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לומר:* גדולה סגולה כתוב ה' סוד ע ''א)בספר סא   ד) ועשרי וחד ,עשרי תקונא   הזוהר עלי :תיקוני חנה  אם ואמר , òמע₣ן רùי  ְְֲִִִֶַַַַָָָקם
ב₣טח אני  ùזאת מלחמה עלי  ק ýם אם לùי, יירא  לא ג)מחנה  כז קרא(תהלים ùהאי לאתčפא, ùעינא  אנא  ùוûאי ùזאת , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

üù ûא מר לג ùן, ילû זאת הא תŽôמ קýם הנא אהרן  לג ùן ,  ילû זאת הא ûוד  קýם ג)ûדוד, טו אהרן (ויקרא  יבא ùזאת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

üù ûאמר  ,ילû זאת על לאúנא  מהימנא  רעיא ק ýם ,ò דč ה מד)אל ד מארי (דברים  flה  דהא מ òה, óם אòר ה ₣רה וזאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
א מר üעל מתנùאין , הויתýן  ûקא לגùן, ûילכ₣ן זאת ûהא קò₣ט נביאי ýמýק ,ü על לאúחא  אתיין קא  קרבא כב)מúיחי ט  (ירמיה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ל₣ א ₣חיל  ן על  ל ùי  אל  א òיב זאת ùזאת, אם  י וג₣מר ùגב ýרת ₣ ה ùú₣ר יתה fiל ואל ùחכמת ₣ חכם  יתהfiל כא )אל ג .(איכה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הקודש:  אי בלשו ו את בטח , אני את  מלחמה עלי ק  א ל י, יירא  לא מחנה עלי חנה א ואמר: מע רי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹק
אמר  ,אצלנ  את  הרי , נתמ ק ,הה אהר . אצלנ  את הרי  וד,  ק וד , ל ה ה סק  להתחק, רצה ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹאני
ה  הרי מ ה,  אר הרה ואת  אמר , את על  להג אמה הר עה ק .ד ה אל   אהר יבא את ְְְְֱֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
חכ יתהל אל נאמר  עליה ,אימתנ היית ,אצלנ כ את הרי אמת , נביאי מק עליה. חלה אי קרבת  ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹערכי 

. ל אחיל  על  לי אל איב את את , א י וגמר, רתגב הר  יתהל  ואל  חכמתְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

üù דא מר ùיננא, ûלכ₣ן הùרית זאת ûהא  דברית, מארי אבהן ýמý מד)ק כו וג ₣מר ,(ויקרא א ₣יביהם ùארץ ùהי₣תם זאת  úם ואף  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה ýא   ריù ק ýדòא אמר ü בגינý(יב לג üù(שם  עזר  למהוי ý מý ק ,üילû òלם דאנ מלא òלמה  ק ýם  יעק₣ב , ùריתי את וזכרי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

óפתי  אדנ ''י היכלא, אפח ק ýם ùה ₣ן, דמל א  קרבא מאני דכל ûמלא, ûא₣צרין מפחן מארי אנû נער  נער  קרבא , ùְְְְְְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאי
היכלא ûהא  ע fiאה, ûמלא òבח₣י י úיד  ýפי  דòכינא.(עלאה)פח, יקרא ùגין  היכלא  ואפח  ýòר ט₣ל ,ýאיה üדילי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הקודש:  בלשויביהא  אר ת הי את  וא  אמר ,ינינ כ הרית  את  את  הרי הרית, עלי האבת מְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹק
לעזר  להית  ק , לה הא א ה ,ל ה למה ק יעק ב. ריתי  את  וזכר י הא  ר דה אמר בגלל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוגמר ,
אדנ''י  ההיכל, תח  ק ,ה לה ל ה רב לי ל ,לה אצרת  ל ה פ חת  על אה נער, נער  ה ה. רב ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָל

ההיכל הרי ,העלי  לה בחי ייד פי פ ח, ה כינה .(העליו)פתי בד  ביל  ההיכל את פתח רת  טל הא,  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
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מ"ח ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני

הּת נּ א העוֹ לם א וֹ ר ׁש ּכ תב ה ּת ּק וּ נים מ בעים אחד ׁש הוּ א ה זּ 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
בּ ספרוֹ . זיע"א י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האקי

דּ רכיו. בּ כל יצליח יתמוֹ טט . וא מ זּ לוֹ  ירוּ ם  הּת פלּ ה: לאחר אוֹ תוֹ  יאמר אם  וּ בפרט  יוֹ ם מ דּ י זה ּת ּק וּ ן  ׁש יּ קרא מיּ שׂ ראל  אדם לכל הּמ עלוֹ ת הן ואלּ וּ 
הט וּ מאה  כּ חוֹ ת ונׁש מתוֹ . רוּ חוֹ  נפ ׁש וֹ  וּ מתּק ן ז וֹ כה בּ ניו. מיתת יראה א ּת חּת יו . יּפ לוּ  אוֹ יביו כּ ל ועניּ וּ ת. כּ יס חסרוֹ ן לידי יבוֹ א ה ּמ קוֹ ר א הם (אׁש ר 

וה בּ עיוֹ ת) הצּ רוֹ ת וּ לכל הרע יחלהלכל א היּ וֹ ם . בּ אוֹ תוֹ  וּ בפרט  הבּ רית, ּפ גם  עו וֹ ן את לתּק ן מאד מ וֹ עיל טהוֹ ר . א מּמ קרה ינּ צל  מ ּמ נּ וּ . מתרחקים  
הבּ א. לעוֹ לם  יז כּ ה  וׁש נים . ימים  לאריכוּ ת יזכּ ה ׁש מים . ליראת יז כּ ה  הנּ פילה. בּ מחלת

דא,ׁש י"תבּ 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  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ïס äק: éל ïעמים ŁõלŁ ,äêא ïס äקים יקרא üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר 

כז) מו, מוֹ (ירמיה וּ  הנני כּ י ישׂ ראל ּת חת ואל  יעקב עבדּ י  ּת ירא אל ׁש ע ואּת ה  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌
ׁש בים  מארץ זרע ואת ה ׁש בוּ יים מרח וֹ ק  ה נּ ׁש מ וֹ ת ׁש כּ ל לקדוּ ׁש ה )(יכוּ ן  יחזרוּ  ובּ טוּ מאה , ׁש ב , ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ו ויעק וֹ ב מחריד:ׁש קט ואין לא )ׁש אנן יח, אמרת (ּת ה לּ ים דּ רכּ וֹ  ּת מים (יכוּ ןהאל ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לאמרת ) ּת הפ בּ עווֹ נוֹ תיו, ׁש נּ גרמה  ה -מארת בּ וֹ :ׁש ה קּ ללה  החסים  לכל ה וּ א מגן צר וּ פה  ה' ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌


