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נמסר הּלב לחכמי  הּסֹוד ֹות  ְְְִֵֵַַַָס ֹוד 

ט:) דף ב ' (חלק זוהר 

נמסרסוֹ ד הלּ ב לחכמי ׁ̆ בטיםהּס וֹ דוֹ ˙ ׂ̆ רה ע . ַ◌¿◌ַ◌¿◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌

ׁ̆ נה. מא˙ים ׁ̆ בטים  ׁ̆ ני  ׁ̆ נים, ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ֶאלף

ואמר, ּפ ˙ח  ל ּפ ל, הדּ מעוֹ ˙ א)ה˙חיל וּ  בּ כה(איכה  ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָֹ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ

ׂ̆ ר ע ׁ̆ נים לסוֹ ף לחיּה . על ודמע˙ּה  בּ לּ ילה  בכּ ה ƒ̇◌¿◌ֶ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌¡◌ָ◌¿◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌

עד  ׂ̆ ראל, לי  ׁ̆ נח ה לּ ילה ה גּ לוּ ˙, ׁ̆ ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ַה ּׁשבטים

ׁ̆ נה.  ׁ̆  ׁ̆ ו  ׁ̆ ּׁשים לזמן  וא "ו  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ƒ◌ֶׁ̆ יּ ˙ע וֹ רר

וּ מא˙יםלאחר אלף ׁ̆ הם  ׁ̆ בטים , ׂ̆ ר ע  ׁ̆ נים  ¿◌ַ◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌

ׁ̆ נה  ׁ̆  ׁ̆ ו ׁ̆ ּׁשים ואחר גּ ל וּ ˙, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌¿ׁ̆ נ וֹ ˙

אז הלּ ילה ,  ׁ̆ כו )בּ ח בּ רי˙י (וי˜רא  א˙ ּ̇ י וזכר ¿◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌

 ̇ בּ י ׁ̆ ל  ׁ̆ נפ  ׁ̆ היא ו', הא וֹ ˙ ה˙עוֹ ררוּ ˙ זוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ƒ◌¿◌¿◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֲ◌ַיע˜וֹ ב.

– זה וס וֹ ד מו )יע˜ב. הנּ פ(ברא˘י˙ ה בּ אהכּ ל   ׁ̆ ַ◌ֲ◌ֹ¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מˆרימה ׁ̆ לליע˜ב   ׁ̆ נפ  ו', והוּ א . ׁ̆  ׁ̆ ו ׁ̆ ּׁשים וגוֹ ' ¿◌ַ◌ֲ◌ֹƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ׁ̆ ל ס וֹ ד ו' וזה ּ̇ וֹ נה , ּ̇ ח ה' ׁ̆ ל סוֹ ד ׁ̆ ני, ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌ַבּ י˙

–  ׁ̆  ׁ̆ ו יע˜ב, לה˙עוֹ ררוּ ˙ – ׁ̆ ּׁשים . ׁ̆  ׁ̆ ו ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒׁ̆ ּׁשים

ׁ̆ נים ׁ̆ הם ו "ו, הוּ א ולכן  יוֹ סף. ◌ƒ◌¿◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿לה˙ע וֹ ררוּ ˙

אחד. וסוֹ ד  אחד ◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌ֶ◌ƒ◌¿בּ חבּ וּ ר

העֹולם ּבכל קרב ֹות הּמׁשיח מל  יער ּכ ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹאחר 
הּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש ִִַָָּבימין

לא וֹ ˙םּׁשםמ  הוּ א  ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה י˙עוֹ רר והלאה ƒ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌

על וי˙עוֹ ררוּ  ׁ̆ אמרנ וּ , וא וֹ ˙וֹ ˙ ◌ַ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌¿◌ƒנ ּס ים 

– ואז  ׁ̆ אמרנ וּ , ˆרוֹ ˙ אוֹ ˙ן  ׂ̆ ראל זה)י ואף (וסוֹ ד  ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌¿◌ָ◌¿◌ֶ◌¿◌ַ◌

יˆח˜. בּ רי˙י הּמ א˙  מל  יער  ּכ ׁ̆ יחאחר ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ַ◌

ּ̃ ד וֹ  ה בּ ימין  הע וֹ לם  בּ כל  ̇ הוּ א˜רב וֹ   ּבּ רו  ׁ̆, ¿◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁ̆ נּ אמר  טו )כּ מ וֹ  נא דּ רי(˘מו˙ ה'  אז,ימינ בּ כּ ח. ¿◌ֶ◌ֶ◌¡◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌¿◌ָ◌ƒ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌

 ıוהאר  ּכ ואחר אזכּ ר, אברהם בּ רי˙י א˙ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌¿ֹ◌¿◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ַ◌¿ואף

כּ ˙וּ ב, זמן  בּ א וֹ ˙וֹ  אחרוֹ נה . ה' ז וֹ  יד)אזכּ ר, (זכריה ֶ◌¿◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌¿◌¿◌ַ◌ָ◌

ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם  ıהאר כּ ל  על למל ה' ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ָ◌ָ◌¿והיה

אחד. ׁ̆ מ וֹ  וּ  ◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌ֶאחד

מאהלסוֹ ף ׁ̆ הם  אחרוֹ ˙, ׁ̆ נים  ׁ̆  ׁ̆ ו ׁ̆ ּׁשים  ¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בּ ּׁשם אוֹ ˙יּ וֹ ˙ יראוּ  ׁ̆ נים, ּ̇ ים  ׁ̆ וּ  ׁ̆ ים   ׁ̆ ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿וּ 

כּ ראוּ י, וּ למ ּט ה למעלה  ׁ̆ למ וּ ˙ בּ  ח˜וּ ˜ים  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ֲ◌ָ◌ַה 

דּ רכים אוֹ ˙ן  וכל ּ̇ וֹ נה, ו˙ח עלי וֹ נה  ה"ה זה  ◌ƒ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ֶ◌ֶ◌¿וסוֹ ד

ׁ̆ ל בּ ּס וֹ ד  הכּ לוּ לוֹ ˙ ׁ̆ נים ּ̇ ים   ׁ̆ וּ  ׁ̆ ים  ׁ̆ ◌ֶ◌ַ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ֶׁ̆ הם

הו"ה, ו ', מאה(יוה "ה)אוֹ ˙ ׁ̆ למוּ ˙ ׁ̆ ל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌¿◌ֶסוֹ ד

ּ̇ ים.  ׁ̆ וּ  ׁ̆ ים   ׁ̆ ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿וּ 

ּבארץ הּמתים  את יעֹורר  הּוא ּברּו ְִֵֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
הּגליל ּבארץ חילֹות חיל ֹות ויקּומ ּו ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

̃ יּ ם ,לס וֹ ף י˙ אחרוֹ ˙ ׁ̆ נים ּ̇ ים  ׁ̆ וּ  ׁ̆ ים  ׁ̆ וּ  מאה ¿◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌

ׁ̆ עים הר וינּ ערוּ  ,ıהאר בּ כנפ וֹ ˙ ◌ƒ◌ָ◌ֲ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌¿ֹ◌¡◌ֶלאחז

ּ̃ ד וֹ מ ּמ נּ ה, ה ıהאר ̇ ּט הר ּ̃ ד וֹ ו וה בּ רוּ ׁ̆ ה,  ׁ̆ ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּ̃ ד וֹ  ה  ıבּ אר הּמ ˙ים א˙ יעוֹ רר ̃ וּ מ וּ הוּ א וי ׁ̆ ה, ¿◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌

הגּ ליל ıבּ אר  ̇ חיל וֹ  .חיל וֹ ˙ ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌

וי˙˜יּ מ וּ ואז י', אוֹ ˙ העליוֹ ן  הּמ עין  ס˙ר י˙ע וֹ רר ¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌

ׁ̆ ּפ יע  לה  ׁ̆ למ וּ ˙ בּ  ׁ̆ בילים  ׁ̆ נים וּ  ׁ̆ ים  ׁ̆¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌

̃ יּ וּ מם ב י˙˜יּ מ וּ   ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה הּׁשם  א וֹ ˙יּ וֹ ˙ וכל ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌¿למּט ה,

הזּ מן  עד ׁ̆ למ וּ ˙. בּ  היוּ  א  ׁ̆ ו  עכ  ׁ̆ עד ◌ַ◌¿◌ַ◌ַ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ֶיהו "ה,

 ̇ הא וֹ ˙יּ וֹ  בּ חבּ וּ ר עליוֹ ן  מעין  אוֹ ˙וֹ   ׁ̆ ויּמ  ׁ̆ ּפ יע  ◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶׁ̆ יּ 

ה'  ֹמאה(ו"ה)ל˙ו ׁ̆ ל וּ ם  ּ̇ לסוֹ ף וזהוּ  אחרוֹ נה, ¿◌ַ◌ֲ◌ָ◌¿◌ֶ◌¿◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌

ּ̇ לּ מוּ .  ׁ̆ ׁ̆ יּ  אחרוֹ ˙ ׁ̆ נים וארבּ ע  ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌¿◌ַ◌¿וארבּ עים

ׁ̆ בּ  ׂ̆ ראל  י מ˙י ׁ̆ אר הארˆוֹ ˙וי˙עוֹ ררוּ  .ׁ̆ אר ¿◌ƒ◌¿◌¿◌¿◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

הע וֹ לםׁ̆ יּ ּמ ˆא  ׁ̆ ה˙יּׁשב ח"˙, ׁ̆ בּ וֹ ן  בּ ח  זה כּ ל ֶ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌¿◌ֶ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

 ׁ̆ [ה נּ ח האחר  ּ̂ ד  ה  ויעבר ̇ בּ ּׂשם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌¿◌ֵ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿וי

 ֹו ּ̇ מ  ּ̇ ˙מ לּ א ּ̇ וֹ נה ּ̇ ח וה"א העוֹ לם. מן  ◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ָהרע ]

העליוֹ  כּ ˙וּ ב ה ּמ עין  ואז ׁ̆ למ וּ ˙, בּ  ו˙איר ו˙˙עּט ר ן , ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌
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בא, היה שותף לקירוב הגאולה: 
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי זוהר 
עצום  חלק   נוטלים  אתם  ובכך  בחינם,   ועלונים  ספרים  יומי 
ולכשיגיע  הבא,  בעולם  ונצחי  אינסופי   ושכר  הגאולה  בקירוב 

המשיח, יצביע על כל שותף ויאמר "בזכותך הגעתי". 

“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאוּ ּבְ ּבְ

ַרֲחִמים לוּת ּבְ ֵמַהּגָ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ ְלַחּלְ

ן ֶאת  ּבֵ וַּכל ְלַחׁשְ יּ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
כֹוִלים ִלְזּכֹות  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ַהּזְ

ֶכֶסף ָקָטן? ּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ִלְקֹרא  ָדל  ַתּ ְדִאׁשְ ִמי  ְוָכל 

הֹוֶגה  ְקִריָאה ְלַבד וְּבִגְמגוּם, ֲהֵרי הוּא ּכְ ֲאִפילוּ ּבִ

ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ּבֹו  ּכֹוַח  ׁש  יֵּ ׁשֶ ם,  ַהּשֵׁ ֶאת  וְּמָפֵרׁש 

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָעָליו  ְוָיֵגן  ְיִדיָעה,  לֹא  ּבְ ֲאִפילוּ 

הֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכוָּתא קע"ח:[. א ]ַהּגָ וָּבעֹוָלם ַהּבָ

ל  וא וֹ ר)(י˘עיה הח ּמ ה כּ א וֹ ר הלּ בנה אוֹ ר ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌¿והיה

ׁ̆ בע˙ים. יהיה ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה

בּ ˙ענ וּ גי עד  ׁ̆ וֹ ˙ נפ  לל˜ט לה' ׁ̆ בּ ˙ ּ̇ היה  ׁ̆ ַ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ֹ¿◌ָ◌¿◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁ̆ ביעי, אלף אוֹ ˙וֹ  כּ ל אחר וֹ נה ] ה' [זוֹ  דּׁשה, ¿̃◌ֻ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌

עם ׁ̆ ל  ׁ̆ וֹ ˙ ˜דוֹ  ר וּ חוֹ ˙ ׁ̆ ל ה˙ע וֹ ררוּ ˙ ◌ַ◌ֶ◌¿◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿וזוֹ הי

אחרים בּ גוּ פוֹ ˙ ׁ̆ בּ ˙ אחר  ׁ̆ לה˙לבּ  ׂ̆ ראל, ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌¿◌ֲ◌ֵ◌ƒי

ׁ̆ כּ ˙וּ ב ׁ̆ ים, ˜דוֹ  ּ̃ רא  לה ׁ̆ ים, הנּ ˜דוֹ  ׁ̆ אר והיה  ¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌

בּ ירוּ  והנּ וֹ ˙ר ˜ד וֹ בּ ˆיּ וֹ ן  כּ אןׁ̆ לם עד  לוֹ . יאמר  ׁ̆ ¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ּ̇ רים . נס  ̇ סוֹ ד וֹ  ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒדּ ברי 

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עֹוׂשה  י ֹום ּבכל  - חד ׁש  מל ְֶֶֶַַָָָָָָָו ּיקם 
העֹולם על ׁשל ּוחים ְְִִַַָָָמלאכים

ׂ̆ הו יּ ˜ם ע וֹ  יוֹ ם בּ כל אמר, יוֹ סי רבּ י . ׁ̆ חד  מל ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ֶ◌

על ׁ̆ לוּ חים מלאכים  ה וּ א   ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה

˜ד)ׁ̆ כּ ˙וּ בהעוֹ לם , רוּ ח וֹ ˙.(˙הלים מלאכיו ׂ̆ ה  ע ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌

ויוֹ ם יוֹ ם ׁ̆ כּ ל מּׁשוּ ם ׂ̆ ה , ע וֹ  א לּ א כ˙וּ ב, א  ׂ̆ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָע

מˆרים , על  אחד ממ נּ ה ה˙מ נּ ה זמן  וּ בא וֹ ˙וֹ  ׂ̆ ה. ◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌¿◌ֻ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ַ◌¿◌¿◌ֶעוֹ 

ודּ אי.  ׁ̆ חד , ׁ̆ חד מל ויּ ˜ם  ׁ̆ כּ ˙וּ ב  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌¿וזהוּ 

ּפ רוּ ד ׁ̆ רא ׁ̆ ל מ ּמ ˜וֹ ם ׁ̆ הרי יוֹ סף, א˙ ידע א ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ׁ̆ נּ אמר כּ מוֹ  ב )היוּ , יּפ רד.(ברא˘י˙ וּ מ ּׁשם ָ◌¿◌ֶ◌ֶ◌¡◌ַ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌

ולכן  מˆרים , נהר הוּ א הּפ רוּ ד  מאוֹ ˙וֹ  ׁ̆ וֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌¿והרא 

ׁ̆ וֹ רה היּ חוּ ד  ׁ̆ כּ ל מ˜וֹ ם יוֹ סף, א˙ ידע  א ׁ̆ ר ◌ֶ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲא 

ˆדּ י˜. ׁ̆ נּ ˜רא ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶבּ וֹ ,

וה˜דּ ימ וּ רבּ י  ,בּ דּ ר ה וֹ לכים היוּ  יוֹ סי ור בּ י  אלעזר ַ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌

ּ̂ ד  מ  ıר ׁ̆ היה אחד כּ וֹ כב ראוּ  בּ אוֹ ר. ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָללכ˙

אלעזר, ר בּ י אמר זה. ּ̂ ד מ  אחר וכוֹ כב ׁ̆ ועכ זה , ֶ◌¿◌ָ◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌

ל ה בּ ˜ר  כּ וֹ כבי ׁ̆ ל  זמן אד וֹ נם,ה גּ יע  ̇ א ׁ̆ בּ ח ƒ◌ƒ◌ַ◌¿◌ַ◌ֶ◌¿◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

ל רבּ וֹ נם ואימ˙ מ ּפ חד  רˆים ל וֹ והם וּ לז ּמ ר .ׁ̆ בּ ח ¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ַ◌¿◌ֵ◌ַ◌ƒ◌ָ◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌¿◌ַ◌ֵ◌

ׁ̆ כּ ˙וּ ב לח )זהוּ  ויּ ריע וּ (איוב  ב˜ר כּ וֹ כבי  יחד  בּ רן ֶ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ƒ◌

מ  אהים. בּ ני אחדכּ ל  בּ יחוּ ד  ׁ̆ כּ לּ ם ּׁשוּ ם ָ◌¿◌ֵ◌¡◌ƒ◌ƒ◌ֶ◌ֻ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ ˙וֹ .מ  ׁ̆ בּ חים  ¿◌ַ◌¿◌ƒ◌

\


