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 דדי מה אלעזר  רי  ל  תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

אמר רי  .בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  חיּ יא ורבּ י אלעזר  ִַ
כּ תוּ ב אלעזר , ג)רבּ י ה'(בראשית  "ו יּ עשׂ  

עד  וכי עוֹ ר". כּ תנ וֹ ת  וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם  אלהים
העוֹ ר  מאוֹ ת וֹ  הי וּ  מפׁש טים כּ ליעכ ׁש ו אלּ א  כּ ן. ? 

לא   ּכ אם חיּ יא , רבּ י לוֹ  אמר  היוּ . כבוֹ ד  לבוּ ׁש י
ׁש עד  ּת אמר  ואם עוֹ ר. כּ תנ וֹ ת  אפלּ וּ  להם ראוּ י
אחר  אלּ א  לא. - אוֹ תם הל בּ י ׁש וּ  חטא וּ  ׁש לּ א

כּ תוּ ב ג)ׁש חטא וּ  לאדם (בראשית אלהים ה' "ו יּ עשׂ  
וגוֹ '. ו יּ לבּ ׁש ם" עוֹ ר כּ תנ וֹ  וּ לאׁש ּת וֹ 

כּ מוֹ אמר  היוּ  בּ התחלה בּ ו דּ אי. זה   ּכ לוֹ , ַָ
ׁש לּ מּט ה, מהגּ ונים וּ מפׁש טים ׁש לּ מעלה,
ׁש חטאוּ  אחר  עליהם. ס וֹ בב העליוֹ ן האוֹ ר והיה
מהם  והעביר  הזּ ה, העוֹ לם בּ צ וּ רוֹ ת החזירם

כּ תוּ ב  מה ׁש לּ מעלה. אלהים הצּ וּ ר וֹ ת ה' "ויּ עשׂ  ? 
מ צּ וּ רת  ו יּ לבּ ׁש ם ", עוֹ ר כּ תנ וֹ ת וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם

כּ תוּ ב הזּ ה. כט)העוֹ לם ואת (שמות אהרן ] "[ואת 
עליוֹ ן, כּ ג וֹ ן  ׁש ם כּ ּת נת ". והלבּ ׁש ּת ם ּת קריב בּ ניו
כּ תנוֹ ת  כּ אן ׁש ׁש , כּ תנ וֹ ת ׁש ם ּת חּת וֹ ן . כּ ג וֹ ן כּ אן 
א וֹ תם  ׁש ל היּ פי  הוּ א,  ּׁש כ גּ ב על ואף עוֹ ר.

הכּ ל. על עלה לבוּ ׁש ים

ׁש ניהם"וקחנה " ג)עיני (בּ צוּ רת).(בראשית  ְִַַָָ

לּ א (בּ דפ וּ ס ) מה ה זּ ה , העוֹ לם  
למעלה, וּ פ וֹ קחים מׁש גּ יחים ׁש הי וּ  קדם  היה

כּ תוּ ב לבא מב )לעתיד  "וה וֹ לכ ּת י(ישעיה 
הּק דוֹ ׁש  עתיד  וג וֹ '. ידעוּ " לא בּ דר עורים
לא  אנׁש ים  ׁש ל  עינים לפקח  הוּ א   ּבּ ר ו
וּ להדּ בק  עלי וֹ נה בּ חכמה וּ להסּת כּ ל חכמים,
ׁש יּ דעוּ  כּ די הזּ ה, בּ עוֹ לם נדבּ קוּ  לּ א בּ מה
לא וֹ תּה  ׁש יּ זכּ וּ  הצּ דּ יקים  אׁש רי רבּ וֹ נם. את
ולא  חכמה, כּ אוֹ ת ּה  חכמה ׁש אין חכמה,
כּ א וֹ תּה  דבקוּ ת ולא  ידיעה, כּ אוֹ ת ּה  ידיעה

דּ בקוּ ת.

ה וֹ לכים עד ליסטים  אוֹ תם רא וּ  ה וֹ לכים  ׁש הי וּ  ַ
רבּ י בּ הם הסּת כּ ל אוֹ תם. לקּפ ח  אחריהם 
אמר  אוֹ תם. והרג וּ  שׂ דה  ח יּ וֹ ת ׁש ּת י  בּ א וּ  אלעזר .
קרא  ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן   ּבּ ר ו אלעזר , ר בּ י 

ד )עליהם , ואם (משלי צעד יצר לא  בּ לכּת" 
וכת וּ ב תכּ ׁש ל", לא  לא)ּת רוּ ץ  מלאכיו(תהלים "כּ י 
וכתוּ ב וג וֹ ', " ּל חׁש ק (שם)יצוּ ה בי "כּ י 

ואפלּ טהוּ ".
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מ"ח ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני

בּ ספרוֹ . זיע"א יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י האקי הּת נּ א העוֹ לם א וֹ ר  ׁש כּ תב  ה ּת ּק וּ נים מבעים  אחד ׁש ה וּ א הזּ וֹ הר, ּת ּק וּ ני מּס פר מ"ח  ּת ּק וּ ן ׁש ל הקדוֹ ׁש  זוֹ הר  יוֹ ם בּ כל לקרא גּ דוֹ לה סג וּ לה
א וֹ יביו כּ ל ועניּ וּ ת . כּ יס חסר וֹ ן לידי יבוֹ א א דּ רכיו. בּ כל יצליח  יתמוֹ טט. וא מזּ לוֹ  ירוּ ם ה ּת פ לּ ה: לאחר אוֹ ת וֹ  יאמר אם  וּ בפרט יוֹ ם מדּ י זה ּת ּק וּ ן ׁש יּ קרא  מיּ שׂ ראל אדם לכל הּמ עלוֹ ת  הן  וא לּ וּ 

הט וּ מאה כּ חוֹ ת  ונׁש מתוֹ . ר וּ חוֹ  נפ ׁש וֹ  וּ מתּק ן זוֹ כה בּ ניו . מיתת  יראה  א ּת ח ּת יו. וה בּ עיוֹ ת )יּפ לוּ  הצּ רוֹ ת  וּ לכל  הרע לכל  הּמ קוֹ ר הם  לת ּק ן (א ׁש ר מאד מוֹ עיל טה וֹ ר . א מ ּמ קרה  ינּ צל מּמ נּ וּ . מתרחקים 
הבּ א. לעוֹ לם יזכּ ה  וׁש נים. ימים  לאריכוּ ת  יז כּ ה ׁש מים. ליראת  יזכּ ה  ה נּ פילה . בּ מחלת  יחלה  א היּ וֹ ם. בּ אוֹ ת וֹ  וּ בפרט הבּ רית , ּפ גם  עווֹ ן את 

דא,ׁש י"ת בּ רא  כּ גוונא ׁש בּ "ת, ּת ּמ ן  ּת ר"י  ּת ּמ ן  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת ריבּ רא ואינוּ ן ׁש ּת "י : בּ "רא  ׁש י"ת ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ו אּת מר  עלייהוּ  הׁש בּ תוֹ ת, את י שׂ ראל  בני  בּ ת ׁש מרוּ  ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ה את הכאלעשׂ וֹ ת  אד כּ יר זמנין ּת רין  וג וֹ מר , בּ ת ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מאי לדרתם ות ּת אה , עלּ אה  ׁש כינּת א לקבל  ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
דּ ירה ל וֹ ן  דּ עביד  מאן  איה וּ  ז כּ אה אלּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְלדרתם,

הרעבּ  יצר מ ּת ּמ ן ואתּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי ׁש בּ ת ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ  צדּ יק, דּ א  עוֹ לם בּ רית ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש רייןדּ איהוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה חד עליּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
בּ נוֹ י וה וֹ ד , נצח כּ ליין  ּת רין אינוּ ן י שׂ ראל  בּ ני ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִמיניּה .
ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא, עּמ וּ דא  סבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל 
י וֹ צא ונ"הר  ׁש בּ ת ענג  אבהן, ּת לת  אלּ ין  ׁש ביעי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי 

לה נהר ,מעד "ן ואית נהר  אית ונהר , הגּ "ן, את ׁש ק וֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נחל דּ אתקרי  נהר  ואית ּפ לגיו, נהר  דּ אתקרי  נהר  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאית
ראתה א עין אּת מר  עלי ּה  עלּ אה עדן  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְקדוּ מים,

ע לּ אהאהים מעדן דּ נפיק  ו', איהוּ  נהר האי  ,ז וּ לת ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חמ ואזיל ואי ּמ א, אבּ א בּ ין  ואעבר  א', מאוֹ ת דאיה וּ  ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

א וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק עד  וּ מטי  לגנּ תאׁש נה, ׁש קי ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ירה דּ נטיר מאן  איהוּ  ז כּ אה ּת ּת אה . ׁש כינּת א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדאיהי 

דטחוֹ ל ,ל עציב וּ  ּת ּמ ן  אתקריב דלא ל בּ א, דּ איהוּ  ׁש בּ ת  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌
א אּת מר  דּ עלּה  דגיה נּ ם, נ וּ רא דאיהוּ  דּ מרה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס

א מוֹ תבער וּ  בּ כל  הׁש  בּ י וֹ ם הוּ אׁש ב וֹ תיכם והכי  בּ ת, ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דגיהנּ ם, נ וּ רא א וֹ קיד כּ א לּ וּ  דּ כעיס מאן דּ כל  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
אר בּ עים לקבל  אינוּ ן חד  חסר מלאכ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

בּ  חד  חסר  אדםמלקיּ וֹ ת דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן ׁש בּ ת, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לנח ועשׂ רה  לח וּ ה ות ועשׂ רה וּ בגיןׁש  לארעא, ׁש עה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ  לוֹ קין אין  מתניתין  מארי אמר וּ  דּ אלּ יןדּ א ׁש בּ ת, ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ח אינ וּ ן  מלק יּ וֹ ת.מלאכוֹ ת לקבל  לי שׂ ראל ׁש יבין  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה דעבידיציאוֹ ת והנּ חה , עקירה אינ וּ ן  ׁש ּת ים. בּ ת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ליּה  ואנּ ח  מאתרי ּה  חפץ  דּ אעקר מאן  אחת, בּ בת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלוֹ ן

וּ מר מאתרי ּה  דחיּ ילבר אילנא אעקר כּ אלּ וּ  ׁש וּ תיּה , ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ר לי ּה  וא נּ ח בּ רית, אוֹ ת מאןדּ איהוּ  נוּ כראה , ׁש וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נ דּ אעקר גרים דּ א מרדּ עביד  ואנּ חׁש מתי ּה  דּ ילּה , ׁש וּ ת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ ר אחרל ּה  גרםׁש וּ  ודא וּ טחוֹ ל, מרה דאיהי א ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ואתגּ לּ יאוּ  די שׂ ראל , מארעא דּ אתעקר וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל 

ר דאיהי נוּ כראה מאןבּ ארעא איה וּ  והכי הר בּ ים, ׁש וּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
קד בּ רית אוֹ ת בּ רדּ אעיל דּ ילי ּה  נוּ כראה,ׁש  ׁש וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ י אּת תא חּמ "ה טחוֹ ל , איה וּ  מרה,ׁש בּ תא"י ׁש א ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אין מים מים, בּ וֹ  אין  רק  והבּ וֹ ר  אּת מר  עלי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַׁש בּ תא"י 

נח אבל יבּ וֹ  ועקר בּ ים וצּמ אוֹ ןׁש ים רעב  ואיה וּ  בּ וֹ , ׁש  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וח והסּפ ד גלוּ תאוקינה ואיהי  וקבלא, ׁש וֹ כא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

והא בּ כלּ א ׁש נּ וּ י ל ּה  למעבד י שׂ ראל וּ צריכין  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
בּ  אסוּ ר דּ איהוּ  דּ חוֹ ל  דבּ וּ ר  ואיהוּ  וכדאוּ קמוּ ה, ׁש בּ ת, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌

א ללא אתר כּ גוונאׁש כּ חת ברחת, איהי  ּת ּמ ן , ׁש ריא ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אנכיד גּ ברּת י  שׂ רי מּפ ני  בּ ּה  דּ אּת מר  דאברהם ׁש פחה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌

נעל , רגלי מעל נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹבּ רחת.
א ה ּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ טּפ ה  עוֹ מדמט וּ נף  אּת ה ׁש ר ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

קד אדמת אמרת עליו ועלי ּה  ׁש בּ ת, דא ה וּ א, ׁש  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּפ  אל בּ ׁש כינּת א איככה כּ ּת נ ּת י את ׁש נּ ה,ׁש טּת י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ ר  צרי דּ א וּ בגין אטנּ פם, איככה רגלי  את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָרחצ ּת י
בּ נ לׁש  בּ לב וּ ׁש בּ ת בּ ׁש נּ וּ יי וצרי ׁש ין  בּ מאכלין, ׁש רגּ א  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּק ד על מחוֹ ל מוֹ סיף  מוֹ סיפיןלמהוי  ה ּמ וֹ סיף וכל ׁש , ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
נפ בּ ליּה  יתירה  אוֹ תּה ׁש  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל ׁש בּ ת. ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ונפ חס יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים ה ּמ וֹ סיף וכל ׁש ׁש ל וֹ ם, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ  ׁש בּ ת.יתירה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ïסäק: éל ïעמים ŁõלŁ ,äêא ïסäקים  יקרא üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר

כז) מו, ּת חת (ירמיהוּ  ואל יעקב עבדּ י ּת ירא אל  ואּת ה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מוֹ  הנני כּ י  מארץישׂ ראל זרע ואת מרח וֹ ק  ׁש ע ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ה ׁש בוּ יים ׁש בים הנּ ׁש מוֹ ת ׁש כּ ל לקדוּ ׁש ה )(יכוּ ן יחזרוּ  ובּ ט וּ מאה, ׁש ב, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ו ויעקוֹ ב מחריד:ׁש קט ואין  לא )ׁש אנן יח, האל(ּת ה לּ ים ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אמרת דּ רכּ וֹ  בּ עו וֹ נוֹ תיו ,ּת מים ׁש נּ גרמה ה-מארת  ׁש ה קּ ללה (יכוּ ן ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

לאמרת)  בּ וֹ :ּת הפ החסים  לכל  ה וּ א מגן  צר וּ פה  ה' ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌


