אברה�

חיי�19. יעקב �"ט הצב "י 

ואדו�20. אברה� �"ט נ�י� 

שהרבאני21. �"ט יהושוע

ענתבי22. �"ט אברה�

פירירה23. חיי�  �"ט אהר�

הלוי24. עזרא  �"ט יחזקאל

הכה�25. דווי� �"ט אליאו

גר�מא� 26. דוד יצחק נא�

יצחק27. מרדכי רפאל נא�

שפירא ז"ל בהר"י 

זלמ�נא�28. בהר "רשניאור

נ "י  דוד יצחק

.29�הורווי שמעו� נ "י נא�

אוערבא�30. ליב חיי�

פרענקלנא� 31. אברה� 

חמדא� נא� 32. מרדכי משה

בראנדנא� 33. זאב מרדכי

דודנא� 34. מרדכי

מנח�נא� 35. שלמה

וויינטרויב 

מפראגענא� 36. מרדכי דוד

פרידמא� נא� 37. משה

אלי38. בהר "ד  יצחק משה

לובעצקי צמר מלכ"ש  ז"ל

וויי�פישנא� 39. הירש צבי

הערשילנא� 40. ב� וועלביל

יצחקנא� 41. אלטער

שמואלנא� 42. מנח� 

במהר"י

גאלדשטיי� נא� 43. ליב יעקב 

הכה� נא� 44. יצחק חיי�

לפיקא45. בנימי� מאיר 

אויערבו�46. מאטע יו�� 

כ�נא� 47. נח

מאיראשרהק '48. מו"ה ב#

ז"ל  ניימא#

בנימי� 49. יהושע

וויי�ענשטער� 

�פעקטאר 50. ליב

הכה� 51. חיי� משה

נחמ� נ 52. ה"ר ב� יו�� חמ�

זצ"ל יו�� 

ווערנער 53. בונ� שמחה
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שפיטצער 54. שמעו� יצחק

�ג "ל

ברי55. ז"ל דוד

וויי�ענשטער� 56. שמואל

בר'ד57. נ "י זלמ�

פארמעט58. דובער

�פרדי59. ציו� ב�

זעליק60. אשר ברי"$ישעי'

מרגליות 

קופערשטאק61. יעקב יודא

העשיל62. שמואל אברה�

ראטמא� 63. יו��

בנימי�64. גרשו# אברה�  ב"ר

רייזיל ישראל65. ב#

וואללע�66. חיי�

ז"ל יעקב 67. עקיבא ר' בהרב

אלי'68. הגאו# אברה� בהרב

זצ"ל  מיכל יחיאל מוהר"ר

קויפמ� 69. צבי

.70�ראבינאווי ישראל

קאהאנאווער 

ליפמא�71. ב"ר צבי ז"ל אהר� 

לעוויי72. מאיר

בערק�מ� 73. דוב אברה� 

.74�בערינהאל נחו� 

זילבערמא� 75. אלי' מאיר

יו��76. בהרה"צירחמיאל

זצ"ל  רא"מ 

שלמה77. בהרה"צאברה�

א זצ"ל ישעי' הר#

אדלער 78. יו�� 

אשר 79. גרשו� אלטער

בענדאעראוו

בוכוואלד80. מענדיל מנח�

זונענשיי� 81. מנח� משה

פונק82. מאיר

.83�בערשקאווי מרדכי

מגיד 84. וויי� צבי  ילידנטע

ירושל� 

נחמ# שמואל85. דוד בר'

מלובלי# 

אויערבא�86. ליב יהודא חיי�

.87�פוקווי צבי שמעו�

.88�הורווי הלוי  מאיר יצחק 

שפירא89. ליב ארי' משה 

פרוש90. נחו� אלי'

הלוי91. נת� ב"ר שלו� מאיר 

רוטמא� 92. נחו�

יעקובזאה� 93. דוד אברה�

מלאעזא94. אהר� אברה� 
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קדיש95. יו��

פרידמ� 96. ברו� בצלאל

יאדלער 97. יוחנ� אברה�

חעשי� 98. יצחק  משה

זקש99. זלמ� שניאור

פדידיט100. ליב שלו� 

קלעצקי101. ליב יעקב

ווילנער 102. ליב טובי'

שפירא103. צבי 

טייבער 104. אהר�

.105�הורווי דוד  חיי� 

בריולעווי106. דוד 

מיכל107. בהראזלל"החיי�

לעווי 

ב"ר י108. אליעזר עקב

חיי� ז"ל אברה�

קיעניג�בערג 109. אלי' אהר�

שלמה110. חיי�

ראזינטאהאל

הכה� 111. ליב ני��

�א�112. גרשו� שלמה

טרע�טעטער 113. ארי' יעקב

ענגער 114. בר"י  נת�  שלמה

הלוייצחק115. �עדיא ב"ר 

יעקב 116. ב� משה

בלוויא117. הרש צבי

מוזעט118. פ�ח 

אברה�119. הרה"צאהר� ב#

זלה "ה משה

אשכנזים הספרדים דק"ק בד"צ הרבנים של והרעד הזעזוע
הזוה"ק מתנגדי לנוכח ומערבים חסידים פרושים

ירושלם בעיה"ק  יכב"ץ חי"ו ספרדים דק"ק  בד"צ חותם

אשכנזים ספרדים דק"ק הצדק ב"ד גדולים הרבנים הסכמת
הי"ו. ומערבים חסידים פרושים

השערורייההיות  על תימן, מערי  שבאו  מכתבים שראינו
הקבלה, וספרי  הקדוש הזהר ספרי  על  שעושים
פלצות השו"ע, ספר  ועל מחברם ועל  עליהם סרה לדבר
דברים משמוע לקרעים, ונקרע ליבנו ורעד אחזתנו,
כן  כי  עצמם, מכנים ישראל בשם אשר מאנשים כאלה,
אותם, ומשמתים  מחרימים הננו שתתעלה תוה"ק בכח
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ורבצה ישראל, מעדת אותם ומבדילים אותם ומפרישים
אשר עד  להם, סלוח ה' יאבה ולא התורה, אלות כל בהם
חלקיה בכל בתורה ויאמינו ה' אל וישובו בהם יחזרו
מפחד  ושאנן בטח , ישכון לנו ושומע ובנסתר , בנגלה

דעדת רעה. רבא  דין בית כ "ד  התרע"ט שבט י "ט היום
ת"ו . ירושלם הקדש  עיר פה הספרדים 

סורנאגה 120. דוד  אנגיל 121.ס"טחיים  וידאל ב"ר נחמן

ס"ט

אשריקי122. ס"טשמעון 

ירושלם בעיה "ק יכב"ץ חי"ו ספרדים דק"ק בד"צ חותם מקום *

תובב"א 

בדבר הרבות השמועות על האשכזים רבני של והרוגז הרעד
הזהר מתנגדי

דקהל צדק דין  בית ירושלםחותם בעיה"ק  חסידים אשכנזים

תבנהגם ירושלם  קדישא קרתא דפה צדק  דין הבית
הרבנים דברי  בזה  מאשרים מטה, החתומים ותכונן

צריך  אין ולמפורסמות לעיל, החתומים שכל ראיה הי "ו
ישראל , תפוצות בכל המפורסמים המקובלים ספרי 
שמעון  הר ' הקדוש להתנא המקובל הזוהר  ספר ומכש "כ
תורתנו  מחלקי  הוא אמן, עלינו יגן זכותו , יוחאי בן

חלק הקדושה, לו  אין ח "ו, בהם  מודה ואינו  המסתפק וכל
ישראל, מעדת ומובדל  מופרש והוא  המאמין בתוה"ק, וכל

הבע"ח הבד"צ  כעתירת  הצפון לרב עולם, לחיי יזכה בהם
הקדושה. תורתנו כבוד למען

תוב"א . ירושלם פעה "ק תרע"ד שבט ט ' ה' יום היום

נחום נאם123. משה

וואללענשטיין 

נאם בהרא "ד 124. ליב ארי '

ונאם פראנק 125. פסח צבי 
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ת"ו.* ירושלים בעיה "ק הי"ו אשכנזים דקהל צדק  ב"ד חותם מקום

עלשמוע אחזתנו  ופלצות  רעדה בטנינו, ותרגז שמענו
כנחל יוריד השומע כל  אשר הרעות השמועות
תימן  ובמדינת ה' מקדש את לחלל פריצים באו איך דמעות,
רעים בליעל בני  אנשים  יצאו כי הרעה, נהייתה שמה 
בקדושת יד להרים  השיאם  לבם , זדון אשר וחטאים
עינינו  מאור הקדוש, הזוהר  ספר על  סרה לדבר תורתנו,
זכותו  יוחאי, בן שמעון רבי הקדוש האלקי להתנא המקובל
ונתפרסמו  שנתקבלו הקדושים קבלה  ספרי ושאר עלינו יגן
חיים אלקים  דברי דבריהם כל  אשר ישראל, תפוצות בכל 
ככל וקדושים נמסרות, שמסיני התורה מחלקי אחד המה,
בהם המפקפק וכל טהורות , אמרות ה ' אמרות הקודש כתבי
אוי  בתורתינו, חלק לו ואין  ישראל , מכלל עצמו את  הוציא 
גדולי  כל  על מוטל קדוש חוב בימיו, עלתה  שכך  לדור
מקומות בכל ישראל בית כל ינהרו ואחריהם הדור,

קנאה, כמעיל  לעטות צבאותמושבותיהם ה' תעשהקנאת
שחיללוה, רשעים קרני  לגדע תורתינו, עלבון לתבוע  זאת 
מופרשים מנודים  מוחרמים המה  כי ברבים קלונם ולגלות 
תורתו  ואת ביזו, ה' דבר כי  יען ישראל , מעדת  ומובדלים

ונפל כרעו המה  יהיו, וארורים  הם ארורים ואנחנו מאסו, ו
ובתורתו  בו ונשמחה נגילה ה', בשם ונתעודד קמנו
והנסתר, הנגלה  ושבע "פ, שבכתב תורה והטהורה הקדושה
בקשר עולם עד זרעינו וזרע ולזרעינו לנו  תמים, יהיו יחדיו
ויזכינו  עלינו ה ' נועם ויהי רצון. יהי כן שלים , ויחודא אמיץ 
רוח  עת עמנו, יעשה אשר בישועתו לראות  ישראל בכלל
בב"א. ה' את דיעה  הארץ ומלאה הארץ, מן יעביר הטומאה
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במהרה ותכונן  תבנה ירושלם הקדש עיר דפה צדק דין  הבית כ"ד

הקדושה. ולתורתו ה ' לכבוד הכו"ח אמן  בימינו

דוד נאם126. ליפמאן

ז"ל במהר"י

איזראעל נאם127. ד"צ מאיר 

עיה"ק פה 

נאם בערינשטיין 128. ישעי' בצלאל

בעיה"ק* חסידים אשכנזים דקהל צדק דין  בית חותם מקום

ת"ו. ירושלם

מכתביה מראות על המערבים עדת של הגדול והתמהון הלם
בזוה"ק פגם המטילים תימן מערי הפריצים כת

ירושלם בעיה"ק  המערבים עדת דקהל צדק דין  בית חותם

כתתמהנו יצאו ,איך תימן מערי שבאו המכתבים מראות
שמים בקודשי פגם המטילים פוקרים, פריצים
בן  שמעון רבי  האלקי להתנא הקדוש הזוהר ספר הוא
זכותם המקובלים ספרים  ושאר אמן  עלינו יגן זכותו יוחאי 
בשרינו  שערת ,תסמר  לפומייהו עפרא וכו' אמן עלינו יגנו

כאלה דברים ומשמתים משמוע מחרימים אנחנו כן כי
הנלווים  וכל הם ישראל , מעדת  אותם ומפרישים אותם
ערירים  ישאו  חטאם , יהיו וארורים  הם ארורים אליהם,

ישובו , אשר  עד  להם, סלוח ה' יאבה לא ד 'ימותו , אל 
ישראל  ככל  והנגלות  הנסתרות התורה, חלקי בכל להאמין
דק "ק  הצדק דין בית דברי כה ושמ "ר ושלי"ב הקדושים,

לפ"ק. תרע "ד שבט בש"א ת"ו בירושלם המערבים

בטיטו הצעיר129. רבנחמן ס"ט

יצ "ו המערבים לעדת 

לעג'ימיהצב"י130. י' אליהו

ס"ט

מרסייאנוהצעיר131. ס"טאברהם 

ת"ו* ירושלם בעיה"ק  המערבים  עדת דקהל צדק דין בית חותם מקום 
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עדת נגד בירושלים באשי חכם פרנקו משה של הזעזוע דברי
תימן מבני הפריצים

כנחל ספרי הורידי קינה, שפיים על  שאי  והלילי תורה
במני  פריצים קמו כי הגדול, הפרץ על דמעה,
תורה, ועול שמים עול פרקו אשר  תימן במדינות עמנו

סוררה,השל  כפרה  סרה ודיברו שמך ויחללו שקוצים יכו
הזוהר ספר על הקדושה , מתורה  וקדוש גדול חלק על
בן  שמעון רבי  להתנא  ישראל, כל  אצל המקובל  הקדוש
הקבלה ספרי יתר על וגם אמן, עלינו יגן זכותו יוחאי,
עליהם ויחפאו  וחבריו, זצוק "ל האר"י  ורבנו הקדושים 

שמעם  כל  אשר דברדברים, והפכו אזניו שתי  תצלנה
נוח  שברם, על להם אוי ואפיקורסות , למינות חיים  אלהים
האלה החטאים והאנשים  פניהם , על שליתם שנהפכה  להם
איש  כל על מוטלת החובה וע"כ  ובמעלם  במרדם  עודם 
הגולה, מקהל להבדילם בלבו נגע ה ' יראת  אשר  מישראל 
ונחלה חלק להם ואין ישראל מכלל יצאו האלה  האנשים  כי
ולקללה לאלה יהיה ושמם עורם בדי יאכלו ישראל  באלקי

הארץ, מע"כבקרב ובראשם ירושלם, עיה "ק רבני כל וכבר
צבאות ד' קנאת לבשו ואשכנזים  ספרדים בדה"צ הרה"ג
הרשעים את והבדילו והפרישו , ונדו, והחרימו, ותוה "ק,

ישראל. עדת מכלל הי "ו הללו הרבנים  כל עם  תכון ידי וגם 
בפירוש  מבטא הנני הקדושה , תורתנו ובשם ה', בשם ובכן

הם  הרי המזימתה, עשו אשר אלה בלייעל בני מוחרמיםכי
ה' עדת מקהל ומופרשים  וארורים,ומנודים המה, ארורים 

ימיהם, כל ועיניהםיהיו בשרם, המק  יצאו, רעה אל מרעה 
ה' אל ישובו אשר עד ויפולו, יכרעו  המה  בחוריהן, תמקנה
בני  ולכל  שקלקלו, מה  ויתקנו חלקיה  בכל  בתורה ויאמינו
יעביר הטומאה רוח  ואת לשונו, את  כלב  יחרץ  לא ישראל
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נעשה ה' בשם  ואנחנו ה ', את דעה הארץ ומלאה הארץ  מן
תורה הקדושה, ובתורתו בו ונשמחה  נגילה  ונצליח ,
וזרע ולזרעינו לנו והנסתר הנגלה פה , שבעל  ותורה  שבכתב
ויחד וגומר עלינו אלהינו ה' נועם ויהי  עולם, עד זרעינו
כעתירת אפריון ונוה ציון  בבנין ה ' באור לאור נזכה  כולנו
עיר פה  הקדושה ותורתו ה ' לכבוד  וזיע ברתת החותם 
התרע"ד שבט  לח ' בש"א  ותכונן  תבנה ירושלים הקודש

לפ "ק. שמחה  ותאזרני שקי פתחתי ס"ט בא  ליצירה

פרנקוע"ח132. ואגפיהמשה בירושלים באשי חכם

החותם מקום

אביב ותל יפו ת"ו ירושלם הקודש בארץ התימנים חו"ר דברי
יע"א והגליל יהודה ומושבות

שנדפסהראה החוברת ענות קול נוראה  שערוריה ראינו
החובל  רב  שחיברה  ומרמה כזב דברי מתשובות

רבתי בתימן  אשר  "צנעה" ושמומעי"ת למהש''ןבחיאי',
דברי יב"שקפא "ה על שפה בלעגי  לדבר משנתו, ויבשה ,

כל  הוציא ובה ר"ל , מאד  נורא באופן והמקובלים הזוה"ק
וא גאוני נגד עליו דעתו זחיחות והראה עולםרוחו דירי 

היום, ועד  דור מדור  עליהם, נשען ישראל  בית עמוד אשר
והמצוה התורה בביאורי  לאורם ישראל בית כל והולכים
פה, פוצה באין  מסיני כתורה דבריהם ישראל  כל וקבלו
הנסתר את  סגולה ליחידי שעליהם  ברוה"ק גילו אשר והם
שאין  בתוה"ק, מכוסה אשר הגנוז אור והפיצו בתוה"ק,
התוה"ק  כבוד  את  והגדילו הנסתר  ע"ד כ"א ביאור להם
ומעת ליראיו , מחכמתו שחלק  ברוך ישראל  כל וברכו
בני  הוסיפו הזוה"ק גילוי  ע"י התורה סודות התפרסמו
חומרות כמה עליהם וקבלו  קדושתם על קדושה ישראל 
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סייג על  אפילו ח "ו זלזול  לידי  באו ולא וטהרה ופרישות
לרב  שקודם אמנם ואם כידוע. דבריהם, ושל  תורה של  קטן
ויראה בתורה גדולים חכמים אחדים נמצאו  הזה החובל 
זוה"ק, דברי  על פקפקו שהם שנראה דברים איזה שכתבו
ולדוגמא הזה, כהיב"ש גס בזלזול נגדו יצאו לא זאת בכל
ז"ל  קוניץ משה מוהר "ר  החריף  הגאון שכתב מה פה נזכיר
הגאון  דברי  על שכתב יוחאי , בן הנק' הנחמד בספרו 
מהרש "ל  הגדול  החריף אפס  וז"ל: ז"ל מהרש"ל האדיר 

בתשובתו צ"ח(ז"ל  ספר)סי ' את המקובלים מדברי  סר
איננו  הזוה"ק שספר ח"ו האמין שלא בעבור לא הזוה"ק
רשב"י  שחברהו שם כתב בעצמו הרי וסיעתו מרשב"י
שלא לפי לדעתו כתב בתומו אמנם מסופק, אינו ובזה
בברכת כוותיה, הלכתא לית ה"נ כר "ש, הש"ס בכל  פסקינן
בחוה"מ להניחם שאוסר ובמה בישיבה, יד של תפלין
אכן  מאמרו, קיים ולא  דעתו  על עמד לא הוא גם אך  ע"ש,
דברי  בהעתיקו ורתת בקידה שחוח עומד בגבהו הנהו

יש"ש בספרו האלה נ"א(הזוה"ק סי ' פ "א בודאי )ביצה וז"ל:
שחייב  כתב ובזוהר וי"ט, בשבת תפלין להניח גדול עון יש
מיתה חייב בחוה"מ תפלין דהמניח כ' מזו וגדולה מיתה,
להכניס  לנו מה מ"מ  זה דין  הביאו לא  שהפוסקים ואף
כלשון  ממש לשונו בא ע"ש, וכו' עונש  בספק עצמנו

הב "י  ל"א(שכתב  סי ' הנ"ל ,)א"ח בתשובתו קפליג דעליה
"בן  בספרו עי "ש קצת ובאריכות הנ"ל הרב של לשונו ע"כ
יעב "ץ  הרב  הגדול  הגאון שיצא מה  גם קכ"ח , צד יוחאי "
השיבו  כבר ספרים, מטפחת בספרו הזוה"ק נגד ז"ל
בו  אשר יוחאי בן בספר הנ"ל הגאון ומטפחות במענות
של  אמיתתה על ראיות להביא באנו  ואם כחו. עוצם הראה
ברוחב  אשר  והמדרשים התלמוד  מדברי  הנסתר  חכמת
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מאד , נסתר  באופן בש"ס ידועים במקומות נסתפקו בינתם
האומה היתה הזמן באותו אשר  חירום, שעת השעה לרגל
מהכיל , היריעה תקצר הצרות , בים המטורפת כספינה

כ  כבר הנז"ל והנם יוחאי" "בן בספר לאחת אחת תובים
אלא שלנו, החובל רב לתקופת שקדמו רבים וספרים
את להרעיש יכל  בזה בתימן כאלה ספרים אין כי  בידעו
הוא כי בחשבם התמימים , לרבות הריקים תלמידיו לבבות
גם ומה  נכונים, דברים  לפניהם והגיש חדשים המחדש
לא יכנה ישראל בשם  אשר זה הוא ומי האמונה, בענין
,כי  לנפשו אוי  לו אוי כביכול , האיומים מדבריו ירתע
לתעות גרם ורק צדיקים, בחכמים ענה שקר  דבר בנפשו
והוציא ונסתריה, והתמימה הקדושה מהתורה  ישראל בני 
ואפריון  כסיל , הוא דיבה  ומוציא הנסתר חכמת על דיבה
קנאו  אשר  התימן ברית צנעא  מחו"ר  שם לאנשי נמטי
תשובות וכתבו מחברתו, בתרי  בין  ועברו צבאות, ה' קנאת

נגד והוקיעו חוליותיו, כל  ופקקו פרקיו, כל  קורא על כל 
ושלחוהו ישר אפניו, על  דבור דבר  וכחשו ערמתו, את

בדפוס  להוציאו  להכא להאריך (מהתם הצורך היה לא אמנם  אם 

ולא הנסתר, חכמת אמיתת על הראיות את להביא  ראוי היה כ"א כ"כ בו

כנודע תשיב  למי כי דבריו על לפרט)להשיב הצורך מן עוד  ואין .
ועפ"י  בהם, הקורא וילאה הדברים יוכפלו כי הסתירות כל 
קדישא קרתא גאוני  וחו"ר בשלמות, פרקיו כל הביאו שהם
כל  להעתיק שלא היה ראוי  ספרו, לקרות האסירו ירושלם
שהם כיון אך ואיסורם. חכמים ע"ד לעבור שלא  כדי דבריו
עשינו  כי  גם ומה ופרק, פרק כל בצד התשובה, את שמו
באותיות והתשובה רש "י  כתב דבריו באותיות, שינוי
להתיר סעד ומצאנו בזה, לדעתם הסכמנו  כן על אשורי
הקדמה בסוף ז"ל  הברית ספר מחבר הרב בזה שכתב  במה
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עיי"ש. וכו' יגונב דבר ואלי  ד"ה ועייןשנייה המו"ל: [הערת

זה] על בחריפות  שהשיב  מה הט"ב  לרי "ח  פעלים רב  .בשו"ת

ויקייםונסיים נדחינו ה' וישיב וברכה שלום בשים
ה', את דעה הארץ ומלאה שכתוב מקרא בנו
פרצנו  ואם גדולם, ועד  למקטנם אותי ידעו כולם כי 
צבאות ה ' קנאת כי  יכפר , רחום והוא המוסר  חוק ח"ו

בזה. ודי זאת תעשה

הצאן : צעירי כ"ד

שלמה נאם133. עראקי חיים 

יצ"ו כ"צ

חיים נאם134. נדאףאברהם

יצ"ו

יחיא נאם135. בהרה"ג שלום

יצ"ויצחק 

נחום נאם136. יצ"ויחיא

נגאר נאם137. שלמה שלום 

יצ"ו

אברהם נאם138. יאודא 

יצ"וחבשוש

הרב שליט"א אלשיך יוסף שלום מרן המקובל הרה"ג הסכמת
בבי"א ירושת"ו בעיה"ק התימנים לעדת וראב"ד הראשי

תרצ"ח.ב "ה חשון לחדש עשרים עיה"ק ירושלם
זהמי שדבר אחרי  השמש, זוהר  על  להעיד אבוא  אשר  אני

עד  שמש ממזרח ישראל תפוצות בכל ומפורסם ידוע 
דור, מדור בזוהר מאמינים בני מאמינים וכולם מבואו,
ישראל  עיני  והאיר  הזהיר כי  על  הקדוש, זוהר לו וקראו
אנשים נמצאו שבדורנו לפי אבל התורה, בסודות
הזוהר שסודות ולפי כפשוטם הזוהר  סודות המפרשים
אנוש, מבינת למעלה והם ומליצה, משל בדרך  רק נאמרו
להכחיש  הנ"ל  האנשים באו ועי"ז דא , סביל מוחא כל ולא 
התימן  לחו"ר טובה  ונחזיק באו לכן הקדוש. בזוהר 
תשובות טענותיהם על והשיבו ה'", "אמונת ספר שחיבור
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הצאן  את ישיב והשי"ת ודעת. טעם בטוב  נכוחות
וישיב  יכפר  רחום והוא יקבץ הנדחה ואת האובדות
ועד  למקטנם  אותי  ידעו כולם  כי ויקוים במחנה, השלום

אמן. גדולם

הצאן 139. אלשיך צעיר יוסף שלום

החותם) (מקום

יע"א צנעא תימן וגאוני רבני הסכמת

בין הן החוח צמח שנים, שבועות שלש לפני עונים, מרוב 
קראו  היהירים, בלב נכנסה עועים ורוח השושנים
כל  וכיהוירים, כמנשה לבם וירב מורים, המה כי בשמותם
ובחוצפא והללו , קלטו לבם ותועבת חללו, בישראל קודש
ישראל  אמונת על סרה, ודברו דיבה הוציאו ואפקירותא
בכבוד  ונגעו פגעו תרמית, ולשון שפה ובלעגי  הטהורה ,
חכמיהם וגדולי  ונביאיהם, חוזיהם ישראל אמוני שלומי
לדורותיהם. והלאה  ה' צוה אשר היום למן וגאוניהם,
בוערים, נערים אליהם נספחו  האלה, השנים מעט ובמשך 
ונואלו  תאוה, כל ברדפם נגואלו  אשר ופוחזים  ריקים
והיו  נבדלו וכאשר  המצוה, ואת התורה את בעזבם
בעיניהם, נחשבו זר וכמו הקהל ריחקום ולזעוה, לשמצה
גם משכנותיהם, אל  הקרב  הקרב לכל קללה מהם ולוקח
וקראוהו  הבמות, תפת את ויבנו במעלוליהם, בחרו המה
ספר נגד כאלו כמתלהמים נרגן דברי מלחמות , ספר 
תפוש  למען מפטפט הוא הנסתרת, הקבלה וחכמי  הזה"ק

לבדם... הזכרים  על אלא גזר לא כי  בלבם, הנמהרים 

רק אמנם כי פקוחה, בעין הביטו נכוחה, דרך  הולכי
ובלבו  עיקש, בדרך  פחים צנים מבקש, הוא תואנה
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לשרש  כדי  תחלה, הענף לכרות חורש , און מחשבות
הוא פגול  ומפלצה לפסל  זה ספר ויהי  נקלה, על העיקר
הדפיסוהו  לעצביהם, המשתחוים והאוילים ירצה, לא
אוהבי  בלב רוחו את ה ' [האיר ] העיר  עתה והן בלטיהם.
והוציאו  מתקנאים, כבודו ולשם יראים , הם ה' את שמו,
אשר ומזהיר, הדרים  לכל המאיר הבהיר, הספר זה  לאור

נקרא: ה'בשם בד אמונת העמיםהולך להראות תמים, רך
ספר מחבר פני על ולטפח  זרים, טפלו שקר כי  והשרים
באבני  לחייו על ולהכות בוערות בגחלים המלחמות
וזיופיו, קלונו ולגלות  נטיעותיו , לגדע בליסטראות
דברי  חזקים, מוצק כראי  מזוקקים , ובמופתים באותות
התועים מלב  הספק להוציא נשמעים, בנחת חכמים 
לחילייהו  אמרינן לזאת המתעים. כל את בושת ולהלביש 
בכל  ה' את ואוהב  נביאיו, וחזיון ה' דבר את הירא יישר,
זה ספר והיה ימצא, חן ה' ובעיני  מוצא, לכסף יתן מאוייו,
ילכו  צדיקים למשמרת עולם, לזכר  לתפארת עיניו למול 
לכסלה. עוד ישובו ולא יכלמו ופושעים וצהלה, בעוז בם,

הצ ' אב'סאלם 140. בן 
יצ"ו  אלואדעי

ה' יוסף סעיד141. ן'
יצ"ו  אלעזירי

הצ' שלוםיחיא 142. י ' בן 
יצ"ו  ערוסי

הצ ' יוסף שלום 143. ן'
יצ"ו  קלזאן

הצ' יעקב144. אב '
יצ"ו  עמראני

הצ ' במוה"ר145. אברהם
הכה  יצ"ו אהרן  ן

הצ' מוסי146. ן ' סאלם
יצ"ו יצחאק 

הצ' מ'ו 147. בן  יוסף
שמן  יצ"ו שלום 

הצ' יודא 148. ן ' חיים 
יצ"ו חבארה 

לא"א הצ'149. בן יוסף 
צבירי יודא יצ"ו יעקב
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הצ' סלים 150. ן' חיים
צאלח 

הצ' נחום 151. יצ"ו יחיא

בתימן עיני הזמן גאוני הסכמת שפר  אמרי יביטו לנכח
בשם הנקרא הזה הספר  ותועלת  "אמונת החת"ל

בלבותם,ה '" הישרים לתמוך ה', לפני היא  גדולה ,
לדרך  פתאים לב ולהשיב ואמונתם, בקבלתם להחזיק
נוטל  הזוכה וכל בינה, רוח  תעי וידעו  והאמונה הצדק
המשתדלים, עם בעזרתו  להשתתף מממונו  לתרום חלק 
וזכות ה', מאת ברכה ישא הזה, היקר הספר  לאור  להוציא

תרצ "ד  תמוז כ "ג ו' יום ועליהם, עליו תגן הרבים

יצ"ועמרם הצ'152. קרח יחיא מ"ו בן 

c
$מצטרף זהר %ף לל&$ד 'לבד %)ה מק%י( ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ,(ה+*
מס5ם א6ה ,א$7 נח(ב ה)דֹו( ה9הר לֹומדי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְל-250.000
6פ7ֹותי* ויתק'ל$ - ה9הר!!! ספר ,ל =עמים 250.000ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
$קריאת ה6פ7ֹות לק'לת ה6נאי ,י ל'*, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ$מ(אלֹות

יֹום ,ל '9הר ל&$ד ה$א מ"ג)(מע תיקון .(תיקו"ז ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌

'ית רב (כ$נה, רב עיר, רב י(יבה, רא( אדמֹו"ר, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ,ל
'ית (ל 6ינֹוקֹות מל&ד ה5ֹומי, %ף (ל (ע$ר מ?יד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמדר(,
לע@ֹות יכֹול ה$א ר$ח נחת איזה 'ח('ֹון י)ח טהֹורים, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַר'ן
זֹוהר 'ל&דֹו הAרֹות מ,ל י@ראל עם את $להAיל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַלה)'"ה,
י,נס$ י@ראל עם ,ל ,Bוכ הA'$ר, עם אחת %)ה - ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַה)דֹו(
הזֹוה"ק, (,תב ,מֹו $מגֹוג, ?ֹוג מ&לחמת וי+צל$ נח, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ'תבת
ה9ֹוהר. אֹור עֹוד וע5ן זי"ע, והרמח"ל וויטאל, ח5ים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר'י




