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מה ה צּ דדים. כּ ל את ׁש אוֹ חז הגּ ן בּ אמצע  עלי וֹ ן עץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
אוֹ תוֹ הּט עם בּ וֹ  ׁש אחוּ ז מ0וּ ם וּ מעּט ר(באותו)? ח יּ ים, מקוֹ ר ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ נ ּה  את  ׁש ּמ עּט רת אם  כּ מוֹ  הגּ ן סביב עלי וֹ נוֹ ת בּ עטרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ  זהוּ  הכּ ל. ג )בעל  וגוֹ '.(שיר  ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה  ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר% זה ועל חיּ ים, מק וֹ ר  ע ּמ % כּ י  כּ % ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ 0וּ ם

הגּ דוֹ ל ר בּ י  הכּ הן זה - חיּ ים מק וֹ ר  ע ּמ % כּ י אמר, יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌
מ ׁש ּפ יע  כּ % מ0וּ ם למּט ה. גּ דוֹ ל  כּ הן כּ נגדּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
מנוֹ ר וֹ ת וּ מדליק למּט ה עליוֹ ן קדׁש  מׁש חת ׁש מן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
היּ מים ׁש בעת  ׁש ל בּ ׁש למ וּ ת  ׁש לם  הגּ דוֹ ל  ׁש הכּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
מלּ וּ אים ימי ׁש בעה זה כּ נגד  הכּ ל . על וּ להתע ּט ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,
ימי  זה ועל ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל ׁש יּ ּמ צא ׁש לּ מּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַל כּ הן
בּ ׁש אר הכּ הן  ׁש יּ ׁש ּת לּ ם כּ די ההׁש למה, ימי נקראוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהּמ לּ וּ אים
ימי  נקראים  ואלּ ה כאחד . ׁש בעה להׁש לים האחרים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים

אוֹ מר זּ ה  מה האחרים. ׁש אר בּ וֹ  ׁש אוֹ חזים מ0וּ ם ?מלּ וּ אים, ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עּמ וֹ . מתעוֹ ררים  האחרים ׁש אר כּ ל מתעוֹ רר, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הכּ הן
וגוֹ '. מֹלאת י וֹ ם עד וגוֹ ', מ וֹ עד אהל וּ מּפ תח כּ תוּ ב, כּ % ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
כּ מ וֹ  בּ כּ ל למ ּט ה הכּ הן מתעּט ר ואז ודּ אי, ימים  ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
הכּ ל  ׁש לּ מ ּט ה, הכּ הן ׁש ּמ תע וֹ רר ׁש בּ ׁש עה  מ0וּ ם ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

וּ למּט ה. למעלה ברכוֹ ת ויּמ צא וּ  למעלה, ידוֹ  על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ ררוּ 

אהרן ר בּ י  את מ ׁש ה ׁש ּמ ׁש ח 0וֹ נה מה אמר , אלּ אא בּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ל הבּ ן ׁש הוּ א באותו)מ0וּ ם מקוֹ ר(אחוז מק וֹ ם ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וכתוּ ב  סג )החיּ ים, ּת פארּת וֹ .(ישעיה זרוֹ ע מׁש ה לימין  מ וֹ לי% ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אהרן. עם הכּ ל  להׁש רוֹ ת מ לּ וּ אים, ימי אוֹ תם  כּ ל ׁש ּמ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹוּ מׁש ה
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ּת נדני:יב אל רׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני ׁש םיגאל ©§¥¦¤¤©£¨§©§¨¦©§¦¥¦¨

קוּ ם: יכלוּ  וֹלא דּ חוּ  און ּפ עלי §¨§Ÿ£¥¨¤Ÿ§̈נפלוּ 

לוֹ רבּ י  אמר  אלעזר. ר בּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה אוֹ רוֹ ת חזקיּ ה כּ ּמ ה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הם : ואלּ וּ  ׁש בעה. ל וֹ , אמר הע וֹ לם? ׁש נּ ברא טרם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנברא וּ 
בּ ית  אוֹ ר ה כּ בוֹ ד , כּ ּס א אוֹ ר עדן, גּ ן אוֹ ר  גּ יה נּ ם, אוֹ ר  ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָאוֹ ר 
בּ טרם  נבראוּ  ואלּ ה מ ׁש יח. ׁש ל  אוֹ רוֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,

באהרן  ׁש נּ אחז וּ  וּ מאוֹ רוֹ ת אוֹ רוֹ ת  ׁש בעה העוֹ לם. וה וּ אׁש נּ ברא , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
למּט ה. מּמ עלה מנוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמדליק 

וע ֹונׁשֹו ה ּגֹורם היה ּומה הּדעת עץ חטא  ׁשל החטא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמע ׂשה
נחׁשׁשל ֶָָ

אל־ ּת נדני אל ־ּת בוֹ אני  ויד ־רׁש עים  גּ אוה יב )רגל [זוהר:(לו, ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

בראשית פ ' לה :)ח"א ל"ד](דף סימן מהשמטה השלמה

ׁש הל% והינ וּ  הנּ קבה, מן הנּ קבה ונׁש מת הזּ כר, מן  ה זּ כר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מת
אסית נּ הה הצּ פוֹ ן , מן ונׁש מתּה  הוֹ איל  אמר : ח וּ ה . אחרי  נּ חׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש היתה ההסתה וּ מה ׁש אלוּ מהרה. עליה . ׁש בּ א מ0וּ ם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
הּמ עשׂ ה היה אי% קׁש רּת למידיו: הרׁש ע סמא"ל  להם: אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר מ 0וּ ם ר בּ וֹ , על מעלה צבאוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעם
אוּ כל  היא% אמר, ה0מים. וּ בעוֹ ף היּ ם בדגת וּ רד וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

מ לּ פניו  וּ לגרׁש וֹ  לוֹ להחטיאוֹ  וּ בּק ׁש  חילוֹ תיו כּ ל עם ירד ? ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א וּ מי כּ מוֹ תוֹ . חבר רכב בּ ארץ גּ מל . דּ מוּ ת לוֹ  והיה נחׁש , ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ֹלא א ֹלהים אמר  כּ י  אף  לּה : אמר הא0ה. אצל לוֹ  וּ בא ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָעליו
ׁש ּת גרע  כּ די ואוֹ סיף , יוֹ תר אבּק ׁש  אמר , הגּ ן. עץ מכּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹתאכל וּ 
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ה גּ ן  בּ ת וֹ % אׁש ר הדּ עת מעץ - אלּ א מנענוּ  ֹלא אמרה: ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא.
ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ עוּ  וֹלא מּמ נּ וּ  תאכלוּ  ֹלא אֹלהים ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
אמר הגּ ן בּ תוֹ % אׁש ר  העץ  מּפ רי אמרה, דברים. ׁש ני  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיפה

ואמרה, הדּ עת. מעץ אלּ א לּה  נאמר וֹלא תאכלוּ , ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱאֹלהים
ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ ע וּ  ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹלא

הר ׁש ע מה סמא"ל  צוֹ וחע שׂ ה האילן והיה  בּ אילן, ונגע הל % ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

לו)ואוֹ מר : אל (תהלים ר ׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני  אל  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ואמר הל% ּת נדני. אל רׁש עים ויד ׁש נּ אמר בּ י, ּת גּ ע אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְּת נדני,
וֹלא בּ אילן ּת גּ עי  אּת  אף מ ּת י , ו ֹלא בּ אילן  נגעּת י  הרי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָלא 0ה:

בּ א הּמ ות מלא% וראתה בּ אילן, ונגעה הא0ה הלכה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָתמוּ תי.
ה וּ א בּ ר וּ % והּק ד וֹ ׁש  מתה, אני עכׁש ו אוּ לי  אמרה : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה .
לוֹ  גּ וֹ רמת הריני אלּ א לאדם, ונוֹ תנ ּה  אחרת  א0ה  ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה

ׁש נינוּ . נחיה - נחיה ואם ׁש נינוּ , נמוּ ת - נמוּ ת אם עּמ י. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש יּ אכל
וקהוּ  ׁש ניהם עיני נת ּפ ּק חוּ  לבעל ּה . גּ ם  ונתנה מּפ רי וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולקחה

ׁש נּ י  ׁש ּק הוּ  ׁש האכלּת ני  מה לּה : אמר  כּ ל ׁש נּ יו. ׁש נּ י  קהוּ  כּ % ? ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אמת, בּ דין  לוֹ  י ׁש ב ט )הבּ ר יּ וֹ ת. ׁש וֹ פט(שם לכּס א יׁש ב ּת  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

מּפ ני  בּ רחּת  ל ּמ ה לוֹ : ואמר לאדם  קרא אתצדק . ל וֹ : אמר  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אנכי קל% עירם כּ י ואירא  עצמוֹ תי, ורעדוּ  בּ גּ ן , ׁש מעּת י ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ִֹ◌

כּ י  מצּ וּ וּ יי, - אנכי עירם כּ י מּפ עלי . - אנכי עירם  כּ י ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָואחבא.

ואחבא. מּמ ע שׂ י, - אנכי  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵעירם

אדםמה  ׁש ל לבוּ ׁש וֹ  מעליו.היה והפׁש יטוֹ  צּפ רן, ׁש ל ע וֹ ר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ערם, עצמ וֹ  אּת ה.ראה  עירם כּ י ל% הגּ יד  מי ׁש נּ אמר  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌
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עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  הוּ א: בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  אדם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לי  ׁש הבאת הא 0ה אלּ א ל%, חטאתי ׁש ּמ א לבדּ י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש הייתי 
נתּת ה אׁש ר הא0ה ׁש נּ אמר  מדּ ברי %, אוֹ תי הדּ יחה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִהיא

הוּ א: בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  העץ. מן לּ י נתנה הוא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִעּמ די
לאדם ׁש החטאת א לּ א ׁש חטאת, דּ יּ % לפניו :ֹלא אמרה ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הביא לפני %. לחטא ה0יאני  הנּ חׁש  עוֹ לם, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 

קללוֹ ת וּ ׁש ֹלׁש ים ּת ׁש עה דּ ין. גּ זרוֹ ת עליהם וגזר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ל ׁש ּת ם
מן  קד0תם מּמ ק וֹ ם ׁש לּ וֹ  הכּ ת ואת סמא"ל והּפ יל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מות,
וּ מכּ ל  ח יּ ה מכּ ל וארר וּ  נחׁש , ׁש ל  רגליו וקצּ ץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,

ׁש בע  אחר  עוֹ רוֹ  את מפׁש יט ׁש יּ היה עליו וּ פקד ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה,
ע"כ . ◌ִ◌ָׁש נים:

f
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בּ עשׂ יאלז ּת קנּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל ¥Ÿ§¥©§©¦¥§©©§¦©¦¨§לדוד

ׁש אבעולה: דּ  וּ כירק יּמ לוּ  מהרה כחציר כּ י ©§¨¦¤¨¦§¥¨¦¨§¤¤¤¤

לשכור 

וגו' במרעים תתחר  א)אל לז]:(לז, לפרק תהלים קח[שימוש לשכור. .
רישיה על  והב  שם עם המזמור זה עליו ואמור  מים בו ושים כוס
א ' א"ה. הוא שלו  ושם ומקיץ יינו  יפוג  ומיד יתיה ואשקי ואפוהי 

ה"א . בגימטריא ויעזרם  מן ה' תתחר, "אל מן

IIתהלים IIשימוש

ע ֹובר רׁשע  ּבמע ׂשי מקּנא  ׁשאינֹו מי – עולה ּבע ׂשי ּתקּנא  ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאל
לאוים ׁשל ֹוׁשה  ְִַָָעל

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויחי פ' בראשית רלח:)- בּ אוֹ תוֹ ](דף  ּפ גׁש וּ  הוֹ לכים , ׁש הי וּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵעד
אחד  וזקן החמוֹ ר, מאחרי לקּפ וֹ טקיּ א הוֹ ל% ׁש היה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ ק
ּפ סוּ ק%. את  לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק, לאוֹ תוֹ  זקן אוֹ תוֹ  אמר ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵרוֹ כב.
לפני% אר כּ ב אוֹ  למּט ה רד אלּ א אחד, אינוֹ  ּפ ס וּ קי לוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ׁש אׁש קל  תינוֹ ק, ואּת ה זקן אני  רוֹ צה, ֹלא ל וֹ , אמר ל%. ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְואמר

ּפ סוּ ק  ׁש אל ּת  לּמ ה אז כּ %, אם ל וֹ , אמר עּמ %. עצמי  אמראת ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ה וּ א זקן, אוֹ תוֹ  ׁש ל  רוּ חוֹ  ּת ּפ ח אמר, בּ דּ ר%. ׁש נּ ל% כּ די  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְל וֹ ,
נפרד  ע ּמ י . ׁש קוּ ל  יהיה ׁש ֹּלא ואמר דּ בר, י וֹ דע וֹלא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵרוֹ כב

זק  בּ דּ ר %.מאוֹ תוֹ  לוֹ  והל% ן ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ ּכ ׁש הגּ יעוּ  ׁש אלוּ  אליהם. קרב יצחק , ור בּ י יהוּ דה רבּ י ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
יפה יה וּ דה, רבּ י  לוֹ  אמר  הּמ ע שׂ ה. את להם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוסח 
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אני  להם, אמר  מּפ י %. דּ בר ונׁש מע כּ אן ונׁש ב עּמ נוּ  ל% ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית,
התרח ׁש  לוֹ . ונתנוּ  לחם הוֹ ציאוּ  הזּ ה. היּ וֹ ם אכלּת י ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָעיף,
והם מ ּמ נּ וּ , ׁש תוּ  עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

ויׁש ב וּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש תוּ 

ואמר,ּפ תח  תינוֹ ק לז)אוֹ תוֹ  בּ ּמ רעים(תהלים ּת תחר  אל לדוד  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אם אמר, ֹלא  - ׁש ירה אם לדוד, עולה. בּ עשׂ י  ּת ק נּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאל
הּק דׁש  רוּ ח סתם, לדוד  מקוֹ ם בּ כל  אלּ א אמר . ֹלא - ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

בּ ּמ רעים ּת תחר אל  זּ ה מה בּ ּמ רעים, ּת תחר אל  זה. את ?אמר ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
צרי % ּת תחבּ ר(לכתב )היה תחר וּ תאל  ּת ע שׂ ה אל אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

עץ  הוּ א אוּ לי  לוֹ , תוּ כל וֹלא עצמ% יסוֹ ד ידעּת  ֹלא כּ י  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ ּמ רעים ,
עולה, בּ עשׂ י  ּת קנּ א ואל  מלּ פניו. ות דּ חה  לעוֹ למים נעקר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
מי  ׁש כּ ל בהם, לקנּ א תבא וֹלא בּ מעשׂ יהם ת ׁש גּ יח ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
על  עוֹ בר  בּ ר וּ %-הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש - מק נּ א וֹלא מעשׂ יהם את ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה

ׁש כּ תוּ ב  לאוים, כ )ׁש ֹלׁש ה אחרים(שמות  א ֹלהים ל% יהיה ֹלא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
להם תׁש ּת חוה  ֹלא ּת מוּ נה. וכל פסל ל % תעשׂ ה ֹלא ּפ ני. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעל 
האדם צרי% לכן קנּ א. אל אֹלהי % ה' אנכי כּ י תעבדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
את וסטיתי  נפרדּת י  לכן מהם, דּ רכּ וֹ  ולסטוֹ ת מהם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רד 
הלּ לוּ  ּפ ס וּ קים אוֹ מר  אני אתכם, ׁש ּמ צאתי  והלאה מכּ אן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ ר כּ י .

◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניכם.

ליׂשראל הּגלּות  ּגרמה  הרעים מּמע ׂשיהם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּלּמּוד

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בשלח פ' שמות מ "ה :)- היוּ ](דף יהוּ דה  ורבּ י יצחק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
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בּ יהו�ג יבּ וֹ לוּ ן: ארץ�בּ טח ׁש כן טוֹ ב ועשׂ ה ¦§©©Ÿ̈©£¥§¨¤¤

גּ מלּ ים עם הּס וֹ חר י וֹ סי עּמ הם והיה לל וֹ ד, מאוּ ׁש א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
י וֹ סי  מצא הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  כּ תפיהם. על וּ מ7אוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקׁש וּ רים
בּ 7דה. ירקוֹ ת ׁש לּ ּק טה העּמ ים מ0אר אחת א0ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ חר

ור יצחק ר בּ י  ּת מהוּ  עליה. וּ בא בּ ּה  והחזיק מהם בּ י נׁש מט ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הזּ וֹ , מה דּ ר % נׁש וּ ב אמר וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה.
בּ דקוּ  מהדּ ר%, ׁש בוּ  ע ּמ וֹ . נתחבּ ר  ׁש ֹּלא לנוּ  להראוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרצה
ּפ סוּ ל  זרע ואביו נכר , אל  בּ ת ׁש ל  בּ ן ׁש היה וּ מצאוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,

ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן בּ ר וּ % אמר וּ : ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה .

ואמר,ּפ תח יצחק לז)רבּ י הם(תהלים מי  בּ ּמ רעים . ּת תחר  אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
רׁש עים אוֹ  חּט אים כתוּ ב  ׁש ֹּלא מרעים,הּמ רעים, אלּ א ? ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אמר, יהוּ דה  ר בּ י  עּמ ם. ׁש ּמ תחבּ רים וּ לאוֹ תם לעצמם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ רעים 
וחברים רעים תהי וּ  ׁש ֹּלא מּמ רעים, עצמ% הרחק - ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְמרעים
ראה, בּ א בּ חטאיו. ותּת פס מעשׂ יו  ל % ירע וּ  ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
נעשׂ ה ֹלא ישׂ ראל, עם ׁש התחבּ רוּ  רב ערב א וֹ תם היוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִאלּ וּ לי
וֹלא ׁש ּמ תוּ , אוֹ תם כּ ל מיּ שׂ ראל מתוּ  וֹלא מע שׂ ה, אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
חטא ואוֹ תוֹ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ראה, וּ בא 0גּ רם. מה לישׂ ראל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגרם

י שׂ ראל . לגל וּ ת גּ רם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

ּכדי  העליֹונה ּבאמּונה ל ּבֹו ויד ּבק ּבר ּבֹונ ֹו זהיר  אדם יהיה  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלע ֹולם
ר ּבֹונ ֹו עם ׁשלם  ְִִִֵֶֶָׁשּיהיה 

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב  וע שׂ ה ג)ּב יהוה [זוהר(לז, ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר  פ' ק"י:)ויקרא רבּ י ](דף וגוֹ '. נּ אכל  מה תאמר וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְוכי 
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ּפ תח, לז)יהוּ דה  וּ רעה(תהלים ארץ  ׁש כן טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לבּ וֹ .אמ וּ נה ויד בּ ק בּ רבּ וֹ נוֹ , זהיר  אדם בּ ן יהיה לעוֹ לם ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש לם ׁש כּ ׁש יּ היה רבּ וֹ נוֹ . עם ׁש לם ׁש יּ היה כּ די העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָבּ אמוּ נה

ראה, בּ א העוֹ לם. בּ ני  כּ ל להזּ יקוֹ  יוּ כלוּ  ֹלא בּ ה'ע ּמ וֹ , בּ טח ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ ּמ עשׂ ה  ׁש נינוּ , כּ # אלּ א ט וֹ ב ? ועשׂ ה זּ ה מה טוֹ ב , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַועשׂ ה 
ועשׂ יתם  ּפ רׁש וּ ה, והרי ׁש לּ מעלה . מעשׂ ה  מתעוֹ רר ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
התעוֹ ררוּ ת  ׁש בּ אוֹ תּה  מ-וּ ם א וֹ תם, ּת עשׂ וּ  אּת ם כּ ביכוֹ ל - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹאתם
כּ ת וּ ב זה ועל  למעלה, מתעוֹ רר  למּט ה , עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ כם

ׁש כּ תוּ ב צדּ יק, א לּ א טוֹ ב ואין טוֹ ב, ג )ועשׂ ה צ דּ יק (ישעיה אמרוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הזּ ה ׁש הּט וֹ ב ודּ אי זה, את עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם כּ יון טוֹ ב. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
ארץ, ׁש כן  אחד . והכּ ל אמוּ נה , וּ רעה ארץ ׁש כן  ואז ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹ רר ,

העליוֹ נה , עד ארץ עּמ ּה  ל ׁש ר וֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל בּ עוֹ לם ל% אין ׁש הרי ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ה וּ א כּ ביכוֹ ל אוֹ תוֹ , ׁש ּמ עוֹ רר כּ יון אליה. הזּ ה הּט וֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 
ּפ רי ּה , ואכל בתוֹ כ ּה  ׁש רה ארץ, ׁש כן  ואז אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
כּ מ וֹ  אחד, והכּ ל ארץ, זוֹ  אמוּ נה, וּ רעה ע ּמ ּה . ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת עׁש ע

צב )ׁש נּ אמר  הנהיגּה (תהלים אמוּ נה, וּ רעה בּ לּ ילוֹ ת. ואמוּ נת% ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מתרחק  הזּ ה הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה , תתעוֹ רר  ֹלא  ואם רצוֹ נ%. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
יוֹ קדת. אׁש  כּ בׁש ן לתוֹ % ּת תקרב אל  אליה, ּת תקרב ואל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,

אז  ׁש הרי ה ּמ ות, מן ׁש ּפ וֹ חד כּ מי בּ פחד, - אליה ּת קרב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
וכיון  בּ ׁש להבוֹ תיה. העוֹ לם את ושׂ וֹ רפת דּ וֹ לקת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאׁש 
אל  ואּת ה בתוֹ כּה , ׁש וֹ רה ה וּ א  אז הזּ ה, הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר

- אז  מּמ נּ ה. כב )ּת פחד דּ רכי%(איוב  ועל ל% ויקם אמר  ותגזר  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לרצוֹ נם זּ את את מנהיגים האמוּ נה בּ ני  ראה, בּ א אוֹ ר . ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָנגּה 
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האמ וּ נה בּ ני הם מי י וֹ ם. הזּ הבּ כל הּט וֹ ב ׁש ּמ עוֹ ררים אוֹ תם ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
יּת ן  הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  וי וֹ דעים ׁש לּ וֹ , על  חס ו ֹלא ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י וֹ תר , יא)לוֹ  מה(משלי  עוֹ ד . ונוֹ סף מפ זּ ר  י ׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א ּת ן הּט עם אם יאמר: וֹלא כּ נגדּ וֹ , בּ רכ וֹ ת מעוֹ רר  ׁש זּ ה מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

למחר אעשׂ ה מה עכ ׁש ו, זה נוֹ תן את  הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
תאמר וּ  וכי כּ %, וּ מ0וּ ם ׁש בּ ארוּ ה. כּ מוֹ  דּ י, בּ לי עד  בּ רכוֹ ת  ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְל וֹ 

כּ תוּ ב  מה וגוֹ ', ה0ביעת בּ 0נה נּ אכל  בּ רכתי מה את וצוּ יתי ? ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה0נים. לׁש ֹלׁש  הּת בוּ אה את  ועשׂ ת ה00ית בּ 0נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלכם

להיוֹ ת?ועשׂ ת צרי % היה  ועשׂ תה ועשׂ ת! זּ ה מה אלּ א! ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מעשׂ ה. ע וֹ שׂ ה וֹלא וּ מנוּ חה ׁש מּט ה לּה  ׁש יּ ׁש  ה', ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלה וֹ ציא

טז) יוֹ מים(שמות לחם ה 00י בּ יּ וֹ ם לכם נתן  וגוֹ ', ה' כּ י ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְראוּ 
וגוֹ '. ה00ית בּ 0נה לכם בּ רכתי את וצוּ יתי זה, כּ גוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.

החּיים עץ היא  ְִִֵַַָָּצדקה

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' -:(לז, [זוהר  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר פ' – ק"י:)ויקרא ה וֹ לכים](דף היוּ  יוֹ סי ור בּ י  חיּ יא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ ין  הוֹ לכים. ׁש הי וּ  גברים  ׁש ני  מצאוּ  הר, בּ אוֹ ת וֹ  ּפ געוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר %,
ּת נוּ  מכּ ם, בּ ב ּק ׁש ה להם: ואמר  בּ א, ׁש היה אחד  אי ׁש  ראוּ  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָכּ %
וֹלא בּמ דבּ ר ׁש ּת עיתי  אלּ ה ימים ׁש 0ני  לחם, ּפ ת מזוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלי
מזוֹ נוֹ  והוֹ ציא גברים, ׁש ני מאוֹ תם אחד נׁש מט  דבר. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכל ּת י
לוֹ  אמר  אוֹ תוֹ . והׁש קה והאכיל  ל וֹ  ונתן ל דּ ר%, הביא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

אוֹ כל  אני ׁש לּ י  את אני ׁש הרי הּמ זוֹ ן, עם  ּת עשׂ ה מה ?חברוֹ : ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
הוֹ ל% אני ׁש לּ % על וּ מה לוֹ : עד אמר  עני , אוֹ תוֹ  אצלוֹ  יׁש ב ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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ל דּ ר %, לוֹ  נתן ׁש נּ ׁש אר  לחם ואוֹ תוֹ  אצלוֹ , 0היה מה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
ל וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְוהל%

יעשׂ האמר זה ׁש דּ בר  הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  רצה ֹלא  חיּ יא, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
אי ׁש , אוֹ תוֹ  על דּ ין נגזר אוּ לי  יוֹ סי , ר בּ י אמר  ידינוּ . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַעל
להצּ יל וֹ . כּ די זה את לפניו להזמין הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְורצה
וֹלא חברוֹ : לוֹ  אמר  בּ דּ ר%. איׁש  אוֹ תוֹ  התעיּ ף  ׁש הלכוּ , ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד

לאחר לחם תּת ן  ׁש ֹּלא  ל % יוֹ סי ,אמרּת י לרבּ י חיּ יא ר בּ י אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
להוֹ ציא התרצה י וֹ סי, רבּ י אמר לאכל. לוֹ  נ ּת ן  ע ּמ נ וּ , מזוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

הזּ כוּ ת את ׁש ל מּמ נּ וּ  ּפ ניו בּ צוּ רת בּ ודּ אי ׁש הרי ונראה, נל % ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לז ּמ ן  הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ורצה נאחז, הּמ ות ׁש ל הדּ פוּ ס ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶזה,

להצּ יל וֹ . כּ די  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְזכ וּ תוֹ 

התרחק בּ ין  וחבר וֹ  אחד, אילן ּת חת וי ׁש ן האיׁש  אוֹ תוֹ  י ׁש ב כּ % ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ יא, לר בּ י  י וֹ סי  רבּ י  אמר אחרת. בּ דר% וי ׁש ב כּ עתמּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נס. ל וֹ  להרחיׁש  ר וֹ צה  הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש וּ דּ אי  ונראה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵנׁש ב
עוֹ מדת ׁש להבוֹ ת ׁש ל אחת צוּ רה ראוּ  כּ % בּ ין וחכּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָקמוּ 
ימוּ ת. ׁש עכׁש ו האיׁש , אוֹ תוֹ  על אוֹ י  חיּ יא, רבּ י אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
ירחיׁש  הוּ א בּ ר וּ % ׁש הּק ד וֹ ׁש  האי ׁש , א וֹ ת וֹ  אׁש רי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קמה להרגוֹ . ורצה  אחד נחׁש  אחד מאילן  ירד כּ % בּ ין נס. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵל וֹ 
והלכה בּ ראׁש ּה , ה צּ וּ רה סוֹ בבה  והרגּת וּ . עליו צוּ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

◌ָלּה .

ר וֹ צהאמר  הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  ל % אמר ּת י וֹלא י וֹ סי, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מ ּמ נּ וּ  זכוּ תוֹ  תוֹ ציא וֹלא נס, לוֹ  כּ %להרחי ׁש  בּ ין ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ורבּ י  חיּ יא ר בּ י  בּ וֹ  אחז וּ  ל וֹ . והל % וקם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר
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אח לאכל. לוֹ  ונתנוּ  לוֹ י וֹ סי, ׁש הרחיׁש  הנּ ס לוֹ  הראוּ  ׁש אכל , ר  ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הוּ א. בּ רוּ % ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואמר,ּפ תח יוֹ סי לז)ר בּ י  ׁש כן (תהלים טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי אמוּ נה. וּ רעה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ

ישׂ ראל, כּ נסת עם טוֹ ב מעוֹ רר  ׁש הרי מ0לּ וֹ , וּ ב ּמ ה?ט וֹ ב  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
אל מתעוֹ רר אז טוֹ ב, הוּ א מתעוֹ ררת , ׁש כּ ׁש צּ דקה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה.

ישׂ ראל כּ תוּ ב כּ נסת זה ועל י), מּמ ות.(משלי  ּת צּ יל  וּ צדקה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
החיּ ים  עץ היא ׁש צּ דקה מ-וּ ם ה ּט עם? על מה וּ מתעוֹ ררת , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

וּ מצּ ילם בּ וֹ  ׁש אחוּ זים אוֹ תם ול וֹ קח הּמ ות, עץ ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ תוֹ 
לזה ׁש יּ תעוֹ רר חיּ ים עץ לאוֹ תוֹ  גרם מי הוהמהּמ ות . ? ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  עשׂ ה הוּ א כּ ביכוֹ ל עוֹ שׂ ה, ׁש הוּ א צדקה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ מר,
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קו)למעלה, בכל (תהלים צדקה צדקה עשׂ ה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נתבּ אר. והרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵעת .

הּקדׁש ּברית  ׁשל ּתּקּון - ט ֹוב וע ׂשה  ּכראּוי – ּבה ' ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבטח

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' במדבר:(לז, [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

פנחס רכ"ה .)פ' ואמר,](דף  לז)ּפ תח ועשׂ ה(תהלים בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ט וֹ ב, וע שׂ ה כּ ראוּ י . בּ ה', בּ טח אמוּ נה. וּ רעה ארץ  ׁש כן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטוֹ ב
כּ ראוּ י . א וֹ ת ּה  ותׁש מר אוֹ תּה  ׁש ּת תּק ן הּק ד ׁש , בּ רית ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּת ּק וּ ן
האמ וּ נה ואוֹ תּה  בּ ארץ, כאן תהיה אּת ה זה, את ּת עשׂ ה ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְואם

ועוֹ ד, מּמ %. ותתּפ רנס מּמ % ּת זּ וֹ ן עליו.ׁש לּ מעלה ושומר  אותו  (מתקן ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ורעה ההוא. בטוב  תשרה ההיא שהארץ החיים, ארץ עליונה, קדושה ארץ  ארץ שכן

ממנו ומתפרנסת נזונית תהיה  שלמעלה האמונה אותה  אמונה
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אמוּ נה: יהו�ד וּ רעה על ל%�והתענּ ג ויּת ן §¥¡¨§¦§©©©§Ÿ̈§¦¤§

לבּ %: יהו�המׁש אֹלת על עליו�גּ וֹ ל וּ בטח דּ רכּ % ¦§£¦¤©§Ÿ̈©§¤§©¨¨

יעשׂ ה: כּ צּ הרים:ווהוּ א וּ מׁש ּפ ט% צדק% כאוֹ ר והוֹ ציא §©£¤§¦¨¦§¤¦§¨¤©¨¢¨¦

ליהו�ז בּ מצליחו�דּ וֹ ם ּת תחר אל לוֹ  התחוֹ לל ©Ÿ̈§¦§¥©¦§©§©§¦©
מזּמ וֹ ת: עשׂ ה בּ איׁש  אלחדּ רכּ וֹ  חמה ועזב מאף הרף ©§§¦Ÿ¤§¦¤¤¥©©£Ÿ¥¨©

להרע: א� יהו�טּת תחר וקוֹ י יכּ רתוּ ן מרעים �כּ י ¦§©©§¨¥©¦§¥¦¦¨¥§¥§Ÿ̈

ארץ: יירׁש וּ  עליהּמ ה והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט ועוֹ ד ¥¨¦§¨¤§§©§¥¨¨§¦§©§¨©
ואיננּ וּ : רביאמקוֹ מוֹ  על והתענּ גוּ  ארץ יירׁש וּ  וענוים §§¥¤©£¨¦¦§¨¤§¦§©§©Ÿ

זה) תעשה ואם ידך. זהעל כל - לבך משאלת לך ויתן  ה' על תתענג
הכל . התתקן הברית, שהתקנה כיון הברית. בתקון מתתקן
אלא עוד, ולא לכל. זכה זו, ברית על שקנא משום פנחס ,
עלה שהרי ה'. על והתענג התקיים ובו ישראל, כל  על שהגן

למעלה  ברוך (והאיר )והתקשר הקדוש שברא  הראשון  באור
הכהן  ואהרן אברהם, ממנו שנהנה  אור  באותו  אותו . וגנז  הוא
זמרי , הרג  ל וֹ  הזכּ יר ֹלא גד וֹ לה, לכהנּ ה ׁש עלה אחר  בו. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַנקשר 

בּ ׁש  ראוּ י, וֹלאוֹלא האחר , הצּ ד ׁש ל  בּ ענפיו כּ לל  יאחז ׁש ֹּלא ביל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
יׁש  האחר  צד  ׁש ל  ענפים ׁש הוֹ רג, מי  ׁש כּ ל עליו. להזכּ יר  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָראוּ י
כּ לל , האחר בּ צּ ד חלק לוֹ  ואין בּ יּ מין, נאחז הרי וּ פנחס  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ .
וּ נחית וּ ת לוֹ , הוּ א גּ נאי - ׁש בח 0נּ ראה מה  כּ אן. נזכּ ר ֹלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
סתם, הכּ ה אׁש ר הּמ כּ ה כּ תוּ ב ולכן בּ ּה . ׁש נּ אחז עליוֹ נה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌3◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה

על נזכּ ר  וֹלא הּמ כּ ה, הא0ה מי .וׁש ם  ידי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
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ׁש נּ יו:יבׁש לוֹ ם: עליו וחרק לצּ דּ יק רׁש ע אדנייגזמם ¨Ÿ¥¨¨©©¦§Ÿ¥¨¨¦¨£Ÿ¨

יוֹ מוֹ : יבא כּ י ראה כּ י לוֹ  רׁש עיםידישׂ חק ּפ תחוּ  חרב ¦§©¦¨¨¦¨Ÿ¤¤¨§§¨¦
דר�: יׁש רי לטבוֹ ח ואביוֹ ן עני להּפ יל קׁש ּת ם ¤¨¥§¦©§¦§¤§¦¨¦©§¨§©§¨§ודרכוּ 

ּת $ברנה:טו וק$תוֹ תם בלבּ ם ּת בוֹ א טוֹ בטזחרבּ ם ©§¨¨§¦¨§©§¨¦¨©§¨
רבּ ים: רׁש עים מהמוֹ ן לצּ דּ יק רׁש עיםיזמעט זרוֹ עוֹ ת כּ י §©©©¦¥£§¨¦©¦¦§§¨¦

יהו� צדּ יקים וסוֹ מ� יהו�יח:�ּת $ברנה יוֹ דע ¦¨©§¨§¥©¦¦§Ÿ̈¥©§Ÿ̈

ּת היה:� לעוֹ לם ונחלתם תמימם יבׁש וּ יטימי ֹלא §¥§¦¦§©£¨¨§¨¦§¤¥Ÿ

ישׂ בּ עוּ : רעבוֹ ן וּ בימי רעה יאבדוּ כ בּ עת רׁש עים כּ י §¥¨¨¦¥§¨¦§¨¦§¨¦Ÿ¥
יהו� כּ לוּ :�ואיבי בעׁש ן כּ לוּ  כּ רים לוֹ הכאכּ יקר §Ÿ§¥§Ÿ̈¦©¨¦¨¤¨¨¨¤

ונוֹ תן: חוֹ נן וצדּ יק יׁש לּ ם וֹלא יירׁש וּ כברׁש ע מברכיו כּ י ¨¨§§©¥§©¦¥§¥¦§Ÿ̈¨¦§

יכּ רתוּ : וּ מקלּ ליו גבר�מיהו�כגארץ מצעדי ¨¤§ª¨¨¦¨¥¥§Ÿ̈¦§£¥¤¤

יחּפ ץ: ודרכּ וֹ  יהו�כדכּ וֹ ננוּ  כּ י יוּ טל ֹלא יּפ ל �כּ י ¨§©§¤§¨¦¦Ÿ¨¦§Ÿ̈

ׁשל וענין וסֹוד ּבאדם ה ּוא הּכל  ּומּטה מעלה  ׁשל הּסֹודֹות  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹכל
רּבֹוא ׁשּׁשים ּכנגד  וצירפם ּבי"ת  אל"ף הא ֹותּיֹות  ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכל 

יחּפ ץמה' ודרּכ וֹ  ּכ וֹ ננוּ  גבר כג)מצעדי השירים :(לז , חדש-שיר [זוהר ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

צ:) הנעלם](דף בּ צלמנוּ מדרש אדם נעשׂ ה אֹלהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
א)כּ דמוּ תנוּ  כּ תוּ ב(בראשית לז). כּ וֹ ננוּ (תהלים גבר מצעדי  מה' ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

העוֹ לם את הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א יחּפ ץ. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְודר כּ וֹ 
זה ׁש יּ היה  אחד, בּ דיוֹ קן היה ה כּ ל הּת חּת וֹ ן, והע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
למּט ה, אדם לברא הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ ׁש עה זה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
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העוֹ למים. ׁש ני  כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  לעשׂ וֹ ת  מעלה רצה ׁש ל  הּס וֹ דוֹ ת וכל  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם  הוּ א הכּ ל על וּ מּט ה, ׁש עוֹ מדת הראׁש  ׁש ל הגּ לגּ לת . ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש ל  הּת ּק וּ נים אוֹ תם עם העליוֹ ן, הע וֹ לם בּ סוֹ ד היא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף
בּ איברים עוֹ מדוֹ ת ׁש הדּ רגוֹ ת גּ וּ ף , ׁש ל  בּ סוֹ ד  הוּ א הגּ וּ ף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָהראׁש .
בּ דּ רג וֹ ת ה כּ ל והרגלים, הירכים הזּ ה. הראׁש  ּת חת ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְידוּ עים
הדּ מיּ וֹ ת כּ ל  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  להיוֹ ת  לוֹ  כּ ראוּ י  ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  חקק כּ לּ ם את והּת חּת וֹ נוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נוֹ ת
גבר מצעדי מה ' וּ ראה, בּ א בּ כּ ל. ׁש לם הוּ א ׁש יּ היה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
וכל  צעדיו כּ ל מהאדם, מרצּ ה הוּ א בּ ר וּ % כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָכּ וֹ ננוּ ,
ואחד  אחד כּ ל אוֹ תם מת ּק ן והוּ א לפניו, מתּק נים הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו

העוֹ לם. בּ דברי אפלּ וּ  יחּפ ץ, ודרכּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

ולבּ וֹ ע וֹ ד, וּ רצוֹ נוֹ  דּ ע ּת וֹ  ישׂ ים אדם אם - כּ וֹ ננ וּ  גבר מצעדי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה '
הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה , ׁש הוּ א  דּ רכיו אחר ללכת  הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל%
ׁש יּ צא וּ  בּ ׁש עה  מ ּמ ׁש . ׁש לּ וֹ  הוּ א כּ א לּ וּ  בּ וֹ , מרצּ ה  הוּ א  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ָבּ רוּ %
והצטיּ ר וּ  והתגּ לּ מוּ  ׁש נּ ת בּ אר , כּ מ וֹ  העלי וֹ ן, ה ּס וֹ ד מּת וֹ % ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהא וֹ תיּ וֹ ת

אח  אדם, ׁש ל ח יּ ים,בּ דמ וּ ת רוּ ח בּ הן ונ0ב הנּ קדּ וֹ ת , יצא וּ  כּ % ר ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הרוּ ח . ׁש ל  בּ ּק יּ וּ ם רגליו על ׁש ע וֹ מד כּ אדם האוֹ ת יּ וֹ ת , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מ וּ 
הצטר% נפׁש , בהן ונתנוּ  האוֹ ת יּ וֹ ת  על התקיּ מ וּ  ׁש הנּ ק דּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
ותקף מזוֹ ן ולתת בּ מסע וֹ תיו, ולנסע וּ בה שׂ כּ ל, בּ דעת  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
סוֹ ד זה  - בּ צלמנוּ  ׁש בּ ארנוּ , כּ מ וֹ  כּ דמ וּ תנוּ . בּ צלמנוּ  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.

ה ּת חּת וֹ ן. העוֹ לם סוֹ ד זה - כּ דמ וּ תנוּ  העליוֹ ן . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

ּת ּק וּ ן דּ בר  ׁש הם הּט עמים, ׁש ל הּת נ וּ עוֹ ת א לּ וּ  - בּ צלמנוּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
להסּת כּ ל  ידיעה לדעת וּ בהשׂ כּ ל , בּ דעת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת,
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ׁש ה וּ א מל% כּ מוֹ  הת גּ לּ ה. וֹלא נס ּת ר ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
רק  זה, לצד  אוֹ  זה לצד  נ וֹ סע ואינוֹ  בּ חכמה, בּ השׂ כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחכם
ׁש ל  הּת נוּ עוֹ ת זה כּ מוֹ  כּ %, אף  וּ במדּ ע. וּ בהשׂ כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
ׁש ראוּ י , כּ מוֹ  וּ במ דּ ע, וּ בהשׂ כּ ל  בּ חכמה מסעיהם כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּט עמים,

בּ צלמנוּ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

דּ יוֹ קן ּכ דמוּ תנוּ  מּת וֹ % יצאוּ  ׁש הם הנּ קדּ וֹ ת, ׁש ל סוֹ דוֹ ת  אלּ וּ  - ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ֹּלא נס ּת ר די וֹ קן מאוֹ תוֹ  עליוֹ נה, נק דּ ה ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
הנּ קדּ וֹ ת נקראוֹ ת אחת, נקדּ ה מּת וֹ % ׁש יּ וֹ צאים וּ מּת וֹ % ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה.
האוֹ תיּ וֹ ת ּת אמר  ׁש אם העליוֹ נה. הנּ קדּ ה ׁש ל  הדּ י וֹ קן ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ וּ ת ,

כּ % ֹלא דּ יוֹ קן,- ׁש ם תל וּ י וֹלא למעלה, אינוֹ  הדּ י וֹ קן ׁש הרי ! ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מתגּ לּ מים כּ לּ ם העלי וֹ ן, העוֹ לם מּס וֹ ד  ׁש יּ וֹ צאים לאחר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
למעלה וציּ וּ ר דּ יוֹ קן ׁש אין לכן, מּק דם היה 0ֹּלא  מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מצטיּ רים
הראׁש ית כּ לוּ ם. בּ וֹ  ׁש ּמ כּ יר מי  ואין יד וּ ע, ֹלא כּ ן ועל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,
ואוֹ תּה  סת וּ מה. אחת נקדּ ה היא ידוּ עה, וֹלא ׁש נּ גלתה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה
אבל  אוֹ תּה . ׁש ּמ כּ יר  מי  ואין גל וּ יה, ו ֹלא יד וּ עה ֹלא  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַהנּ ק דּ ה
אין  ׁש הרי  למעלה, ּת ל וּ יוֹ ת ואין בּה , הצטיּ רוּ  ֹלא ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
- בּ צלמנוּ  הנּ קדּ וֹ ת. אלּ וּ  - כּ דמוּ תנוּ  כּ ן, ועל דּ יוֹ קן. כּ לל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
ליוֹ דעי  הּס וֹ ד כּ אן הכּ ל. ׁש ל ה0למוּ ת ׁש ה וּ א ה ּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

ׁש  ׁש הן הּת נוּ עוֹ ת בּ אדםדין . הן איפה הכּ ל, זהלמ וּ ת אלּ א ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וּ מ בּ ח וּ ץ. מ בּ פנים האדם  ׁש ל הצּ למים הם אלּ וּ  בּ צלמנוּ , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְסוֹ ד
ׁש הוֹ ל% הצּ לם אוֹ תוֹ  - וּ מבּ חוּ ץ וחכמה, וּ מדּ ע השׂ כּ ל - ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
הכּ ל . מן ׁש מוּ ר ׁש יּ היה בּ ׁש מירה, האדם את וּ מנהיג ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו,
בּ כּ ל , ׁש לם  ה וּ א האדם בּ אדם, הן הלּ לוּ  ׁש הּת נוּ עוֹ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד
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סוֹ ד  וזה ׁש לּ מעלה. העלי וֹ נים הּס וֹ דוֹ ת אוֹ תם בּ כל כן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
הּת נוּ עוֹ ת בּ אוֹ תן בּ מסעוֹ תיו , לנסע כּ וֹ ננוּ , גבר  מצעדי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה'
נּט ל  מּמ נּ וּ  מה', הנּ קדּ וֹ ת. בּ אוֹ תן יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  הּט עמים. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 

מה' אחד. וסוֹ ד אחד כּ גון הכּ ל למ ּט ה ׁש יּ היה הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהּס וֹ ד
ׁש הם הוֹ ל%, ׁש וֹ פר לפני מקפא אזלא כּ מוֹ  כּ וֹ ננוּ , גבר  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי
כּ וֹ ננוּ . וזהוּ  ל וֹ , כּ ראוּ י  ואחד  אחד  כּ ל ׁש ּמ תּק נים גבר, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי

הן  בּ עמידה, הן  יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הן הּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר
דּ ין  לתת הן לׁש ּת ק, הן בּ שׂ מחה, לנ גּ ן  הן להפסיק , הן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת,
זהוּ  זרקא , כּ ראוּ י . בּ ּמ ּס עוֹ ת לנסע  והשׂ כּ ל  מדּ ע  הוּ א ה כּ ל -ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ּת וֹ % ׁש ל  הכּ אה בּ א וֹ ת ּה  הּק ׁש ה הנּ יצוֹ ץ כּ ׁש בּ א בּ שׂ מחה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנגּ וּ ן 
מרח וֹ ק, וזוֹ רק וחדוה, שׂ מחה נוֹ תן נתּפ ס, ׁש ֹּלא הזּ % ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאויר 
בּ קיּ וּ מוֹ , וע וֹ מד כּ לל , נתּפ ס וֹלא ידוּ ע ׁש ֹּלא למי בּ שׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנגּ ן

הּת נוּ עוֹ ת, כּ ל וכן  ה שׂ כּ ל. בּ י וֹ תר  ׁש ּק רב עד  לדעת, מתי0ב ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
כּ ל  ה לּ לוּ , הּת נוּ עוֹ ת  ׁש הגּ יעוּ  וטרם כּ ראוּ י . ואחת  אחת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
איברי  כּ ל  ׁש הרי  בּ ּמ ּס עוֹ ת. לנסע יכוֹ לים ֹלא הגּ וּ ף  איברי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָאוֹ תם

וּ ׁש ּת ים עשׂ רים  ׁש הן  בּ אוֹ תיּ וֹ ת, התח לּ קוּ ת נוֹ טלים בּ הם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ וּ ף
איברים, עשׂ ר ׁש נים וּ באיברים. בּ ּפ רקים ׁש התגּ לּ מוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
בּ ּמ ּס עוֹ ת נוֹ סעים ֹלא הלּ לוּ  עשׂ ר וה0נים ׁש נּ וֹ סעים . ּפ רקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵהם

עוֹ שׂ ים ׁש כּ לּ ם ּת נוּ עוֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים  ׁש ל בּ ּס וֹ ד רק ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ּת נוּ עוֹ ת ויׁש  א וֹ תם . להּס יע הלּ ל וּ  הּפ רקים לתתאת אחרוֹ ת, ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ולתת הגּ וּ ף , כּ ל  וּ להּס יע הגּ וּ ף לכל וּ מדּ ע וחכמה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהשׂ כּ ל

אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים כּ ראוּ י . הכּ ל וּ למּט ה  למעלה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
ה גּ וּ ף. בּ איברי  התח לּ קוּ  וכ לּ ם הגּ וּ ף , סוֹ ד  ׁש ל הכּ לל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהם
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ׁש הן  אחרוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארוּ  נׁש לם. הגּ וּ ף האוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מּס וֹ ד
ראׁש וֹ נוֹ  הן אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רה  ׁש ּת ים האיבריםע שׂ ר . ׁש אוֹ תם ת, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ּת ּק וּ נוֹ . על ואיבר איבר  כּ ל ׁש יּ היה הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִקיּ וּ מוֹ 

בּ זכר, ׁש נּ ראוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם ׁש יּ ׁש  גּ ב על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְואף 
זכר, ג' נקבה. ב' זכר , א' כּ מוֹ  בּ נקבה. ׁש נּ ראוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְואוֹ תיּ וֹ ת
מהן  האחרוֹ ת, הא וֹ תיּ וֹ ת כּ ל וכן זכר . ו' נקבה, ה' נקבה. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְד '

כּ %, אם ּת אמר, ואם בּ נקבה. כּ לוּ ל וֹ ת וּ מהן בּ זכר , ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ לוּ לוֹ ת
אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ׁש ל  בּ ס וֹ ד אדם נבנה ׁש הרי אי% ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

לזכר היוּ  וּ ראוּ יוֹ ת  ׁש הצטרכוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת ונבחר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת כּ לים,

איברים עשׂ ר  ׁש נים כּ נגד  עשׂ רה, ׁש ּת ים רק אין, אלּ א- ! ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ רים ואוֹ תם זכר, ׁש ל  בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי,
מ0וּ ם נקביּ וֹ ת . ואוֹ תיּ וֹ ת זכריּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת - אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

זה כּ לוּ לים ׁש הם ּפ רקים, בּ אוֹ תם  איבר יׁש  האיברים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ׁש ּמ קבּ ל  ההוּ א זכר, הוּ א ׁש נּ כנס  מי  בּ זה . זה ונכנסים זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִעם
וּ נקבה, זכר  יׁש  האיברים בּ כל  הנּ קבה. היא בּ תוֹ כ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 

האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ %, וּ מ0וּ ם בּ נקבה. כּ זכר בּ זה זה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים 
אלּ וּ  צריכוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת וכל וּ נקבה. זכר  ׁש ל  בּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְעוֹ לוֹ ת

בּ אלּ וּ . אלּ וּ  וּ להתחבּ ר  אלּ וּ , ואחד את זכר אחד ה"ו, ג "ד (א"ב  ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אוֹ תיּ וֹ תנקבה) וּ ׁש ּת ים עשׂ רים בּ נקבה. זכר  כּ מ וֹ  לזה זה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
ׁש הרי  קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת והן למּט ה , בּ נּ קבה כּ ל וּ לוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת
כּ ל  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ כל  בּ ּת ׁש וּ קה בּ נּ קבה, הזּ כר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תחבּ ר 

הּמ ים בּ אוֹ תם האוֹ תיּ וֹ ת, סוֹ ד  בּ ּה  מ ּט יל הנּ קבה אל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.
הקרימ וּ  כּ % ואחר  האוֹ תיּ וֹ ת,(קפאו)ׁש לּ ּה , ׁש התגּ לּ מ וּ  ׁש מים  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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בּ יתא אלפא יׁש  זה ועל אלּ וּ . כּ מוֹ  אחר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ צאוֹ ת
אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל בּ יתא אלפא ויׁש  גּ דוֹ ל וֹ ת, עלי וֹ נוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ל 
בּ ּס וֹ ד  וּ מתגּ לּ ם יוֹ צא אחד, ׁש ל וסוֹ ד אחד, הוּ א א' ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת .
אחד . והם בּ אחד , ׁש ּמ תחבּ רים העלי וֹ נים האיברים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ונ ּת נת א' ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת מ0וּ ם אחד. איבר  אלּ א אינוֹ  זה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם

הדּ יוֹ  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ צאת ׁש הצטרכוּ בּ ראׁש , הלּ לוּ  האחרים ׁש ל קן ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
האחר וֹ ת הדּ רגוֹ ת ל ׁש ּת י מראה א', וּ כ ׁש יּ וֹ צאת עּמ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
וכלּ ם והאמצע , ה7מאל ׁש הם  עּמ וֹ , להתחבּ ר ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטרכוּ 
והתי0בוּ  ׁש נּ מצא וּ  כּ יון ׁש לּ וֹ . בּ דּ יוֹ קן ונראים יחד, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאחזים
וּ מתי0בת א' חוֹ זרת  האחרים, האיברים ׁש ני  אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מם

בּ צד  בּ ראׁש , היּ מין.בּ מקוֹ מ ּה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רּבֹוא ׁשּׁשים ּכנגד  ּופנימּיּותן  הא ֹות ּיֹות ּובא ּור ְְִִִִִִֵֶֶָָס ֹוד 

ה וּ אאי! בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  הא וֹ תעשׂ ה  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ׁש יּ צאוּ  ? ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מה א'. היא האוֹ תיּ וֹ ת, לכל הראׁש  ׁש יּ צאה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

ה וּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש מים.עשׂ ה  וּ ברא האוֹ ת בּ אוֹ תּה  התעּט ף ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ֹלׁש  ׁש הם היּ חוּ ד , סוֹ ד  את הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ רא הזּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָוּ באוֹ ת
נתבּ אר. זה והרי  ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  אחד, ס וֹ ד ׁש מים, והם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת,
הגלידוּ  וֹלא  ׁש נּ קרׁש וּ  טרם הזּ ה, בּ ּס וֹ ד  ׁש מים ׁש נּ בראוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ׁש הרי  א',ה0מים, האוֹ ת ׁש ל  הּס וֹ ד הּמ ים, בּ תוֹ % טמירים היוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ו', האוֹ ת יצאה הּמ ים, מּת וֹ % ׁש נּ קר ׁש וּ  לאחר לימין. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ֹלא זה כּ ל ועם אדם. ׁש ל בּ דיוֹ קן הת גּ לּ מוּ ת ׁש ל בּ ציּ וּ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְמציּ רת
והתי0בה וחזרה כּ לוּ ם, א' האוֹ ת ׁש ל די וֹ קן מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר
העוֹ לם מראׁש  להאיר הזּ וֹ  האוֹ ת ׁש ל  האוֹ ר התחיל ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ ּה .
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לא וֹ ת וע שׂ ה אחרת, בּ אוֹ ת אוֹ ר וֹ  את גּ נז העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלסוֹ ף
בּ תוֹ כ וֹ . אוֹ ר  אוֹ תוֹ  ונגנז בתוֹ כוֹ , אוֹ רוֹ  לגנז אחד, בּ י "ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
לׁש ביל  ּפ רט לע וֹ לם, יצא וֹלא ונטמן, נגנז ההיא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מה0עה

ועוֹ מד  העוֹ לם  נזּ וֹ ן וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , אחד ח וּ ט  ׁש נּ מׁש % אחד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַדּ ק
הכּ ל . נזּ וֹ ן הזּ וֹ  מהאוֹ ת הכּ ל. נבנה הזּ וֹ  האוֹ ת מן ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ וֹ .
את וׁש בר  י שׂ ראל  את הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מר הזּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָבּ אוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניהם. טו)שׂ וֹ נאיהם נאדּ רי (שמות ה' ימינ % ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מה החטאים , ׁש גּ רמוּ  בּ ׁש עה אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ% ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ כּ ח

ב )?כּ תוּ ב  גּ לוּ (איכה הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  אז ימינוֹ . אחוֹ ר הׁש יב ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ זּ ר וֹ ע, התי0בה א' שׂ וֹ נאיהם . בהם וׁש לטוּ  הארץ, מן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ב וֹ , ׁש החזיקוּ  אחרים צדדים ׁש ני ׁש הם וכח, ותקף ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְבּ ס וֹ ד
כּ נגדּ ּה , אוֹ תּה  וכוֹ נסת  בתוֹ כ ּה , נכללה ב ' ה יּ מין. זרוֹ ע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהיא

אחתכּ נק  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל כּ % מ0וּ ם זכר . לתוֹ כּה  ׁש נּ כנס בה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ונׁש למ וּ  אחרוֹ ת, לאוֹ תיּ וֹ ת התּפ 0טה א' נקבה. ואחת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכר 
ה0למ וּ ת להי וֹ ת אלף, אחר וֹ ת דרג וֹ ת ׁש ּת י לּט ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,

- עליו והחוֹ נים ּפ לוֹ ני. מּט ה עליו והח וֹ נים סוֹ ד וזה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
רבּ וֹ א, לׁש 0ים האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ע וֹ לוֹ ת עד בּ אחת. דרג וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
לׁש 0ים ועוֹ לים עשׂ ר , ׁש נים  ׁש הם י שׂ ראל , ׁש בטי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ח ׁש בּ וֹ ן

אלף  לׁש 0ים. עוֹ לים כּ ׁש התמלּ אוּ  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ % אף ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִרבּ וֹ א.
מם למד כּ ף יוֹ ד  טת חית זין וו הא דּ לת גּ ימל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
עליּ ת הם אלּ וּ  ּת ו. ׁש ין ריׁש  קוֹ ף צדּ י  ּפ א עין סמ % ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָנוּ ן 

האוֹ תיּ וֹ ת בּ סוֹ ד ׁש למ וּ ת  ׁש ּת היה כּ די  רבּ וֹ א, לׁש 0ים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
מם והן אוֹ תיּ וֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים עדין נ ׁש אר וּ  האיברים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
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ידוֹ : צדּ יקכהסוֹ מ� ראיתי וֹלא זקנּת י גּ ם הייתי נער ¥¨©©¨¦¦©¨©§¦§¨¦¦©¦

לחם: ׁש  מבקּ  וזרעוֹ  וזרעוֹ כונעזב וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם כּ ל ¤¡¨§©§§©¤¨¤¨©¥©§¤§©§

האחר וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת והן כּ ף, ּפ א, נוּ ן, אר כּ ה, צ דּ י ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה,
וּ כ ׁש כּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת. עשׂ רה ל ׁש ּת ים עוֹ לוֹ ת והן מנצפ"ךּ . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהכּ פ וּ לוֹ ת
ה 0ם סוֹ ד אוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת לׁש בעים ע וֹ לוֹ ת נׁש למוּ , ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ׁש בעים י שׂ ראל ח ׁש בּ וֹ ן בהן. נקרא הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
והן  בּ הם, ונכלל וֹ ת בּ תוֹ כם, עדים ׁש הם אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש ,

ׁש כּ תוּ ב קכב )י"ה, עדוּ ת(תהלים י"ּה  ׁש בטי  ׁש בטים על וּ  ׁש 0ם ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ּפ רׁש וּ ה, והרי ה0מעוֹ ני . הרא וּ בני הּס וֹ ד , זה ועל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.
ׁש כּ ל  בּ ית"א, אלפ"א כן כּ מ וֹ  וּ ׁש ּת ים. לׁש בעים עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְוכ לּ ן
ׁש הכּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ל ּס וֹ ד עוֹ ל וֹ ת ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
הּמ רכּ בה סוֹ ד אדם, ׁש ל ה ּס וֹ ד ׁש לם, גּ וּ ף  ׁש ל ס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עוֹ לוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל  כּ % מ0וּ ם החקוּ ק. ה 0ם ס וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
סוֹ ד  יהיה ׁש הכּ ל  וגוּ פם, בּ דיוֹ קנם העליוֹ נה הּמ ר כּ בה ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עליּ ת
ונחקקוֹ ת כּ ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל כּ ראוּ י. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
חקוּ קוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חקיקוֹ תיהן

אחד . גּ וּ ף כּ לּ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ֲ◌ַנעשׂ וֹ ת

ׂשר ֹו א ֹות ֹו אמר ה ּזה ה ּפס ּוק למדנ ּו - זקנּתי ּגם הייתי  ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָנער
ע ֹולםׁשל ֶָ

גּ ם נער כה)זקנּת י הייתי  לך:(לז , לך פ' בראשית  - צה :)[זוהר אי ](דף  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ ל  ׁש לּ מדנוּ , ׁש לּ מ ּט ה. הארץ זוֹ  - נער ׁש ּמ לכּ % ארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָל%
לגד וֹ לים נּת נוּ  זרה , עבוֹ דה עוֹ בדי הע ּמ ים ׁש אר ארצוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר
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לעוֹ לם:כזלברכה: ׁש כן וּ  טוֹ ב ועשׂ ה מרע כּ יכחסוּ ר ¦§¨¨¥¨©£¥§Ÿ§¨¦

בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הה וּ א  לכ לּ ם וּ מעל עליהם. ׁש ּמ מנּ ים (תהליםמגנּ ים ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
שׂ ר וֹ לז) אוֹ תוֹ  אמר  הזּ ה הּפ סוּ ק ולמדנ וּ , זקנּת י . גּ ם הייתי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַנער

לעוֹ לם אוֹ י נער . ׁש ּמ לכּ % ארץ  ל% אי כּ תוּ ב  כּ ן  ועל  עוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ׁש יּ וֹ נק  כּ מי יוֹ נקים בּ גּ לוּ ת, וּ כׁש יּ שׂ ראל  ה זּ ה. מהצּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ נק

אחרת. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמר ׁש וּ ת

זקנּת ינער גּ ם כה)הייתי  ויצא :(לז, פ' בראשית - קסב.)[זוהר עוֹ ד ](דף ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ תוּ ב ואמר , ייסא  ר בּ י לז)ׁש אל גּ ם(תהלים הייתי נער ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אוֹ תוֹ . אמר עוֹ לם ׁש ל ׁש 7רוֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י
אמר אדם. בּ ני 0חוֹ ׁש בים מ ּמ ה י וֹ תר  בּ חכמה אוֹ תוֹ  אמר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
גּ ם הייתי נער  נאמר הּק דוֹ ׁש  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי  הוּ א, יפה בּ ני , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ ,
היּ חוּ ד  ׁש ל ה0בח זה - נעזב צדּ יק ראיתי וֹלא הוּ א, וכ% ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י.
בּ וֹ , נמצא ּת מיד ה לּ ילה ׁש הנּ ה לילה, לֹלא י וֹ ם נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק 

ה וּ אוזרע וֹ  מה לחם, ונׁש ּפ ע מבּק ׁש  ׁש זּ וֹ רק בּ ׁש עה אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עּמ וֹ , ׁש וֹ רה היא ׁש הרי  הנּ קבה, את תוֹ בע אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע,
אין  ׁש הרי אצלוֹ , היא וּ זמינה לעוֹ למים מּמ נּ וּ  נפרדת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
יחד  ׁש ניהם וּ תׁש וּ קת  זמינה, ׁש הנּ קבה בּ ׁש עה  אלּ א ׁש וֹ פע ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶזרע
אמר אוֹ תּה . לתבּ ע  צרי % ֹלא ולכן  נפרדים, ׁש אין  אחד, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ק

כּ % ֹלא הגּ לוּ ת  וּ בזמן מתי ל וֹ , ואינוֹ . זרעוֹ , כּ תוּ ב לוֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ֹלאיוֹ צא ּת אמר, ואם הזּ כר . עם  אחד בּ דבּ וּ ק  כּ ׁש הנּ קבה ? ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌

היא מה הגּ ל וּ ת ׁש ל  בּ זמן - נעזב צדּ יק ?ראיתי  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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לעוֹ לם�יהו� חסידיו את יעזב וֹלא מׁש ּפ ט אהב §Ÿ̈Ÿ¥¦§¨§©£Ÿ¤£¦¨§¨

נכרת: רׁש עים וזרע ארץכטנׁש מרוּ  יירׁש וּ  צדּ יקים ¦§¨§¤©§¨¦¦§¨©¦¦¦§¨¤

עליה: לעד וּ לׁש וֹ נוֹ ל ויׁש כּ נוּ  חכמה יהגּ ה צדּ יק ּפ י §¦§§¨©¨¤¨¦©¦¤§¤¨§¨§

ֹלאא לּ א אחר  בּ זמן  לעוֹ למים . נעזב וֹלא למעלה אחוּ ז זה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
אחוּ ז  למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז מהנּ קבה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶנעזב 
הצּ דדים, ׁש ני  את אוֹ חז אחר  בּ זמן הגּ לוּ ת. ׁש ל  בּ זּ מן - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

נעזב. אינוֹ  וּ לע וֹ לם וּ למּט ה, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

עליה""צ דּ יקים  לעד ויׁש ּכ נ וּ  ארץ כט)ייר ׁש וּ  תורה;:(לז, [זוהר ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קנג:] דף  א' חלק וראהזוהר בוא שמעון רבי אמר
הוא ברוך להקדוש ישרא "ל כנס "ת של  האהבה התעוררות

שהםנשמ לפי לה, מעוררים למטה  הצדיקים של ותיהם
הזאת והתעוררות  זכר, בחינת של מצד המלך מצד באים
נמצא אהבה, ונתעורר זכר בחינת מצד להשכינה מגיע
היא ובכן  להשכינה , ואהבה חביבות מעורר זכר שבחינת
השתוקקות זה כדמיון הוא, ברוך הקדוש אל באהבה נקשרת
עליונים מים לעומת תחתונים מים להעלות המלכות  מדת
הצדיקים הם זכאים צדיקים, של בנשמותיהם אלא אינה

הזה עליוניםבעולם מתקיימים שעליהם הבא, ובעולם
עוֹ לם" יסוֹ ד  "וצדּ יק כן: ועל כה)ותחתונים , י , כתבו (משלי ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והואסהסתם למעלה, יסו "ד הוא  שהצדיק הכל  של וסוד

IIתהלים IIזוהר 

העליון.סה. עולם על  וגם הזה עולם על  לדרוש  יש  עולם  סתם

הזוהר זיו
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מׁש ּפ ט: אֹלהיולאּת דבּ ר תמעד'ּת וֹ רת ֹלא בּ לבּ וֹ  §©¥¦§¨©¡¨§¦¦§©
להמיתוֹ :לבאׁש ריו: ׁש  וּ מבקּ  לצּ דּ יק רׁש ע יהו�לגצוֹ פה £ª¨¤¨¨©©¦§©¥©£¦§Ÿ̈

בּ ה$פטוֹ :� ירׁש יענּ וּ  וֹלא בידוֹ  יעזבנּ וּ  אללדֹלא קוּ ה ©©§¤§¨§©§¦¤§¦¨§©¥¤

בּ הכּ רת�יהו� ארץ לרׁש ת וירוֹ ממ% דּ רכּ וֹ  ׁש מר וּ  §Ÿ̈§Ÿ©§¦¦§¨¤¤¨¤§¦¨¥
ּת ראה: כּ אזרחלהרׁש עים וּ מתערה עריץ רׁש ע ראיתי §¨¦¦§¤¨¦¦¨¨¨¦¦§¨¤§¤§¨

נמצא:לורענן: וֹלא ואבקׁש הוּ  איננּ וּ  והנּ ה ׁש מרלזויּ עבר ©£¨©©£Ÿ§¦¥¥¤¨£©§¥§¦§¨§¨

ׁש לוֹ ם: לאיׁש  אחרית כּ י יׁש ר וּ ראה וּ פׁש עיםלחּת ם ¨§¥¨¨¦©£¦§¦¨Ÿ§¦
נכרתה: רׁש עים אחרית יחדּ ו צדּ יקיםלטנׁש מדוּ  וּ תׁש וּ עת ¦§§©§¨©£¦§¨¦¦§¨¨§©©¦¦

צרה:�יהו�מ בּ עת יהו�ממעוּ זּ ם �ויּ עזרם ¥§Ÿ̈¨¨§¥¨¨©©§§¥§Ÿ̈

בוֹ : חסוּ  כּ י ׁש יעם ויוֹ  מרׁש עים יפלּ טם ¨¦¥¦§¦¨§¥¥§©§¥§©§©ויפלּ טם

מלמעלה צדיקים מן נכללת ישראל וכנסת למטה, יסו"ד
זהו סוומלמטה אותה, יורשים זה  מצד וצדיק  זה מצד צדיק

בוא ודאי, א"רץ" "ייר ׁש וּ  ארץ ", ייר ׁש וּ  "צדּ יקים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַשכתוב:
ברכות עליה וממשיך  האר"ץ לזאת לה  יורש הצדיק וראה
עליונה בהמשכה ומעדנים ממתקים לה  ונשפע יום, בכל

הענין. נתבאר והרי אליה, שנמשך

IIתהלים IIזוהר 

בעבודתוסו . מעורר שלמטה והצדיק המשפיע , כח היינו  יסוד על  פירוש 
במדת  מלמטה  שלהם המשפיע  כח  זה והרי המלכות, במדת נוקבין מיין
בהמלכות  משפיע היסוד שהוא שלמעלה הצדיק  זה  ידי ועל המלכות,

ממעל .שפע 

הזוהר זיו
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להזכּ יר:אלח לדוד אל�יהו�במזמוֹ ר ¦§§¨¦§©§¦§Ÿ̈©

תיּס רני: וּ בחמת% תוֹ כיחני חצּ י%ג בּ קצּפ % כּ י §¤§§¦¥¦©£¨§§©§¥¦¦¦¤

יד%: עלי וּת נחת בי מּפ ניד נחתוּ  בּ בשׂ רי מתם אין ¦£¦©¦§©¨©¨¤¥§Ÿ¦§¨¦¦§¥

חּט אתי: מּפ ני בּ עצמי ׁש לוֹ ם אין עוֹ נתיהזעמ% כּ י ©§¤¥¨©£¨©¦§¥©¨¦¦£Ÿ©
מּמ נּ י: יכבּ דוּ  כבד כּ מ)א ראׁש י נמקּ וּ ועברוּ  הבאיׁש וּ  ¨§Ÿ¦§©¨¨¥¦§§¦¤¦¦§¦¨©

אוּ לּת י: מּפ ני כּ לזחבּ וּ רתי מאד עד ׁש חתי נעויתי ©Ÿ¨¦§¥¦©§¦©£¥¦©Ÿ¦©§Ÿ¨

הלּ כּת י: קדר מתםחהיּ וֹ ם ואין נקלה מלאוּ  כסלי כּ י ©Ÿ¥¦¨§¦¦§¨©¨§¦§¤§¥§Ÿ

מנּ המתטבּ בשׂ רי: ׁש אגּת י מאד עד ונדכּ יתי נפוּ גוֹ תי ¦§¨¦§¦§¦§¥¦©§Ÿ¨©§¦¦©£©
נסּת רה:ילבּ י: ֹלא מּמ % ואנחתי ּת אותי כל נגדּ % אדני ¦¦£Ÿ¨¤§§¨©£¨¦§©§¨¦¦§¦§¨¨

אּת י:יא אין הם גּ ם עיני ואוֹ ר כחי עזבני סחרחר ¦¦¥¥©©¥§¦Ÿ¦©¨£©§©§¦¦לבּ י

עמדוּ :יב מרחק וּ קרוֹ בי יעמדוּ  נגעי מנּ גד ורעי ¨¨Ÿ£©§¥©¦¤¤¦§¦©£Ÿ§©¥¨Ÿאהבי

הוּ וֹ תיג דּ בּ רוּ  רעתי ודרׁש י נפׁש י מבקׁש י ©§¦¦¨¨¥§Ÿ§¦§©¥§©§§©§©וינקׁש וּ 
יהגּ וּ : היּ וֹ ם כּ ל אׁש מעידוּ מרמוֹ ת ֹלא כחרׁש  ואני ¦§¨©¤§©£¦§¥¥¤§¨

ּפ יו: יפּת ח ֹלא ׁש מעטווּ כאלּ ם ֹלא אׁש ר כּ איׁש  ואהי §¦¥¦§©¦¨¡¦§¦£¤Ÿ¥©
ּת וֹ כחוֹ ת: בּ פיו יהו�טזואין ל% הוֹ חלּת י�כּ י §¥§¦¨¦§§Ÿ̈¨§¦

אֹלהי אדני תענה ישׂ מחוּ יז:'אּת ה ּפ ן אמרּת י כּ י ©¨©£¤£Ÿ¨¡¨¦¨©§¦¤¦§§

רע עליך יעץ  אם

וגו' תוכיחני  בקצפך אל ב)ה' לח]:(לח, לפרק תהלים להנצל[שימוש .
קום  רע  עליך בליעל איש  יעץ ואם ממנו . שסופר הרע מלשון

א"ה . שלו ושם יתיה. לצלי  לאויר וצא בשחרית

IIתהלים IIשימוש
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הגדּ ילוּ : עלי רגלי בּ מוֹ ט נכוֹ ןיחלי לצלע אני כּ י ¦§©§¦¨©¦§¦¦£¦§¤©¨

תמיד: נגדּ י מחּט אתי:יטוּ מכאוֹ בי אדאג אגּ יד עוֹ ני כּ י ©§¦¤§¦¨¦¦£¦©¦¤§©¥©¨¦

ׁש קר:כ  שׂ נאי ורבּ וּ  עצמוּ  חיּ ים רעהכאואיבי וּ מׁש לּ מי §Ÿ§©©¦¨¥§©Ÿ§©¨¤§©§¥¨¨
ּת חת ישׂ טנוּ ני טוֹ בה טוֹ ב:(רדופי)ּת חת אלכברדפי ©©¨¦§§¦©©¨§¦©

יהו� מּמ נּ י:'אֹלהי�ּת עזבני ּת רחק אל ©©§¥¦§Ÿ̈¡©©¦§©¦¤¦

ּת ׁש וּ עתי:כג אדני לעזרתי ׁש ה ¦¨§¨Ÿ£¦¨§¤§¨חוּ 

טוֹ ב ""וּ מ ׁש לּ מי  רדפי  ּת חת  י שׂ טנוּ ני טוֹ בה ּת חת (לח,רעה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רא .]:כא) דף  א' חלק "אל [זוהר כתוב  יוסי רבי  ◌ַאמר
ל %" ויׁש ע לה' קוּ ה  רע אׁש לּ מה  כב )ּת אמר  כ, התחלת(משלי  , ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

טובה, לו שעשה למי  רע אדם ישלם שלא אזהרה המקרא
שכתוב : לפי וגו'", טוֹ בה ּת חת רעה "וּ מׁש לּ מי שכתוב : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכמו 

מ בּ יתוֹ " רעה תמוּ ׁש  ֹלא טוֹ בה ּת חת רעה יג )"מ ׁש יב יז, ,(משלי ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טובה תחת רעה לו ששלמו למי  אפילו מזהיר  המקרא  וסוף
ששלמו  ההוא הרעה תחת רעה לשלם לו שאין למי, שעשה

ל %" ויׁש ע  לה' "קוּ ה אלא כב )לו, כ, .(משלי  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

ּת ׁש וּ עתי ""חוּ ׁש ה אדני כג)לעזרתי  סד.]:(לח, דף  ב' חלק [זוהר ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ברוך  הקדוש  מקום שבכל וראה בוא  חייא  רבי אמר 
הם כמה שהרי שלו , מעל יותר  הצדיקים עלבון תובע הוא

ס  כגון למעלה , ומגדפים שמחרפים העולם חרף בני  נחריב
וגו'" הארצוֹ ת א ֹלהי בּ כל "מי ואמר: לה)וגדף יח, ב ' ,(מלכים ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

שהושיט וכיון ממנו, תבע  ולא מחל הוא ברוך והקדוש
בּ מחנה ויּ % ה' מלא% "ויּ צא  כתוב : מה חזקיה על ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַידו

IIתהלים IIזוהר 
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וגו '" לה)א0וּ ר יט , עבודה(שם עובד היה נבט בן ירבעם , ַ◌
לא הוא ברוך והקדוש אליה, ומזבח  אליה ומקטר זרה
והושיט עליו וניבא הנביא עדו בא וכאשר  ממנו, תבע 

וגו'" ידוֹ  "וּת יבׁש  כתוב: מה לנגדו, ידו א'ירבעם  (מלכים ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ד ) ואמר:יג, וגדף חרף פרעה אליו, להשיבה יכל ולא 

בּ קלוֹ " אׁש מע אׁש ר  ה' ב )"מי ה, ברוך (שמות והקדוש , ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

ישראל , את  מלשלח סירובו על אלא  ממנו תבע  לא הוא
בכבודם חפץ הוא ברוך שהקדוש הצדיקים  הם זכאים

שלו. מעל יותר 

f

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש ז

לדוד:(לידיתון)למנצּ חאלט מזמוֹ ר לידוּ תוּ ן ©§©¥©¦¦§§¨¦

בלׁש וֹ ניב מחטוֹ א דרכי אׁש מרה ¦§¦£¥©¨§¨§§¤¦§©̈אמרּת י

לנגדּ י: רׁש ע בּ עד מחסוֹ ם לפי נאלמּת יג אׁש מרה ¤§§¨§¦©§§Ÿ¨¨§¤§¦¤¡©§¦

למתענה

וגו' אשמרה  ב)אמרתי לט]:(לט, לפרק תהלים  בעלות [שימוש קום .
ושם  תתעלה השם עם  פעמים שבעה ותאמר  לאויר ותצא השחר

"אמרתי . מן י ' ממני , "השע  מן ה' ה "י. הוא  שלו 

IIתהלים IIשימוש

מי  - זה מהם  אחד לעצמם רעה  ׁשּגֹורמים הם ְְְְִִֵֶַָָָָֹׁשל ׁשה 
עצמ ֹוׁשּמקּלל ְְֵֶַַ

מחסוֹ ם אמרּת י  לפי  א ׁש מרה  בלׁש וֹ ני  מחטוֹ א דרכי אׁש מרה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

לנגדּ י רׁש ע ב )ּב עוֹ ד פנחס :(לט, פ' ויקרא  - רמ"ו.)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש נים - לעצמם רעה  ׁש גּ וֹ רמים הם ׁש ֹלׁש ה הּק דמוֹ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַוּ בח בּ וּ ר 
עצמוֹ , ׁש ּמ ק לּ ל מי הם: ואלּ וּ  אחר. בּ עוֹ לם ואחד הזּ ה, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

עצמ וֹ  ׁש ּמ קלּ ל וּ ב ׁש עה האדם, לפני מפקד  אחד ממנּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ ,
ּת חּת יו, ׁש ּמ מנּ ים אחרים וׁש בעים זה, ממנּ ה האדם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
ודנים למעלה א וֹ תּה  וּ מעלים אמן, ואוֹ מרים דּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנוֹ טלים

אוֹ תוֹ  לוֹ  וּ מׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ שׂ ה עד אחריו ר וֹ דף והוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,
ׁש אמר מּמ ׁש ה, גּ ד וֹ ל לנוּ  מי לב )דּ בּ וּ ר . מ%(שמות נא מחני  אין  ואם ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

עשׂ ה הוּ א בּ ר וּ % ׁש הּק ד וֹ ׁש  גּ ב על ואף לצר%, ואמר  כּ תב ּת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
נזכּ ר ׁש ֹּלא נתבּ אר והרי  מענׁש , נצּ וֹ ל  ֹלא זה כּ ל עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְרצוֹ נוֹ ,

IIתהלים IIזוהר 
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נעכּ ר: וּ כאבי מּט וֹ ב החׁש יתי בּ קרבּ יד דוּ מיּ ה לבּ י חם ¦¨¤¡¥¦¦§¥¦¤§¨©¦¦§¦§¦

בּ לׁש וֹ ני: דּ בּ רּת י אׁש  תבער יהו�הוֹ דיעניהבּ הגיגי ©£¦¦¦§©¥¦©§¦¦§¦¦¥¦§Ÿ̈

גּ ד וֹ ל לנ וּ  מי  ּפ רׁש וּ ה וּ . והרי  מ0ם. ונמחה ּת צוּ ה , ואּת ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
ׁש אמר  הּמ ל% לט)מ דּ וד  בל ׁש וֹ ני (תהלים  מחטוֹ א  דרכי  א ׁש מרה אמרּת י ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנגדּ י  רׁש ע בּ עוֹ ד מהוּ  לנגדּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד מחס וֹ ם  לפי ?אׁש מרה ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לא ל וֹ  לקלקל ההוּ א ה דּ בּ וּ ר ולוֹ קח זה , על הּמ פקד ההוּ א  דם .הממנּ ה ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אמרה זה  ּפס ּוק - נע ּכר ּוכאבי מּטֹוב הח ׁשיתי דּומּיה  ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאלמ ּתי
ּבּגלּות יׂשראל  ּכנסת ְְִֵֶֶַָָא ֹות ֹו

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בראשית פ' לו.)בראשית כּ תוּ ב ](דף  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לט ) נאלמּת י (תהלים  נע כּ ר. וּ כאבי  מּט וֹ ב החׁש יתי דוּ מ יּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י

הּט עם מה בּ גּ לוּ ת. י שׂ ראל  כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה זה  ּפ סוּ ק ?ד וּ מיּ ה, ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נפרד  ק וֹ ל בּ גּ לוּ ת. ׁש היא כּ יון  הדּ בּ וּ ר, את מנהיג ׁש ּק וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
מה וגוֹ '. ד וּ מיּ ה נאלמּת י זה ועל נׁש מע , ֹלא ודבּ וּ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,

וי שׂ ראל הּט עם אּת ּה . ק וֹ ל הוֹ ל % ׁש ֹּלא מּט וֹ ב, ׁש החׁש יתי בּ גלל ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
סה)אוֹ מרים דּ וּ מיּ ה(שם  זּ ה מה תהלּ ה. ד וּ מיּ ה תהלּ הל% זוֹ  ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יצחק, ר בּ י אמר קוֹ ל . בּ לי וׁש וֹ תקת בּ גּ ל וּ ת ד וּ מיּ ה ׁש היא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד,
ל% זּ ה קוֹ ל .מה מּמ נּ ה ׁש הסּת לּ ק וׁש וֹ תקת ד וּ מיּ ה היא בּ גלל% ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

למעלה החכמה  ׁשערי יּפתחּו ה ּׁשּׁשי לאלף ׁשנים  מא ֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָבׁשׁש
למּטה חכמה  ׁשל  ְְְֶַַָָָָּומעינ ֹות

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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וירא פ' קיז .)בראשית  כּ תוּ ב](דף זה כּ מוֹ  י וֹ סי , ר בּ י  ס)אמר (ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ ע ּת ּה  מהוּ  אחי ׁש נּ ה. בּ ע ּת ּה  ה ' מן אני  ׁש ּת ק וּ ם ה'. בּ עת ? ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היא אחד יוֹ ם  זה, כּ ל ועם יוֹ סי, רבּ י אמר אחי ׁש נּ ה. אז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר ,
כּ % יהוּ דה , רבּ י אמר  י וֹ תר . ו ֹלא העפר בּ תוֹ % י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה ׁש לּ מדנ וּ . הּס וֹ ד  ראה בּ א אבל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָאמרוּ ,
נפרד וּ , כּ ביכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה0ם אוֹ תיּ וֹ ת אז מּמ קוֹ מּה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה

כּ תוּ ב  מה ׁש נּ פרד וּ  וּ מ0וּ ם וא"ו, מן ה"א לט )?ׁש נּ פרדה (תהלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ֹלא וקוֹ ל מה"א וא"ו ׁש הס ּת לּ ק מ0וּ ם  דוּ מיּ "ה, ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמ ּת י 
אוֹ תוֹ  כּ ל  לעפר  ׁש וֹ כבת היא  ולכן נאלם, הדּ בּ וּ ר אז ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא,

וּ מיהוּ  ה"א. ׁש ל  הזּ ה גּ ב היּ וֹ ם על ואף החמי ׁש י. האלף  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
האלף א וֹ תוֹ  נכנס ׁש ֹּלא עד בּ גּ לוּ ת הּס וֹ ד ׁש הקדּ ימה החמי ׁש י, ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌

אז  וא"ו, ׁש ל הּס וֹ ד ׁש הוּ א ה 00י, האלף וּ כׁש יּ בא ה "א. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל 
ה"א. את יקים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוא"ו

ע שׂ רבּ זמן  וא"ו  ׁש ל ׁש למ וּ ת אז  נפׁש , ׁש )ים ע שׂ ר  ּפ עמים  ׁש ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

עשׂ ר, ּפ עמים ׁש ׁש  וא"ו עוֹ לה[שוא"ו]ּפ עמים, [בעשר]וא"ו  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אז  ּפ עמים, ׁש ׁש  עשׂ ר  בּ תוֹ % וא"ו נׁש למת בּ ה"א . יוֹ רדת וא"ו  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י ',
האלף  מאוֹ תוֹ  ו ׁש 0ים ׁש 0ים וּ בכל מהעפר. להקימ ּה  ׁש 0ים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵהם

להתחזּ ק. בּ דרגוֹ תיה ועוֹ לה ה"א, מתחזּ קת מאוֹ ת ה00י  וּ בׁש ׁש  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל וּ מעינוֹ ת  למעלה החכמה ׁש ערי  יּפ תחוּ  ה--י לאלף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָׁש נים

ל -ביעי. להכּ נס העוֹ לם ויתּת ּק ן למּט ה, אדםחכמה בּ ן  כּ מ וֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ % אף ל ׁש בּ ת, להכּ נס ה 0מ ׁש  מכּ ׁש ּמ עריב ׁש 0י בּ י וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק ן

- לדּ בר  וסימן ז)גּ ם, וגוֹ '(בראשית נח  לחיּ י ׁש נה מאוֹ ת ׁש ׁש  בּ ׁש נת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌
רבּ ה. ּת הוֹ ם מעינ וֹ ת כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבקע וּ 
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אני:� חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת הנּ הוקצּ י ¦¦¦©¨©©¦¥§¨¤¨¥¨¦¦¥

ּורׁשעים צ ּדיקים – לׂשמאל ואחד לימין אחד הם קּצים  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשני

אניה וֹ דיעני  חדל מה אדעה  היא  מה ימי  וּ מ דּ ת  קצּ י  (לט,ה ' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

נח.ה) פ' בראשית - סג .)[זוהר ּפ תח,](דף יהוּ דה (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אני .לט ) חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת ק צּ י ה' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני 

לימין  אחד  הם, קצּ ים ׁש ני  הוּ א: בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני דּ וד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לשׂ מאל  לא וֹ תוֹ ואחד אדם בּ ני בּ הם  ללכת דרכים ׁש ּת י והם , ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  - לימין קץ יב )העוֹ לם. לשׂ מאל (דניאל וקץ היּ מין. לקץ  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב כח)- חוֹ קר (איוב  הוּ א ּת כלית וּ לכל לחׁש % שׂ ם [אבןקץ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

קץ אותו  אלא החוקר? הוא מי חוקר? הוא תכלית  ולכל זה מה וצלמות , אפל

הבריות] פני  שמחשיך ּת כליתלשמאל וּ לכל מהוּ  הדּ ין . ׁש 0רוּ י בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זה - לחׁש % שׂ ם  קץ וצלמות. אפל אבן - להׁש מיד העוֹ לם ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
ׁש הרי  לחׁש %, שׂ ם קץ בּ שׂ ר, כּ ל קץ נחׁש . זה הּמ ות, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא%
ׁש דּ ין  בּ זמן - ּת כלית  וּ לכל בא. הוּ א הזּ הב הּת וּ % ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
להחׁש י% לעוֹ לם  קטגוֹ ר  להיוֹ ת  חוֹ קר הוּ א הע וֹ לם, על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש רוּ י 
היּ מין. לקץ ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  לימין, קץ ה בּ ר יּ וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
ותנוּ ח. לּק ץ ל% ואּת ה לדניּ אל: הוּ א בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הה וּ א בּ עוֹ לם אוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם מנ וּ חה  ל וֹ : לוֹ אמר  אמר  ?: ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מׁש כּ בוֹ תם. על ינוּ חוּ  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ההוּ א, יב )בּ עוֹ לם (דניאל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

יהיה  מה ידעתי  לא שהרי מקום, לאיזה  ' לו, אמר  הימין, לקץ לגורלך [ותעמד

ותנוח] לו', אמר עולם? באותו  מהעפר,עלי ׁש יּ קוּ מוּ  בּ זמן לוֹ : אמר .ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ֹלא אוֹ  בּ יניהם  ידעּת י אק וּ ם הרי לוֹ : אמר  ותעמד. לוֹ : אמר ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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רׁש עי  ׁש ל וּ מהם אמת צדּ יקי ׁש ל מהם כּ ּת וֹ ת, כּ ּת וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ מוּ 
לג וֹ רל%. ל וֹ : אמר אקוּ ם. מהם מי  עם ידעּת י וֹלא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
קץ  ויׁש  לימין קץ י ׁש  לּק ץ. ל% ואּת ה אמר ּת  הרי ל וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר

היּ מים לקץ  אוֹ  ה יּ מין לקץ קץ, לאיזה ידעּת י  וֹלא ?ל שׂ מאל, ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הוּ א, לּק ד וֹ ׁש -בּ רוּ %- אמר  דּ וד  כּ אן  גּ ם היּ מין. לקץ  לוֹ : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאמר

לט ) דעּת וֹ (תהלים נחה וֹלא גּ וֹ רלי . חלק מהוּ  קצּ י, ה' הוֹ דיעני  ,ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  לימין, ׁש יּ היה  ׁש התבּ 7ר קי)עד לימיני .(שם  ׁש ב ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ׁשּלֹו ה ּימים  ט ֹובים ּבמע ׂשים  ה ּזה  ּבע ֹולם ּכׁשּזֹוכה  אדם ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
ימיו  מּדת  ׁשה ּוא מקֹום מאֹות ֹו למעלה  ְְְִִִֵֶַַַָָָָמתר ּבים

אני ה וֹ דיעני  חדל מה אדעה היא מה ימי  וּ מדּ ת קצּ י  ה' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה) ויחי.(לט, פ' בראשית - רלג :)[זוהר ראה ,](דף  ימיבּ א ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  היּ מים טוֹ בים, בּ מעשׂ ים הזּ ה בּ ע וֹ לם  כּ ׁש זּ וֹ כה האדם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן

ימיו  מדּ ת  ׁש הוּ א מקוֹ ם מא וֹ תוֹ  למעלה ואמר,מתר בּ ים  ּפ תח . ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לט ) זה(תהלים ּפ סוּ ק וגוֹ '. היא מה ימי וּ מדּ ת קצּ י  ה' ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני

בּ דוד . ׁש נּ קׁש ר היּ מין, קץ זה - קצּ י  ראה, בּ א אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵבּ ארוּ הוּ .
ׁש ּמ תמנּ ה זהוּ  - היא מה ימי ממנה]וּ מדּ ת ימיו.[שיש על מּמ ׁש  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זהאמר ׁש ּפ סוּ ק  ׁש מע וֹ ן מרבּ י ׁש מעּת י הרי יהוּ דה, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן, מאדם עליו ׁש נּ גזרוּ  היּ מים אוֹ תם על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
אלּ א ל וֹ , היוּ  ֹלא בּ כלל ׁש חיּ ים נאמר ׁש הרי ׁש בעים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה, וס וֹ ד ׁש נים. ׁש בעים ׁש לּ וֹ  ימים מאוֹ תם לוֹ  נתן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
מעצמּה , כּ לל מאירה ֹלא והלּ בנה כּ לוּ ם , מׁש ּמ ׁש  ֹלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוילוֹ ן

סת דוד חיּ י והם צדדיה, בּ כל  לּה  מאיר וֹ ת ׁש נים ם.וׁש בעים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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כּ ל הבל כּ ל א� נגדּ % כאין וחלדּ י ימי נתּת ה ¨¤¤¨©¤§¤¦©§¦§¤§©¨¨©¨¨§טפחוֹ ת

סלה: נצּ ב הבלזאדם א� איׁש  יתהלּ � בּ צלם א� ¨¨¦¨¤¨©§¤¤¦§©¤¦©¤¤

אספם: מי ידע וֹלא יצבּ ר קּ וּ יתיחיהמיוּ ן מה ועּת ה ¤¡¨¦§Ÿ§¥©¦Ÿ§¨§©¨©¦¦¦

מה ועל זה, סוֹ ד לדעת הוּ א בּ רוּ % מהּק דוֹ ׁש  דּ וד רצה זה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש לּ ּה . העּק ר את ולדעת מעצמּה , ללּ בנה ח יּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵאין

דר גּ הוּ מדּ ת זוֹ הי  - היא  מה העולם]ימי  נסּת רת[של עלי וֹ נה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש לּ ּה , חיּ ים ׁש הם היּ מים אוֹ תם  כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת
מה על אדע דּ וד, אמר - אני חדל מה אדעה לכּ ל. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר 
האוֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל כּ ׁש אר  מּמ נּ י ונמנע מעצמי  אוֹ ר אני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָחדל 
ועל  חדל אני  מה על ואני חיּ ים, לכלּ ם להם  ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
לוֹ  נּת נה וֹלא לדעת, דוד 0רצה מה וזהוּ  מּמ נּ י. נּ מנע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמה

לדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת

ּתאמר ׁשּכא ׁשר - אחד דברים. ׁשלׁשה מּמְך לבּקׁש אליְך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאתי
ׁשּתאמר אמרּתי ׁשאני ּדברים מא ֹותם  ותזּכיר תֹורה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדברי

יצחק  רּבי ּפטירת  ּומע ׂשה  ּבׁשמי. ְְְֲִִִִִֶַַַָָא ֹותם 

מי א! ידע ו ֹלא יצּב ר יהמי וּ ן הבל א! אי ׁש  יתהלּ ! ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם ויחי :(לט, פ' בראשית - ריז :)[זוהר היה](דף  יצחק  רבּ י ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רבּ י  יצא עצ וּ ב. והיה יהוּ דה ר בּ י  ׁש ל ּפ תחוֹ  על  אחד  יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ ׁש ב
ל וֹ , אמר ועצוּ ב. יוֹ ׁש ב  ׁש היה ׁש לּ וֹ  בּ 0ער אוֹ תוֹ  וּ מצא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה

ימים מ0אר זה יּ וֹ ם מ ּמ %מה לבּק ׁש  אלי % בּ אתי ל וֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ותזכּ יר תוֹ רה דּ ברי  ּת אמר ׁש כּ אׁש ר - אחד דברים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
כּ די  בּ ׁש מי, אוֹ תם ׁש ּת אמר  אמר ּת י , ׁש אני דּ ברים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
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בּ ּת וֹ רה. בּ ני  יוֹ סף את ׁש ּת זכּ ה - ואחד  ׁש מי . את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר
בּ ּק ׁש ת% וּ תבּק ׁש  היּ מים ׁש בעת כּ ל לקברי ׁש ּת ל% - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ל% מנּ ין לוֹ , אמר מּמ נּ י עלי. מסּת לּ קת נׁש מתי  הרי  לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
בּ ּת חלּ ה. ׁש היתה כּ מוֹ  בּ חלוֹ ם לי מאירה וֹלא לילה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
מׁש גּ יח אני ּת פ לּ ה, לׁש וֹ מע וּ מגּ יע מתּפ לּ ל אני ׁש כּ אׁש ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְוע וֹ ד,
והצּ לם ה וֹ איל ואמרּת י , אוֹ ת וֹ , רוֹ אה וֹלא ׁש בּ כּ תל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמי

ׁש כּ ת וּ ב וּ מכריז, יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ׁש הרי  נראה, וֹלא (תהליםהעבר ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ֹלאלט ) האדם ׁש צּ לם זמן כּ ל  - אי ׁש  יתהלּ % בּ צלם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַא%

צלם כּ ׁש העבר  בּ תוֹ כוֹ . עוֹ מדת ור וּ חוֹ  אי ׁש  יתהלּ % מּמ נּ וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעבר
ל וֹ , אמר הזּ ה. מהע וֹ לם מעבר  הוּ א אז נראה, וֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש כּ תוּ ב  ח)וּ מכּ אן, ימינ (איוב  צל  כּ ל כּ י לוֹ , אמר ארץ. עלי וּ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מּמ %, אבּק ׁש  אבל אעשׂ ה , ׁש אני  ר וֹ צה ׁש אּת ה הלּ ל וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
בּ עוֹ לם ׁש הייתי כּ מוֹ  אצל% מקוֹ מי את ּת ברר עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תוֹ 
מּמ נּ י  תּפ רד ׁש ֹּלא מּמ % בּ בּק ׁש ה ואמר, יצחק רבּ י  בּ כה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

הלּ ל וּ . היּ מים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

בּ ּת וֹ רה.הלכוּ  וע וֹ סק י וֹ ׁש ב ׁש היה מצאוּ הוּ  ׁש מעוֹ ן, לרבּ י ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
את וראה יצחק, ר בּ י  את וראה ׁש מעוֹ ן רבּ י עיניו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָזקף
ואחז  ׁש מע וֹ ן, רבּ י קם לפניו. ור וֹ קד לפניו  ׁש רץ הּמ ות ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא%
וּ מי  י כּ נס, - להכּ נס ׁש רגיל  ׁש ּמ י גּ וֹ זרני אמר, יצחק. רבּ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
יה וּ דה, ורבּ י  יצחק ר בּ י  נכנסוּ  י כּ נס. ֹלא - להכּ נס  רגיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
וראה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י הת בּ וֹ נן בּ חוּ ץ. הּמ ות מלא% את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָקׁש ר 
היּ וֹ ם ׁש ל ׁש עוֹ ת ׁש מנה עד  ׁש הרי זמן, הגּ יע טרם עכׁש ו ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש עד
בּ ּת וֹ רה. מלּמ דוֹ  והיה ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני הוֹ ׁש יבוֹ  זמן. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
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וּ מה הּפ תח, על ׁש ב בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י  ׁש מע וֹ ן רבּ י [ומי]אמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ּת ׁש בּ יע  לכאן, להכּ נס ירצה אם  ע ּמ וֹ . ּת דבּ ר אל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌0ֶּת ראה
ראית יצחק, לר בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  יכּ נס . ׁש ֹּלא ׁש בוּ עה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

ֹלא אוֹ  היּ וֹ ם אבי % דּ מ וּ ת  ׁש אדם ?את בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ׁש הרי ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם  ור וֹ אה ׁש ם, נמצאים וּ קרוֹ ביו אביו העוֹ לם, מן  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת לּ ק 
עוֹ לם  ׁש בּ א וֹ תוֹ  עּמ ם  מד וֹ ר וֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם וכל  להם , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונוֹ דע
עם  והוֹ לכים עּמ וֹ , ונמצאים מתכּ נּ סים כּ לּ ם אחת , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌.◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה

במקוֹ מּה  ׁש ּת ׁש רה הּמ קוֹ ם עד ֹלאנׁש מתוֹ  עכׁש ו עד  אמר , . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י  נוֹ דע הע וֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קם כּ % בּ ין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָראיתי .
אחזּת י  הרי כּ אן. ׁש ל  עינים ׁש בע מאוֹ תן והוּ א אצלנוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ כנפי  קרבה אד וֹ ננוּ  כּ ּס א ואמר: קוֹ ל  יצא לי. ותן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
ל ׁש ר וֹ ת ׁש ּת כּ נס בּ זמן יבא ועּמ % ׁש לּ % הוּ א הרי  ׁש מעוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

א ר בּ י  ראה כּ % בּ ין ודּ אי . ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר  לעזרבּ כסא%. ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם דּ ין גּ זר אין ואמר , הּמ ות, מלא% מסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
אלעזר לרבּ י ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר יוֹ חאי . בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ צוּ י
ׁש ה וּ א בוֹ  ראיתי ׁש הרי יצחק, בּ ר בּ י  ואחז לכאן  ּת כּ נס ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ נ וֹ ,
ּפ ניו  החזיר ׁש מעוֹ ן ור בּ י  בּ וֹ , ואחז אלעזר ר בּ י נכנס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵּפ וֹ חד .

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְולמד

חלק%נרדּ ם אׁש רי בּ ני, לוֹ , אמר אביו. את וראה יצחק  ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ׁש ל  העלים בּ ין ׁש הרי הבּ א , וּ בעוֹ לם ה זּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

נתוּ ן עדן ׁש בּ גן החיּ ים יושב]עץ בּ ׁש ני [אתה וחזק גּ דוֹ ל עץ  ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ ת% אוֹ חז ה וּ א  ׁש הרי י וֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  והוּ א ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,

ׁש ם אני וּ מה אבּ א, ל וֹ , אמר בּ ני. חלק % אׁש רי  אמרבּ ענפיו. ? ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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ותּק נוּ  מׁש כּ ב%, חדר  את ׁש כּ ּס וּ  היוּ  ימים ׁש ֹלׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ ,
העוֹ לם, צדדי מאר בּ עת ל% להאיר ּפ תוּ חים חלּ וֹ נוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְל %
בּ ני , חלק% א ׁש רי  ׁש אמר ּת י  ושׂ מחּת י, מקוֹ מ% ראיתי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני 

עכׁש ו  והרי  בּ ּת וֹ רה. בּ נ% זכה ֹלא עכ ׁש ו ׁש עד לזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמחוּ ץ
מהחברים, צדּ יקים עשׂ ר ׁש נים אלי % לבא עתידים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהי וּ 
הם מי העוֹ למוֹ ת: בּ כל קוֹ ל התע וֹ רר יוֹ צאים ׁש היוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועד

כּ אן [השבילים]החברים רבּ י ׁש עוֹ מדים בּ ׁש ביל  התעּט רוּ  ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי  לבדּ וֹ , זה וֹלא לוֹ . ונּת נה בּ ּק ׁש  בּ ּק ׁש ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
וּ מקוֹ ם מק וֹ ם וּ בכל בּ ׁש בילוֹ , כּ אן מתע ּט רים מקוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים

נפּת ח ועוֹ לם עוֹ לם וכל עוֹ למוֹ ת, לׁש בעים ּפ תחים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
עליוֹ נים, כּ תרים ל ׁש בעים נפּת ח ורץ רץ  וכל  רצים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל ׁש בעים 
בּ אוֹ תּה  לראוֹ ת הכּ ל , נס ּת ר לעּת יק, דרכים נפּת ח וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לכּ ל, וּ מהנּ ה ׁש ּמ אירה עליוֹ נה (תהליםנעימוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ היכלוֹ פז) וּ לב ּק ר  זּ ה מה בּ היכל וֹ . וּ לב ּק ר  ה' בּ נעם ?לחזוֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב יב )הינוּ  אבּ א,(במדבר  ל וֹ , אמר הוּ א. נאמן  בּ יתי בּ כל ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הזּ ה בּ עוֹ לם לי נתנוּ  זמן וֹלאכּ ּמ ה רׁש וּ ת אין לוֹ , אמר ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל  הגּ דוֹ לה בּ הלּ וּ לא אבל לאדם , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ דיעים 
ציּ וֹ ן  בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ׁש לחנוֹ , עוֹ ר% ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 

וּ ביוֹ ם חתנּ תוֹ  בּ י וֹ ם אּמ וֹ  לוֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש ֹלמה ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ּמ ל %
וּ ּפ ניו  צוֹ חק  והיה יצחק, רבּ י התעוֹ רר כּ % בּ ין לבּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

ׁש מע וֹ ן, רבּ י ראה דּ ברמאירים. ל וֹ , אמר  בּ פניו. והסּת כּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש מע ּת  לפני חדׁש  הׁש ּת ּט ח לוֹ . אמר ודּ אי . לוֹ , אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש מע וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
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מב ֹוא ֹו האדם  את ּתמיד מלּוה זה  – אי ׁש יתהּלְך ּבצלם  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא ְך
צאת ֹו ְֵַועד

מי א! ידע ו ֹלא יצּב ר יהמי וּ ן הבל א! אי ׁש  יתהלּ ! ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם תזריע:(לט , פ' ויקרא מ "ג .)[זוהר בּ ׁש עה](דף  ראה, בּ א ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ נקבתוֹ  להזדּ וּ ג להתקדּ ׁש  בּ א קדוֹ ׁש (בכונה)ׁש אדם  בּ רצוֹ ן ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רוּ ח עליו מתעוֹ ררת וּ נקבה,(אחרת)ׁש לּ וֹ , זכר כּ לוּ לה קדוֹ ׁש ה, ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ני  הריוֹ נ וֹ ת על הממנּ ה אחד  לׁש ליח הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְורוֹ מז
מקוֹ ם לאיזה ל וֹ  וּ מוֹ דיע הרוּ ח, אוֹ תּה  בּ ידוֹ  וּ מפקיד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ תוֹ . ג )יפקד הלּ ילה(איוב  גבר. הרה אמר והלּ ילה ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  מּפ לוֹ ני. גבר  הרה ממנּ ה: לא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ּפ רׁש וּ ה. והנּ ה 0ּמ פקיד, מה כּ ל  הרוּ ח, אוֹ תּה  את לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמפקיד
בּ דיוֹ קנוֹ  ׁש עוֹ מד אוֹ תוֹ  עּמ ּה , אחד  וצלם ר וּ ח, יוֹ רדת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָאז

נברא  צלם בּ אוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם(התגדל )למעלה, הוֹ ל% צלם בּ א וֹ ת וֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לט )הזּ ה. בּ עוֹ ד (תהלים אי ׁש . יתהלּ % בּ צלם א% ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

הזּ ה, בּ ע וֹ לם עוֹ מד ׁש לּ וֹ  בּ צּ לם האדם, עם נמצא הזּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הצּ לם
כּ אחד הםׁש ּמ תח בּ רים ושנים הזה, בעולם עומד אדם  עמו  (נמצא ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כאחד ) ׁש ּמ ח בּ ריםשמתחברים הם וּ ׁש נים הבּ א, בּ עוֹ לם עוֹ מד  ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
ואוֹ מר, האדם בּ ני  את מזהיר הּמ ל% וּ ׁש ֹלמה ב )יחד . עד (שיר ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נים. ה צּ ללים, ונס וּ  היּ וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ פוּ ח

ׁש יּ וֹ דעיםוּ בהּכ ׁש פים ׁש אוֹ תם מצאנוּ , אׁש מדאי  (שרוצים)ׁש ל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ הם, וּ להדּ בק  ה7מאל מצּ ד כּ ׁש פים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלכ0ף
ויאמר ׁש לּ וֹ , הצּ למים  אוֹ תם  ׁש יּ ראוּ  בּ מק וֹ ם אוֹ  הנּ ר  לאוֹ ר  ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָיקוּ ם
להם ויקרא הכּ ׁש פים, לא וֹ תם ׁש ּמ תּק נים דּ ברים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
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ויזמין  ׁש לּ הם, הּט מאים בּ 0מוֹ ת טמאים צדדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלא וֹ תם
מתּת ּק ן (וישביע ) ׁש הוּ א ויאמר ׁש ּק וֹ רא, לאוֹ תם ׁש לּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ למים

ה וא וֹ ת וֹ  למצותם, להם ר בּ וֹ נוֹ ,בּ רצוֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת י וֹ צא איׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש ה וּ א כּ ׁש פים ׁש ל דּ בּ וּ רים וּ באוֹ תם האחר . לצּ ד נוֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ פקדוֹ נוֹ 
ויזמין רוּ חוֹ ת,(וישביע )יאמר  ׁש ּת י נראים לצּ למים, אוֹ תם ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אדם, בּ ני ׁש ל בּ מראה ׁש לּ וֹ  צלמים בּ אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק נים

ידוּ עים. לזמנּ ים להיטיב וּ דברים להרע דּ ברים לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים
נכללים עכׁש ו גּ וּ ף, ׁש ל בּ כלל נכללוּ  ׁש ֹּלא הרוּ חוֹ ת ׁש ּת י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
דּ ברים לאדם  לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ הם וּ מת ּת ּק נים הלּ לוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ צּ למים

הּט מא. ל צּ ד נוֹ תן וּ פקדוֹ נ וֹ  רבּ וֹ נוֹ , מרׁש וּ ת ׁש יּ וֹ צא  וזהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע,

האחר,בּ א  לצּ ד  וּ להפקידוֹ  הבּ ית  כּ לי לזרק לאדם אסוּ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש כּ מוֹ תוֹ  אחר דבר  אוֹ  צרי %, אותו)ׁש ֹּלא לקבל ביתו ,(של  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

אוֹ תוֹ , לקבּ ל  ההוּ א לדּ בר מזּמ נים הכּ ללים  ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
אחר. מצּ ד הוּ א ׁש הרי בּ רכוֹ ת, עליו ׁש וֹ רים ֹלא זמן ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
ׁש לּ וֹ , העלי וֹ ן הּט וֹ ב אוֹ תוֹ  על  בּ רצ וֹ נוֹ  ׁש ּמ זמין מי ׁש כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

אוֹ תוֹ . ׁש הזמין מאוֹ תוֹ  הוּ א ׁש הרי  האחר , ול צּ ד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר 

הצּ לםוּ כ ׁש ּק רבים  אוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם מן לצאת האדם ימי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה רוּ ח אוֹ תּה  בּ אה לוֹ , ׁש נּ וֹ תנים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
בּ וֹ  וּ מת ּת ּק ן הצּ לם , אוֹ תוֹ  ונוֹ טלת י וֹ ם, בּ כל  בּ ּה  נד בּ ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

ה וּ א ׁש הרי  ידע  אז לע וֹ למים. לאדם חוֹ זר וֹלא לוֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוהוֹ ל %
לוֹ  להכּ נס י וֹ רדת ׁש ה נּ ׁש מה  בּ ׁש עה ראה , בּ א הכּ ל . מן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנדחה
כּ בוֹ דם את ורוֹ אה הארץ, ׁש ל העדן  לגן יוֹ רדת הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
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הוֹ לכת כּ % אחר ׁש וּ ר וֹ ת. ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים הצּ דּ יקים  רוּ חוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
מרחמים וֹלא  וי , וי  ׁש צּ וֹ וחים  הר ׁש עים את ורוֹ אה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַל גּ יהנּ ם,
עוֹ מד  הּק דוֹ ׁש  הצּ לם  ואוֹ תוֹ  עדוּ ת, בּ ּה  מעידים וּ בכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
ל ּה  מזדּ ּמ ן לעוֹ לם, כּ ׁש יּ וֹ צאת לעוֹ לם . ׁש יּ וֹ צאת עד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עּמ ּה , וּ מתגּ דּ ל עּמ ּה , וּ מׁש ּת ּת ף הצּ לם, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 

מ ׁש ּת ּת פים הצּ לם וּ באוֹ תוֹ  איׁש . יתהלּ % בּ צלם (נמצאים)א% ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . וּ תלוּ יים האדם ח)ימי  אנחנוּ (איוב  תמוֹ ל כּ י ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ודּ אי. ימינוּ  צל  כּ י ארץ. עלי  ימינוּ  צל כּ י נדע  וּ מיּ וֹ ם וֹלא ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אדם  בּ ני יוֹ דעים ֹלא ׁש ּמ וֹ לידה, היּ וֹ ם  עד הא -ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעבּ רת
הם  וכּמ ה גּ דוֹ לים  הם כּ ּמ ה הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת 

ז עליוֹ נים  ׁש כּ תוּ ב . קד )הוּ  וגוֹ '.(תהלים  ה' מע שׂ י% ר בּ וּ  מה ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

נמצא ה ּוא קדֹוׁש ּומּמקֹום  קדֹוׁש הּזה ה ּצלם קדֹוׁשים  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
הרעים ה ּמינים  מא ֹותם צלם  ּומּזלֹות כ ֹוכבים ּולע ֹובדי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָבת ֹוכם.

בת ֹוכם נמצא  ה ּטמאה ְְְִִַַָָָֻמּצד

ידעא ! ו ֹלא יצּב ר יהמיוּ ן הבל א! אי ׁש  יתהלּ ! ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌

אספם ז)מי ק"ד:]:(לט, -דף  אמור  פ ' ח"ג אֹלהים[זוהר ויּ ברא ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש בּ ׁש עה מצאנוּ , הּמ ל% ׁש ֹלמה ׁש ל בּ וֹ  בּ צלמוֹ . האדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
אחד  דּ יוֹ קן  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש וֹ לח למ ּט ה, נמצא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הזּ וּ וּ ג
ז וּ וּ ג. אוֹ תוֹ  על ועוֹ מד  בּ צלם, חקוּ ק רׁש וּ ם אדם, ּפ רצ וּ ף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
צלם ראׁש וֹ  על אדם רוֹ אה לראוֹ ת, לעין רׁש וּ ת נּת נה ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

האדם.אחד נברא  צלם וּ בא וֹ ת וֹ  אדם, ׁש ל  בּ פרצ וּ ף רׁש וּ ם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד שעומד )ועד על (וטרם רבּ וֹ נוֹ  לוֹ  ׁש 0לח צלם אוֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האדם. נברא ֹלא ׁש ם, וי ּמ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹראׁש וֹ 
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היא: ל% ּת וֹ חלּת י חרּפ תטאדני הצּ ילני ּפ ׁש עי מכּ ל £Ÿ¨©§¦§¦¦¨§¨©©¦¥¦¤§©

ּת שׂ ימני: אל אּת הינבל כּ י ּפ י אפּת ח ֹלא נאלמּת י ¨¨©§¦¥¦¤¡©§¦¤§©¦¦©¨

כליתי:יאעשׂ ית: אני יד% מּת גרת נגע% מעלי הסר ¨¦¨¨¥¥¨©¦§¤¦¦§©¨§£¦¨¦¦

א�יב חמוּ דוֹ  כּ עׁש  וּת מס ׁש  אי יּס רּת  עוֹ ן על ©£¨¨¤¤©¦¨§©¦¨©¨§בּ תוֹ כחוֹ ת
סלה: אדם כּ ל יהו�יגהבל תפלּ תי �ׁש מעה ¤¤¨¨¨¤¨¦§¨§¦¨¦§Ÿ̈

ׁש יּ וֹ צא עד כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ ן הצּ לם אוֹ תוֹ  בּ צלמ וֹ . האדם את ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
צלם בּ א וֹ תוֹ  צלם, אוֹ תוֹ  עם מתגּ דּ ל ה וּ א  כּ ׁש יּ וֹ צא, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  לט )הוֹ ל%. אי ׁש .(תהלים  יתהלּ % בּ צלם וה צּ לם א% ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מלמעלה  הוּ א כּ ל הזּ ה מּמ קוֹ מן, יוֹ צאוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה . ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ פרצוּ ף  כבוֹ ד, בּ תּק וּ ני  הּק דוֹ ׁש  הּמ ל% לפני מתּת ּק נת ור וּ ח  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרוּ ח
הצּ לם יוֹ צא כּ בוֹ ד  ּת ּק וּ ן דיוֹ קן וּ מאוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
ׁש נּ מצא בּ זמן הזּ ה בּ עוֹ לם וּ מקדּ ימה  לר וּ ח, ׁש לי ׁש י וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

צלם בתוֹ כם נמצא  ׁש ֹּלא בּ עוֹ לם זוּ וּ ג ל% ואין אבלהזּ וּ וּ ג. . ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
נמצא  הוּ א קדוֹ ׁש  וּ מּמ קוֹ ם  קד וֹ ׁש , הזּ ה הצּ לם  קדוֹ ׁש ים , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הרעים,בתוֹ כם  הּמ ינים מאוֹ תם צלם וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים וּ לע וֹ בדי  . ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
צלם לערב לאדם צרי % ֹלא כּ ן ועל בת וֹ כם. נמצא הּט מאה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
וזה - קד וֹ ׁש  ׁש זּ ה מ 0וּ ם זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  ׁש ל בּ צלם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
וכוּ '. וּ מ זּ ל וֹ ת כוֹ כבים לעוֹ בדי  י שׂ ראל  בּ ין מה ראה  בּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָטמא.

ה' תפ ּלתי ז ֹוׁשמעה  - האזינה  וׁשועתי ׁשּבלחׁש. תפּלה זֹו - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּבצרת ֹו קֹולֹו מרים ׁשאדם  ְְִִֵֶָָָָָתפ ּלה 

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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אנכי גר כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ׁש ועתי ¦Ÿ¨¥¦©¡¤©¦¨§¦¤¨¦£©¦¨§©§ו

אבוֹ תי: כּ כל ׁש ב ּת וֹ  ואבליגהידעּמ � מּמ נּ י הׁש ע ¦¨¨§¨£¨¨©¦¤¦§©§¦¨

ואיננּ י: אל� ¦¤¥§¥¥¤¤§בּ טרם

יג) קלב.]:(לט , דף שרה חיי  פ' ח"א ואמר ,[זוהר לט )ּפ תח ׁש מעה(תהלים  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּט עם מה ּת חר ׁש . אל דּ מעתי  אל  האזינה ו ׁש ועתי ה' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ תי

ׁש מע  ו ֹלא וגוֹ ',ׁש מעה וחנּ ני ה' ׁש מע כּ תוּ ב אחד בּ מקוֹ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
לזכר, ׁש מע לפעמים מקוֹ ם בּ כל  אלּ א ׁש מעה. אחר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ במק וֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ׁש מעה לנקבה. ׁש מעה יז)ולפעמים ׁש מעה(שם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ׁש מע וגוֹ '. צדק ל )ה' וחנּ ני,(שם ה' (משליׁש מע  ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ני ,א) כז)ׁש מע ה',(דברים תפלּ תי ׁש מעה וכאן וּ ׁש מע. הסכּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש זּ ה העוֹ לם.[שהיא]מ0וּ ם ׁש ל  הּת פלּ וֹ ת כּ ל  ׁש ּמ קבּ לת הדּ ר גּ ה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

צ דּ יק  ׁש ל בּ ראׁש  אוֹ תּה  ושׂ ם עטרה  מהם ׁש עוֹ שׂ ה ׁש נינוּ  ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ׁש כּ תוּ ב הע וֹ למים, י)חי כּ ן (משלי  ועל  צדּ יק, לראׁש  בּ רכוֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש בּ לחׁש . תפלּ ה זוֹ  - ה' תפ לּ תי ׁש מעה  ה'. תפלּ תי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעה
כּ מ וֹ  בּ צרתוֹ , קוֹ לוֹ  מרים ׁש אדם תפלּ ה  זוֹ  - האזינה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

ב )ׁש נּ אמר ׁש ועתם(שמות  זּ ה וּ מה האֹלהים. אל ׁש ועתם ?וּת על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למעלה, עיניו  וזוֹ קף קוֹ לוֹ  מרים ׁש בּ תפלּ תוֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

כב ) ההר.(ישעיה אל  ודוֹ פקת וׁש וֹ ע ׁש ערים מׁש בּ רת  הזּ וֹ  והּת פלּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ודוחקת] ּת פלּ תוֹ [ס"א את להכניס -אוֹ תם  ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ֹלא וּ לעוֹ לם לפניה, ׁש עוֹ מד  ׁש ער  ואין  הּמ ל% לפני נכנסת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹזאת
ּת פ לּ ה, דּ רג וֹ ת: ׁש ֹלׁש  כּ אן כּ ת וּ ב הנּ ה עוֹ ד , ריקם. דמעוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָחזרוּ 
אחר עּמ %, אנכי  גר כּ י  אחרים: ׁש ֹלׁש  אלּ וּ  כּ נגד  דּ מעה. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועה,

העוֹ לם. ע ּק ר  אבוֹ תי , כּ כל כּ % אחר  ּת וֹ ׁש ב, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ %
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צעקה ׁשועה , אנחה, ּכאן, ענינים ְְְְֲִִַָָָָָָָָֹׁשלׁשה 

אל ׁש מעה  דּ מעתי אל האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

יג)ּת חרׁש  י"ט:]:(לט, -דף שמות פ ' ח"ב – אמר[זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌
יצחק , צעקה ר בּ י  ׁש ועה, אנחה, כּ אן, ענינים ,ׁש ֹלׁש ה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בני  ויּ אנח וּ  ׁש כּ תוּ ב - אנחה מהאחר . מתּפ רׁש  אחד ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
ׁש  - צעקה וּת על ישׂ ראל. ׁש כּ תוּ ב - ׁש ועה ויּ צעקוּ . כּ תוּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

י שׂ ראל . עשׂ וּ  וכלּ ם מתּפ רׁש , לבדּ וֹ  אחד וכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועתם.
ע שׂ וּ , ֹלא אנחה עשׂ וּ , וׁש ועה צעקה יהוּ דה, רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ ׁש בילם. האנחה היתה וּ למעלה ויּ אנחוּ , מ0כּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

הת ּפ ר ׁש וּ  בּ ּמ ה וׁש ועה ל%צעקה אין יצחק, רבּ י אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
ׁש נּ אמר בּ תפלּ ה, אלּ א לט )ׁש ועה ה'(תהלים תפ לּ תי ׁש מעה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ו ּת ר ּפ אני . אלי% ׁש וּ עּת י ׁש וּ ע ּת י . ה' אלי% האזינה. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי
הלכ% יהוּ דה, רבי אמר  כּ לוּ ם. אוֹ מר ואינוֹ  ׁש צּ וֹ עק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצעקה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לּ ב. היא ׁש צּ עקה מכּ לּ ם, צעקה (איכהגּ דוֹ לה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזהב ) הוּ א, אחד דּ בר וּ זעקה צעקה ה'. אל לבּ ם  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָצעק

ׁש כּ תוּ ב  ואנחה, מּת פלּ ה יוֹ תר הוּ א בּ ר וּ % ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקרוֹ בה
כב ) צעקתוֹ .(שמות אׁש מע  ׁש מע אלי יצעק צעק אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִכּ י

עליו  וגזר עדן  מ ּגן וגרׁשֹו הּקּב"ה עליו נגלה הראׁשֹון אדם ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָּכיון
ּתׁשע האדמה ועל עׂשר ה ּנח ׁש ועל  ּגזרֹות עׂשר ח ּוה ועל ּגזרֹות ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעׂשר

ּדמעה  ׁשועה ּתפּלה הּזה: ּבּפס ּוק ּכאן תׁשּובה מיני ׁשלׁשה  - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּגזרֹות

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יג) צ"ז:]:(לט , דף - רות  חדש-מדרש ּפ תח,[זוהר נחמיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
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ב ) כּ ׁש בּ רא(בראשית  וגוֹ '. מּק דם בּ עדן גּ ן אֹלהים ה ' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּט ע
בּ ראוֹ , הּמ ק דּ ׁש  מבּ ית הראׁש וֹ ן, אדם את הוּ א בּ רוּ % ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא כּ יון אוֹ תוֹ . וּ ברא נטל הּמ קדּ ׁש  בּ ית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר 

מה לוֹ . להׁש ּת חווֹ ת הבּ ריּ וֹ ת כּ ל בּ אוּ  רגליו, על ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְועמד 
ה וּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  עדן,עשׂ ה לגן והכניסוֹ  מ0ם, נטל וֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד חּפ וֹ ת ע שׂ ר  כּ דגמת  ח ּפ וֹ ת, עשׂ ר ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה

וּ מלאכי  לבא. לעתיד עדן בּ גן לצּ דּ יקים  לעשׂ וֹ ת  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ %
לוֹ  ונתן לפניו, שׂ מחה ועוֹ שׂ ים ועוֹ לים יוֹ רדים היוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַה0רת
מעלתוֹ  ראה מרוֹ ם, מ0מי  סמא"ל וּ כׁש יּ רד  עליוֹ נה. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

ה וּ מלאכי אדם, ויּ רע ׁש ל  בּ חּפ תוֹ , לפניו מ ׁש ּמ ׁש ים 0רת ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עשׂ ה מה וירד בּ עיניו. עליו, ורכב גּ מל כּ מין נחׁש  נטל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש עבר וּ מהוּ  י וֹ צרוֹ . מאמר ׁש עבר עד  אוֹ תוֹ , רבּ י וּ פּת ה ? ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אמר, חזקיּ ה רבּ י בּ תוֹ כוֹ . נכנס זנוּ נים רוּ ח אמר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאלכּ סנדּ רי
יוֹ צר וֹ . מאמר ועבר בּ וֹ , היתה הּט מאה  ׁש עבר,רוּ ח כּ יון  ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

עליו  וגזר עדן , מגּ ן  וגרׁש וֹ  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  עליו  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
ועל עשׂ ר, הנּ חׁש  ועל גּ זר וֹ ת, עשׂ ר  חוּ ה ועל  גּ זרוֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר

אחת  חסר ארבּ עים נמצאוּ  גּ זרוֹ ת. ּת ׁש ע  כּ נגד האדמה , ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ ה לּס וֹ ף דּ ין. בּ בית הר ׁש ע ׁש נּ תחיּ ב  מלקיּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

רבּ י  ׁש אמר ׁש עה. בּ אוֹ תּה  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  וקבּ ל וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,
ׁש כּ תוּ ב מהוּ  ׁש לוֹ ם, בּ ר  לט )יהוּ דה ה'(תהלים ּת פ לּ ה ׁש מעה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עּמ % אנכי  גר  כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ?וׁש ועתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌

דּ וד , אמר חמא, בּ ר  בּ וֹ ן רבּ י ׁש אמר זה. את אמר  הּמ ל% ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
ל וֹ . ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם לכל קרוֹ ב הוּ א הוּ א בּ רוּ % ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 399זוהר הלימוד טבתסדר יא  ליום

לטתהלים מזמור  | לחודש  ז | ראשון  ספר

הזּ ה ,ּפ תח הּפ סוּ ק קמה)ואמר  קראיו (שם לכל ה' קר וֹ ב ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌
ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי באמת. יקראהוּ  אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְלכל 
אוֹ תם מקרב הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ % לּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת

הלּ ב. את  מבּק ׁש  הוּ א בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  אוֹ תם, וּ רצוֹ נוֹ וּ מק בּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ה ּק ר בּ נוֹ ת מכּ ל  לפניו חׁש וּ ב אדם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
בּ כל ׁש ער אין בּ ת ׁש וּ בה, רצוֹ נ וֹ  שׂ ם ׁש האדם כּ יון ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם.

אליו  פוֹ תח ׁש ֹּלא הרקיעים בּ לב אוֹ תם  ּת לוּ י  אדם ׁש ל קרבּ נוֹ  . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
והכּ ל  עליו. והתודּ ה עליה. חטא אׁש ר והתודּ ה ׁש כּ תוּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְורצוֹ ן,

בּ לּ ב. ◌ֵ◌ַ◌ָּת ל וּ י

אין רבּ י חיּ יכם, בּ ני , לחכמים: אמר  הּק נה בּ ן  נחוּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
מכּ ל  לפניו ונוֹ ח אדם, ׁש ל כּ לבּ וֹ  הּמ קוֹ ם לפני  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָקר וֹ ב
בּ תענית, ׁש יּ וֹ ׁש ב מי  העוֹ לם. כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ נוֹ ת
ל ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ׁש נּ וֹ ח ׁש לם, קרבּ ן מקריב הוּ א וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוי שׂ ים
לפניו  וּ מקריב וגוּ פוֹ , ודמוֹ  חל בּ וֹ  לפניו ׁש ּמ קריב  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ %
כּ ּפ רה. מזבּ ח נקראים והרצ וֹ ן והלּ ב ּפ יו. ׁש ל והריח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
אדם ׁש ל הּת ענית חלקים . לכּמ ה צדדים, לכ ּמ ה נחלק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ ן

צ  לכּמ ה ֹלאנחלקת הוּ א בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  חלקים. לכּמ ה דדים, ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ גּ וּ ף : הם מלכים וּ ׁש ֹלשה והרצ וֹ ן. הלּ ב  אלּ א מה כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵנוֹ טל 
אוֹ כל  הלּ ב  ללּ ב. ונוֹ תן מהכּ ל אוֹ כל הּמ ח  וכבד . ולב , ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹמח,

ׁש נּ אמר ל כּ ל, נ וֹ תן הכּ בד לכּ בד. ונוֹ תן א)מהכּ ל כּ ל (קהלת  ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
ים. בּ דגמת וה וּ א  מלא. איננּ וּ  והיּ ם  היּ ם את הלכים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים
ׁש עוֹ מדים העוֹ לם בּ כל ל % אין מק בּ לן. הוּ א בּ ר וּ % ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
יה וּ דה, רבּ י ואמר  אדם. ׁש ל וּ תפלּ ה תׁש וּ בה אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

IIתהלים IIזוהר 
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דּ מעה. ׁש ועה, ּת פ לּ ה, הזּ ה : בּ ּפ סוּ ק כּ אן תׁש וּ בה מיני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
הזּ ה, בּ ּפ סוּ ק כּ ת וּ בים לט )וכ לּ ם ה'(תהלים תפלּ תי  ׁש מעה ְ◌.◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

חׁש וּ בים ה0ֹלׁש ה כּ ל ּת חר ׁש . אל דּ מעתי אל האזינה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

רק  מהם , חׁש וּ בה אין וּ מכּ לּ ם  הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ֹלׁש ה הגּ וּ ף. כּ ל  וּ רצ וֹ ן הלּ ב  הוֹ ל % בּ דּ מעוֹ ת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהדּ מעה .
ׁש כּ תוּ ב  - ּת פלּ ה הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  נכנסים ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ועה ה'. תפלּ ה ׁש מעה ׁש כּ תוּ ב ׁש מיעה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
מהכּ ל , י וֹ תר  אלּ א כאלּ ה, ֹלא - דּ מעה האזינה. ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

לזה זה בּ ין מה ּת חר ׁש . אל  דּ מעתי אל  הרבּ ניםׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לפעמים - ּת פלּ ה אמר, י וֹ סף בּ ר  אלעזר ורבּ י  קיסרי , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל 
ֹלא אבל  ׁש וֹ מע, הוּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  ּת פ לּ תוֹ  מתּפ לּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש הרי  בּ וֹ , מׁש גּ יח וֹלא מּמ נּ וּ  וׁש וֹ תק בּ ּק ׁש תוֹ , לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶרוֹ צה

ׁש צּ וֹ וח מ ּת פ לּ ה, יוֹ תר היא ה0ועה ׁש מיעה. אלּ א כּ תוּ ב ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵאין
כּ תוּ ב  י וֹ תר , רצ וֹ נוֹ  ׁש 7ם וּ מ0וּ ם רבּ וֹ נוֹ . לפני הלּ ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
כּ ל  ועם הדּ בּ וּ ר , א וֹ ת וֹ  אל אזנוֹ  ׁש ּמ רכּ ין כּ מי  האזינה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ וֹ 

בּ לּ ב  היא דּ מעה אבל רצוֹ נוֹ . לעשׂ וֹ ת רוֹ צה וֹלא ׁש וֹ תק, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶזה
אל  דּ מעתי אל בּ וֹ  כּ תוּ ב כּ % וּ מ 0וּ ם הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברצוֹ ן
לפני  נכנסוֹ ת  הדּ מע וֹ ת כּ ל ֹלא אוֹ מרים, וחכמים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶּת חרׁש .

ֹלא לחבר וֹ , דּ ין מוֹ סר  ׁש ל וּ דמע וֹ ת רגז, ׁש ל דּ מעוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%.
וׁש  ּת פלּ ה ׁש ל דּ מע וֹ ת אלּ א ה ּמ ל %. לפני ּת ׁש וּ בה,נכנסים ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

כּ לּ ם צרתם, מּת וֹ % בּ ּק ׁש ה רקיעים,וׁש ּמ בק ׁש ים בּ וֹ קעים ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ יּ וֹ ם ׁש 0נינוּ , הּמ ל %. לפני  ונכנסים ׁש ערים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ פ וֹ תחים
ֹלא דמעוֹ ת וׁש ערי  ננעלוּ , ה 0ערים כּ ל הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חרב
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בּ חזקיּ הוּ  כּ ת וּ ב מה לח)?ננעלוּ . ּת פלּ ת%(ישעיה את ׁש מעּת י ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
לבא ולעתיד  דּ מעוֹ ת. מּת וֹ % מ ּמ ׁש  ראיּ ה דּ מעת%. את ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָראיתי 

כּ תוּ ב  כה)?מה יׁש (שם ּפ נים. כּ ל  מעל  דּ מעה יהוה אדּ ני  וּ מחה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ׁש ל  ה ּט וֹ ב . יצר ׁש ל - לט וֹ ב לרע. דּ מעוֹ ת וי ׁש  לט וֹ ב, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ מע וֹ ת
ׁש ל  וּ דמע וֹ ת צרה ׁש ל  הלּ ל וּ  הדּ מע וֹ ת על הרע. יצר  ׁש ל - ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַרע

כּ תוּ ב, לא)ּת פ לּ ה אוֹ בילם.(ירמיה וּ בתחנוּ נים יב וֹ אוּ  בּ בכי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

f
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מזמוֹ ר:אמ לדוד יהו�בלמנצּ ח קוּ יתי �קוּ ה ©§©¥©§¨¦¦§©Ÿ¦¦¦§Ÿ̈

ׁש ועתי: ׁש מע ויּ  אלי מּט יטג ויּ ט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר ויּ עלני ©¥¥©©¦§©©§¨¦©©£¥¦¦¨¦¦

אׁש רי: כּ וֹ נן רגלי סלע על ויּ קם ׁש ירד היּ ון בּ פי ויּ ּת ן ©¨¥©¨¤©¤©©§©¥£ª¨©¦¥§¦¦

לאֹלהינוּ  ּת הלּ ה ויבטחוּ 'חדׁש  וייראוּ  רבּ ים יראוּ  ¨¨§¦¨¥¥¦§©¦§¦¨§¦§§

רע מרוח  להנצל

וגו' קויתי ב)קוה מ]:(מ, לפרק  תהלים מרוחות [שימוש להנצל טוב  .
"לעזרתי מן  ה' שועתי, "וישמע מן י "ה שלומי "ה. ושם רעות.

חושה .

IIתהלים IIשימוש

מהם ניצולים  וישראל - ואש  שלג גיהינום  מיני ב'

וגו'ויּ עלני ׁש אוֹ ן ג)מ ּב וֹ ר ויחי :(מ, פ' בראשית רלח:)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יהוּ דה רבּ י  אמר בּ דּ ר %. הוֹ לכים היוּ  יצחק ור בּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
הלכ וּ . י ׁש רה. יוֹ תר דּ ר % ׁש הוּ א הזּ ה, בּ 7דה נל% יצחק , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 

כּ תוּ ב  יהוּ דה, ר בּ י אמר ׁש הלכוּ , לא)עד לביתּה (משלי  תירא ֹלא ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חברנוּ  חזק יּ ה רבּ י  זה ּפ סוּ ק ׁש נים . לבׁש  בּ יתּה  כל כּ י ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמ0לג
חצי  חדׁש , עשׂ ר  ׁש נים בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים דּ ין ׁש אמר , בּ וֹ , ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ אר
הם לאׁש , ׁש נּ כנסים בּ ׁש עה בּ 0לג. מהם וחצי  בּ חּמ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים: ל0לג, נכנסים גּ יהנּ ם. ודּ אי  זהוּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים:

וה,[הקר]החרף  ואוֹ מרים: מתחילים הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אמר , ודוד וי. אוֹ מרים: כּ % מ)ואחר  ׁש אוֹ ן (תהלים מבּ וֹ ר  'ו יּ עלני  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ויּ קם  היּ ון וי .מּט יט כּ % ואחר וה, ׁש אוֹ מרים מ ּמ קוֹ ם וגוֹ '. ' ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
נפׁש ם נתקנוֹ ת ׁש נּ אמרוהיכן כּ מוֹ  בּ 0לג, סח)? בּ פר שׂ (תהלים ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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יהו�ה:�בּ יהו� שׂ ם אׁש ר הגּ בר �אׁש רי ©Ÿ̈©§¥©¤¤£¤¨§Ÿ̈

כזב: ושׂ טי רהבים אל פנה וֹלא עשׂ יתומבטחוֹ  רבּ וֹ ת ¦§©§¨¨¤§¨¦§¨¥¨¨©¨¦¨

יהו� וּ מחׁש בתי%'אֹלהי�אּת ה נפלאתי% ©¨§Ÿ̈¡©¦§§Ÿ¤©§§Ÿ¤

מּס ּפ ר: עצמוּ  ואדבּ רה אגּ ידה אלי% ער� אין ¥©¦§¨¨¥©£©¨¦©¤¥Ÿ£¥¥¥אלינוּ 
וחטאהז עוֹ לה לּ י כּ רית אזנים חפצּת  ֹלא וּ מנחה ¨¨£©¨¦¨¦¨¦©§¨¨§©¨¨§¦©¤זבח

ׁש אלּת : ספרחֹלא בּ מגלּ ת באתי הנּ ה אמרּת י אז ¨¨§¨¨¨©§¦¦¥¨¦¦§¦©¥¤

עלי: אֹלהיטכּ תוּ ב רצוֹ נ% חפצּת י'לעשׂ וֹ ת ¨¨¨©£§§¡©¨¨§¦

מעי: בּ תוֹ � הנּ היותוֹ רת% רב בּ קהל צדק בּ )רּת י §¨§§¥¨¦©§¦¤¤§¨¨¨¦¥
יהו� אכלא ֹלא ידעּת :�שׂ פתי צדקת%יאאּת ה §¨©¤§¨§Ÿ̈©¨¨¨§¨¦§¨§

ֹלא אמרּת י וּ תׁש וּ עת% אמוּ נת% לבּ י בּ תוֹ � כּס יתי ¦§¨¨§¨§§¨¡¦¦§¦¦¦ֹלא

רב: לקהל ואמּת % חסדּ % יהו�יבכחדּת י �אּת ה ¦©§¦©§§©£¦§§¨¨¨©¨§Ÿ̈

יצּ רוּ ני: ּת מיד ואמּת % חסדּ % מּמ נּ י רחמי% תכלא ¦§¦¦¨§¦£©§§©¦¤¦¤£©¨§¦ֹלא
וֹלאיג עוֹ נתי ה)יגוּ ני מסּפ ר אין עד רעוֹ ת עלי אפפוּ  §©Ÿ£¦¦¦¨§¦¥©¨©¨§¨¦כּ י

עזבני: ולבּ י ראׁש י מ)ערוֹ ת עצמוּ  לראוֹ ת ¦¨¨£¦¦§¦Ÿ§¦¦§¨§¦©£Ÿ̈יכלּת י

יהו�יד יהו��רצה לעזרתי�להצּ ילני §¥§Ÿ̈§©¦¥¦§Ÿ̈§¤§¨¦
ׁש ה: לסּפ וֹ תטוחוּ  נפׁש י מבקׁש י יחד ויחּפ רוּ  ּה יבׁש וּ  ¨¥Ÿ§©§§©©§©§¥©§¦¦§¨

כּ ן  ישׂ ראל אף יכוֹ ל בּ צלמ וֹ ן . ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ּת למוּ ד ׁש דּ י ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הּט עם מה מ0לג . לביתּה  תירא ֹלא בּ יתּה לוֹ מר , ׁש כּ ל  מ 0וּ ם ? ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ׁש  אלּ א ׁש נים ּת קרי אל  ׁש נים. וּ פריעה,לבׁש  מילה כּ מוֹ  נים, ָ◌3◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וכוּ '. חנכּ ה ונר מזוּ זה וּ תפלּ ין, ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִציצית
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רעתי: חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר עקבטזיּס גוּ  על ׁש ּמ וּ  י ¦Ÿ¨§¦¨§£¥¥¨¨¦¨Ÿ©¥¤

האח: האח לי האמרים ׁש ּת ם כּ ליזבּ  בּ % וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  ¨§¨¨Ÿ§¦¦¤¨¤¨¨¦§¦§§§¨

יהו� יגדּ ל תמיד יאמרוּ  אהבי�מבקׁש י% §©§¤Ÿ§¨¦¦§©§Ÿ̈Ÿ£¥

ׁש וּ עת%: עזרתייחּת  לי יחׁש ב אדני ואביוֹ ן עני ואני §¨¤©£¦¨¦§¤§£Ÿ¨©£¨¦¤§¨¦

אֹלהי אּת ה ּת אחר:'וּ מפלטי אל §©§¦©¨¡©©§©©

לאדם לו אסור הקדושה בארץ נמצאים אין שישראל  בזמן
חדוה ולהראות לשמוח

וגו'ישישו  מבקשיך כל בך יז)וישמחו קיח.)[:(מ, (דף  ח"ג  זוהר

תורה] פתחזוהר אלעזר  סו)רבי  את(שיעי ' שמחו
לפי  ירושלים, את שמחו  וגו', אהביה כל בה וגילו ירושלם
בארץ  ישבו שישראל בזמן אלא  נמצאת לא ששמחה

ובכן  בעל "ה, עם האש"ה הזדוגות היתה שם  כי הקדושה,
והתחתונים, העליונים  חדות הכל, שמחת שישראלזהו בזמן

ולהראות  לשמוח לאדם לו אסור הקדושה בארץ נמצאים אין
בהחדוה, וגילו וגו', בה וגילו ירושלם  את שמחו שכתוב 

רבי  לשמוח, האדם צריך בחדוה שירושלם  בזמן דוקא,
עבדו  שכתוב זהו ירושלם את שמחו שאמר לטעמו אלעזר 

בשמחה. ה' את 

f
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לדוד:אמא מזמוֹ ר אלבלמנצּ ח משׂ כּ יל אׁש רי ©§©¥©¦§§¨¦©§¥©§¦¤

יהו� ימלּ טהוּ  רעה בּ יוֹ ם יהו�ג :�דּ ל ¨§¨¨§©§¥§Ÿ̈§Ÿ̈

מאומנותך  אותך בטלו אם 

וגו' דל אל משכיל א)אשרי מא ]:(מא, לפרק החדש תהלים אם [שימוש  .
ולא מג, מב, מא , פרקים יום כל יקרא מעבודתו , לפוטרו רוצים
ובדוק ביום פעמים ג' אלו פרקים  ג' שיקרא אומרים ויש  לו. יוכלו

מעדני ומנוסה. יתן והוא  לחמו שמנה "מאשר פסוק: יום כל ילמד  [לפרנסה

כ) מט, (בראשית  השקיעה].מלך" קודם ובערב בבוקר, פעמים י ' :

IIתהלים IIשימוש

ׁשּמת לפני מחטאֹו האדם  את לרּפא - ה' ימ ּלטהּו רעה  ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביֹום

ה'אׁש רי  ימלּ טהוּ  רעה ּב יוֹ ם דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל [הקדמת :(מא , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הזוהר יד:)ספר זּ ה](דף  מה להיוֹ ת, צרי % היה רע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
נׁש מתוֹ . את לקחת  ההיא הרעה ׁש 0וֹ לטת  היּ וֹ ם רעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ י וֹ ם
אצל  מחטאוֹ  לרּפ אוֹ  מרע ׁש כיב זה וּ  - דּ ל  אל משׂ כּ יל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
על  ׁש וֹ רה  ׁש הדּ ין היּ וֹ ם זה - אחר  דּ בר הוּ א. בּ ר וּ % ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
היּ וֹ ם ה '. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , נצּ וֹ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

העוֹ לם. על לׁש ֹלט רעה לאוֹ תּה  הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מסר

ח ֹולה ּכׁשהאדם / העני ּכמ ֹו לב ׁשבּור ׁשהּוא  ּבע ֹולם ל ְך ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאין
קֹור סביב ֹומה  ה  ְִֶַ

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  המן:(מא, פ' שמות ס"א .)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מן  לחם לכם ממטיר  הנני מׁש ה אל  ה' ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י  מא)ה0מים. אל(תהלים משׂ כּ יל  א ׁש רי  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
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ה' ימלּ טה וּ  רעה בּ יוֹ ם  ׁש אדםדּ ל  בּ ׁש עה  ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ּפ ס וּ ק . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ראׁש וֹ  - ה ּמ ל % ׁש ל  הּס הר  בּ בית נתּפ ס הרי  חליוֹ , בּ בית ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש וֹ כב

בּ אזיקים רגליו אוֹ תוֹ (בדפוס)בּ ק וֹ לר, ׁש וֹ מרים חילוֹ ת  כּ ּמ ה , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ אלּ ה, אלּ ה נלחמים בּ דחק איבריו  כּ ל זה, וּ מצּ ד זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

מּמ נּ וּ . העבר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ָהאכל

מה ּדין  לה ּנצל א ֹותֹו ּומלּמד  אצלֹו נכנס  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאדם

לפני בּ א וֹ תוֹ  זכוּ ת  עליו ללּמ ד אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס עליו ממ נּ ים הזּ מן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אלף. מנּ י אחד מליץ מלא% עליו י ׁש  אם ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%,
אוֹ תוֹ  וּ מלּמ ד אליו  ׁש נּ כנס  האיׁש  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

דּ ל . אל משׂ כּ יל אׁש רי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הדּ ין. מן להנּ צל  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶדּ ר%

ּבת ׁשּובה ׁשּיׁשּוב  ְְְִֵֶַָָמלּמדהּו

אוֹ תוֹ ואי 2 להצּ יל לפני יכוֹ ל  ל ׁש וּ ב הח יּ ים דּ ר% לל ּמ ד וֹ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ מה למעלה . עליו  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס נעשׂ ה אז  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאדוֹ נוֹ ,

דּ ל 7כר וֹ  אל משׂ כּ יל אׁש רי  אחר דּ בר ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הוּ א. בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לפני העני ׁש ל ה7כר חזק כּ ּמ ה -ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ל ּמלְך. יֹותר קרֹובים  ְְִִֵֶֶֶַָהאבי ֹונים

ׁש כּ תוּ באמר הזּ ה ה ּפ סוּ ק על ּת מהּת י  חיּ יא, סט )רבּ י  כּ י (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וֹלא ׁש וֹ מע אביוֹ נים  אל וכי  ה', אבי וֹ נים אל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌0ֵמע 

לּמ ל%,לאחר יוֹ תר קרוֹ בים ׁש הם  מ0וּ ם ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
נא)ׁש כּ תוּ ב ל%(שם ואין תבזה, ֹלא א ֹלהים ונדכּ ה נׁש בּ ר לב ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ע וֹ ד, העני . כּ מוֹ  לב  ׁש בוּ ר  ׁש הוּ א ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני נראים הע וֹ לם בּ ני אוֹ תם כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
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והּק דוֹ ׁש  לב דּ ּה , בּ נּ פ ׁש  אלּ א נראה ֹלא והעני ונפ ׁש , בּ גוּ ף ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְהוּ א
מלּ גּ וּ ף. י וֹ תר  לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ %

העני. ׁשל  נפ ׁשֹו ה ׁשיב  ייסא  ְִִִֵֵֶֶַַָָר ּבי

ׁש יּ ׁש גּ יחעני  מי  היה  וֹלא ייסא, רבּ י ׁש ל בּ ׁש כנוּ תוֹ  היה אחד ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אחד  יוֹ ם אדם. בּ בני הפציר וֹלא  מתבּ יּ ׁש  היה  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ וֹ ,
צדק  ׁש אוֹ מר: אחד קוֹ ל  ׁש מע ייסא. ר בּ י  עליו נכנס ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנחלׁש ,

א ּפ וֹ רחת נפׁש  הרי ימיו צדק, הגּ יעוּ  וֹלא עיר וֹ לי לבני  אוֹ י ! ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אליו  נפ ׁש וֹ  ׁש יּ ׁש יב בהם נמצא בּ פיו ׁש ֹּלא וׁש פ% ייסא ר בּ י קם ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ פניו, זעה בּ ּק עה רקוּ ח. יין ׁש ל מ דּ ה עם  גּ רוֹ גר וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַמים 
אליו. ר וּ חוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוׁש ב 

ייסא ר ' את  לזּכֹות  רצה  ְִֶַָָָה'

מּמ נּ י לאחר יצאה נפׁש י  רבּ י, חיּ י % אמר : אוֹ תוֹ . וׁש אל בּ א ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש ם, לה0אר  ורצתה הּמ ל %, כּ ּס א לפני אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהביאוּ 
עלי%: והכריזוּ  אוֹ ת%, לזכּ וֹ ת הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
אחד  בּ חדר  וּ להתק0ר  רוּ חוֹ  להעלוֹ ת ייסא רבּ י  הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
ׁש ֹלׁש ה ּת ּק נוּ  והרי  בּ ארץ. לע וֹ רר החברים ׁש עתידים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָקד וֹ ׁש 
בּ וֹ  מׁש גּ יחים היוּ  היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  ולחברי%. ל% ׁש ע וֹ מדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִכּ סאוֹ ת

עירוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

מעה חצי נתן יצחק ְֲִִַָָָָר'

חצי עוֹ ד, בּ יד וֹ  והיה יצחק, רבּ י לפני  עבר אחר  אחד  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני 
ולבנוֹ תי  וּ לבני  לי  הׁש לם יצחק: לר בּ י אמר כּ סף. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָמעה
ֹלא ׁש הרי  לנפׁש וֹ תיכם, א ׁש לים ואי % לוֹ : אמר נפׁש וֹ תינוּ . ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת
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מעה חצי  אם כּ י אצלי  בּ חצי נמצא אׁש לים אני  בּ זה ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ . ונתן  הוֹ ציא ּה  אצלי. ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָמעה

מ ּמות ּתּציל  ְִִֶַָָָצדקה

ורצוּ הראוּ  הגּ דוֹ ל היּ ם שׂ פת על עוֹ בר ׁש היה בּ חל וֹ מוֹ , לוֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ידוֹ  ׁש הוֹ ׁש יט  ׁש מעוֹ ן ר בּ י את ראה לתוֹ כוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלזרק
ונצּ ל . ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ידי וּ נתנוֹ  והוֹ ציאוֹ , עני  אוֹ תוֹ  וּ בא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

זה, ּפ סוּ ק בּ פיו נפל מא)כּ ׁש התעוֹ רר, אל(תהלים משׂ כּ יל אׁש רי ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָדּ ל 

נתיב ֹות ל "ב  ּכנגד ׁשליׁשים  ְְִִִֶֶָל "ב 

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל פקודי :(מא, פ' ח"ב רל "ג .)[זוהר ו ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אחת, אּמ ה ׁש ל אר % הוּ א בּ אּמ ה, ועשׂ רים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְׁש מנה
ׁש ֹלׁש ים ׁש היא אחת אּמ ה נמצא אּמ ה. בּ אוֹ תּה  ארבּ ע ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוהרחב

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש ליׁש ים. מ)וּ ׁש נים הארץ,(ישעיה עפר בּ 0לׁש  וכל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש יּ וֹ צאיםוה ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ֹלׁש ים כּ נגד  וּ ׁש נים, ׁש ֹלׁש ים ם ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

ּבּכל. עליֹון  סֹוד ה ּוא  ְֶֶַַֹּׁשבע 

צדדיםוכא ׁש ר אר בּ עה היא הזּ וֹ , בּ ּמ דידה האר % מדּ ת נעשׂ ית ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תן  עוֹ לוֹ ת ׁש לּ כ% אּמ וֹ ת, ׁש בע צד  וכל האר%. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש בע, ׁש ל בּ ס וֹ ד צדדים לארבּ עה אּמ וֹ ת ׁש הם(ומתחומים)ׁש בע ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עליוֹ ן  סוֹ ד הוּ א ׁש 0בע  מ0וּ ם בּ אר%, ׁש הם וּ ׁש מוֹ נה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
בּ סוֹ ד  בּ ׁש בע, כּ לוּ לים ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ֹלׁש ים אוֹ תם  וכל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַבּ כּ ל.
- היריעת לכל אחת מדּ ה  כּ תוּ ב הרי ּת אמר, ואם הּק דוֹ ׁש . ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם
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אּמ ה, אחר  אּמ ה ׁש התּפ 0טה גּ ב על אף אחת, מדּ ה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
בּ סוֹ ד והכּ ל זה, אחר להיוֹ ת(מסוד )וזה בּ א, זה העלי וֹ ן הּמ אוֹ ר ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אחת. מדּ ה וּ מּט ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

ול"ד  ל"ב קדֹוׁשים ְְִֶחׁשּבֹונ ֹות

אחרתוז וֹ הי  מדּ ה ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם יתרה, בּ קד0ה ׁש היא הּמ דּ ה ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחרת בּ מדּ ה ׁש הרי בּ פנים. ׁש היא זוֹ  על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וּ בפנים ואר בּ ע , ׁש ֹלׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  בּ חׁש בּ וֹ ן ע וֹ לה זה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה

וּ ׁש ּת ים, ׁש ֹלׁש ים ועולהלחׁש בּ וֹ ן לבפנים שהיא זה  על  לכסות  (שהיא ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ושתים) שלשים לחשבון ולבחוץ וארבע , שלשים בחשבון סוֹ ד בחשבון, ◌ֶ◌ְוזהוּ 

וארבּ ע  ׁש ֹלׁש ים - לבפנים וּ ׁש ּת ים ׁש ֹלׁש ים זה, על זה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה
עומד ) הוא וארבע  שלשים בפנים , עומד  הוא ושתים  מ0וּ ם(שלשים ◌ִ◌ַבּ חוּ ץ.

ׁש ׁש  ׁש הם קדוֹ ׁש ים, בּ גונים קד וֹ ׁש ה ׁש היא ראׁש וֹ נה, מדּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
וכל  קדוֹ ׁש ים , גּ ונים אלּ וּ  ׁש ני , ותוֹ לעת  ואר גּ מן וּ תכלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמׁש זר
ׁש היא ׁש ניּ ה, וּ מ דּ ה וּ ׁש ּת ים. ׁש ֹלׁש ים לחׁש בּ וֹ ן עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ נוֹ 
סוֹ ד  וזהוּ  ואר בּ ע , ׁש ֹלׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  עוֹ לה זה, על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַלח וּ ץ 

מא)הכּ תוּ ב  ה'.(תהלים  ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה'. ימלּ טהוּ  מּמ ׁש  רעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם

ּבת ׁשּובה ויׁשּוב ּבמע ׂשיו ׁשּיס ּתּכל ח ֹולה  עם ׁשּמׁשּתּדל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמי
רּוח ֹו את  ל ֹו ּולה ׁשיב  לה ּנצל לֹו ּגֹורם ה ּוא ה ּקּב"ה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלפני

וגו'אׁש רי דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל פקודי:(מא, פ' ח"ב  ר"נ:)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וזה מערב, לצד עוֹ מד  כּ ליהירא "ל על להׁש גּ יח עוֹ מד  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה  ללמד  בּ ניהם וּ מכניסים בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
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אוֹ  וּ לכל הרב , בּ בית לבית כּ ׁש הוּ א  חוֹ לה על ׁש ּמ סּת כּ לים תם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ חטאיו  ׁש יּ תבּ וֹ נן  לוֹ  וּ מוֹ דיעים עליו וּ מׁש גּ יחים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחליוֹ ,

לרבּ וֹ נוֹ  מהם ויׁש וּ ב  עם .וּ במעשׂ יו  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל מ-וּ ם ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב בּ מעשׂ יו ׁש יּ ס ּת כּ ל חוֹ לה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 

רוּ חוֹ  את לוֹ  וּ להׁש יב לה נּ צל ל וֹ  גּ וֹ רם הוּ א הוּ א, זהבּ ר וּ # ועל . ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מא)כּ תוּ ב, ה'.(תהלים ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם דּ ל  אל  משׂ כּ יל אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

רעה  בּ י וֹ ם זּ ה להיוֹ תמה צרי % היה רע בּ יוֹ ם רעה? בּ יוֹ ם אלּ א ! ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אׁש רי  נׁש מתוֹ . את  לקחת הרעה אוֹ תּה  ׁש 0וֹ לטת בּ י וֹ ם -ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  חוֹ לה, זהוּ  - דּ ל  אל יג )משׂ כּ יל  ב  מדּ וּ ע (שמואל  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם כּ %, וּ מ0וּ ם הּמ ל%. בּ ן דּ ל כּ כה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה

שמסתכלים)ואלּ וּ  להׁש יבוֹ (אותם חוֹ לה בּ אוֹ תוֹ  מסּת כּ לים ׁש הם ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הזּ ה בּ היכל ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  הוּ א, בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  אצל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו
י נּ צל  העוֹ לם, על הדּ ין  ׁש 0וֹ רה  וּ ב יּ וֹ ם להׁש גּ יח. עליו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד 
הדּ ין  ׁש נּ מסר היּ וֹ ם ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

בּ וֹ  לׁש ֹלט רעה העולם)לאוֹ תּה  להׁש גּ יח,(על עוֹ מדים אלּ וּ  וכל , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
חר כּ ים. נקראוּ  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ּכּלם על וחס החר ּכים מן ּומציץ מׁשּגיח ְְֲִִִִֵַַַַַָָֻה '

על בּ י וֹ ם בּ דין  עוֹ מד הוּ א בּ ר וּ % כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ה0נה, ראׁש  ׁש ל ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כּ ל  מתכּ נּ סים אז להשׂ טין, בּ א הרע צד ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ לּ ם מתעּט רים ואז הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני ועוֹ מדים ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

הּק ד וֹ ׁש  לפני כּ תוּ ב ועוֹ מדים מה זמן בּ אוֹ תוֹ  ה וּ א . (שיר ?בּ ר וּ % ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ב ) כּ מי השירים מציץ , החרכּ ים . מן מציץ הח ֹּלנוֹ ת מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח 

ואחר 0צּ רי%. מה כּ ל  ר וֹ אה וֹלא ׁש רוֹ אה דּ ק , מּמ קוֹ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש גּ יח
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ׁש ּפ וֹ תח יתרה, הׁש גּ חה ׁש ל מק וֹ ם הח ֹּלנוֹ ת, מן מ ׁש גּ יח ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ %,
על  מׁש גּ יח הוּ א בּ רוּ % וּ כ ׁש הּק דוֹ ׁש  הכּ ל . על לרחם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים
הכּ ל . על וחס הלּ לוּ , וּ בחרכּ ים הלּ לוּ  בּ חלּ וֹ נוֹ ת מסּת כּ ל  ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

הּנה ּדֹודי ּבא "."קֹול זה  ִִֵֶָ

אוֹ תוֹ ואז , למעלה וּ מתעוֹ רר  ׁש וֹ פר  בּ אוֹ תוֹ  ּת וֹ קעים  כּ ׁש יּ שׂ ראל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ונעשׂ ה ורוּ ח, וּ מים מאׁש  כּ ל וּ ל ה0וֹ פר, מן  ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַה ּק וֹ ל
אוֹ תוֹ  מּת וֹ % ׁש יּ וֹ צא  עלי וֹ ן, ק וֹ ל לעוֹ רר  כּ די  הּק וֹ ל, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל 
כּ ר וֹ ז  יוֹ צא אז ור וּ ח , וּ מים בּ אׁש  כּ לוּ ל  זה, כּ מוֹ  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה0וֹ פר ,
וגוֹ ' בּ א זה הנּ ה דּ וֹ די קוֹ ל ואוֹ מר: הרקיעים בּ כל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז

החר כּ ים. מן מציץ החֹּלנ וֹ ת מן  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש גּ יח

ה '. ּבדרְך ׁשהֹולכים  יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָאׁשריהם

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל  ב )מ שׂ ּכ יל ּדף :(מא, פקּודי  ּפרׁשת ׁשמֹות ](רנ"א .)[ז ֹוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְֵַַַָָ

על  חס הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי י וֹ דעים כּ לּ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְואז 
בּ ארץ  עצה להם ׁש יּ ׁש  י שׂ ראל אׁש ריהם ואוֹ מרים: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

כּ תוּ ב, ואז  מלמעלה . רחמים לע וֹ רר פט )כּ די  העם (תהלים אׁש רי ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תרוּ עה  ודּ אי .י וֹ דעי תרוּ עה י וֹ דעי  תרוּ עה . ׁש ּמ ׁש בּ ריםי וֹ דעי , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אׁש רי  בּ וֹ . נדּ וֹ נים ׁש הכּ ל הּק ׁש ה דּ ין ׁש היא הזּ וֹ , הּת ר וּ עה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
את י וֹ דעים ׁש הם מ0וּ ם הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
יחוּ ד  וּ ליחד בּ דרכיו ללכת וי וֹ דעים הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

ח ּלֹונ ֹות . ּבֹו ׁשּיהא  צריְך ּכנסת ְְִֵֵֶֶֶַָּבית 

כּ ל הח לּ וֹ נוֹ ת  את לאחז עוֹ מדים כּ לּ ם הלּ לוּ , והחר כּ ים הלּ לוּ  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ָ◌
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להכניסן  בּ הן, וּ להׁש גּ יח למעלה מלּ מּט ה ׁש עוֹ לוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת
בּ וֹ  ׁש אין כּ נסת בּ ית כּ ל  כּ ן , ועל הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

כּ ראוּ י . בּ וֹ  להתּפ לּ ל מק וֹ ם אינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַחלּ וֹ נ וֹ ת,

חּלֹונ ֹות י"ב ְִַָענין

בּ יתׁש הרי  ׁש לּ מעלה. הכּ נסת בּ ית כּ נגד למּט ה הכּ נסת בּ ית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ % - ׁש אמרנוּ  כּ מ וֹ  חלּ וֹ נוֹ ת , בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
חלּ וֹ נוֹ ת עשׂ ר ׁש נים בּ ּה  יׁש  הגּ דוֹ לה כּ נסת למעלה  למּט ה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם
זה, כּ נגד זה ע וֹ מדים והכּ ל הּת חּת וֹ ן. הכּ נסת לבית  גּ ם כּ % -ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  וּ כבוֹ ד  אלּ וּ , ׁש ל בּ גּ ון אלּ וּ  ע וֹ מדים ׁש העוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

כּ ן, ועל  בּ כּ ל . ע וֹ לה הוּ א ה'.בּ ר וּ % ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
- הרע  הצּ ד אוֹ תוֹ  ה'.כּ ׁש 0וֹ לט ימלּ טהוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

רּבֹונֹו. ּגנזי  ה ּיֹודע  ׁשל חלקֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַא ׁשרי

על כן,ּכ מ וֹ  ׁש חסים אוֹ תם  כּ ל  על עוֹ מד  יהירא"ל הזּ ה הממנּ ה ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  דּ לעניּ ים, אל  משׂ כּ יל  זהאׁש רי  וּ בׁש ביל , ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

רביעי , אחר בּ היכל נכלל הזּ ה וההיכל  הזּ ה, בּ היכל  עוֹ מד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל 
את ׁש יּ וֹ דע מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  ל כּ ל. והדּ ינים הגּ זרוֹ ת הם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש 0ם 
בּ עוֹ לם לזכּ וֹ תוֹ  ּת מיד, רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את וּ לקדּ ׁש  ליחדוֹ  ר בּ וֹ נוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגּ נזי 

הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

הּקדֹוׁש לֹו מח ׁשיב  לא  הּקּב"ה  לפני וחֹוטא דל ׁשהּוא  איׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכל
חטא הּוא  ְֵָּבר ּוְך

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל אחרי :(מא, פ' חדש ס.)[זוהר דּ בר](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה'אחר , ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל אל  משׂ כּ יל  ,אׁש רי ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
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כז) בּ א(ישעיה  לּ י. יע שׂ ה ׁש לוֹ ם  לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ מעזּ י  יחזק ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאוֹ 
ּפ רוּ טה ׁש וֹ אל וֹלא כּ לוּ ם, מ0לּ וֹ  לוֹ  ׁש אין אדם נקרא דּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה,
אדם. לׁש וּ ם דחקוֹ  מגלּ ה ׁש ֹּלא נסּת ר, והוּ א אדם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
י וֹ תר ואוֹ מר: מעלה , כּ ל ּפ י מריבה יעשׂ ה הוּ א דּ חקוֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש עת
עׁש ר אחד לאיׁש  הע וֹ לם. ׁש ל האנׁש ים ׁש אר מכּ ל אני ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָרׁש ע
בּ עוֹ לם, ּפ ר וּ טה ׁש וּ ם אין ולי מ כּ סף, מזּ הב, מלא בּ יתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַרב,
הּק דוֹ ׁש  לפני  ׁש יּ חטא  עד ללבּ ׁש . וּ בגד  לאכל לחם לי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
יעשׂ ה צדקה, ל וֹ  ויּת ן בּ מעזּ וֹ  ׁש יּ חזק איׁש  וכל הוּ א. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ %

לּ י . יעשׂ ה ׁש ל וֹ ם לי , ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש לוֹ ם

רׁשע ?! יהיה  ל ֹו ׁשּטֹוב  ְִִֶֶָָמי 

ֹלאוּ בא הוּ א , בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  לפני וחוֹ טא  דל ׁש הוּ א  אי ׁש  כּ ל  ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בדע ּת וֹ . ׁש אינוֹ  מ 0וּ ם  חטא , הוּ א  בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמחׁש יב 

לנוּ  ל7טןוּ מ נּ ין ה וּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ׁש אמר בּ ׁש עה  מאיּ וֹ ב. (איוב ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כוּ ',א) ּת בא ב)מאין ל וֹ (איוב אמר א יּ וֹ ב, עבדּ י אל לבּ % ה שׂ מּת  ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

כּ סף אדוֹ נוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תן בּ ע וֹ לם אדם יׁש  הוּ א: בּ רוּ % לּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה7טן
רע ויהיה הע וֹ לם, טוּ ב וכל וּ בנים  וּ מרגּ ליּ וֹ ת ?וזהב ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

א ּיֹוב את  מּכה  ִֶֶַַָָה ּׂשטן

יד%.אמר ּת ׁש לח אל אליו רק בּ יד%, ל וֹ  אׁש ר כּ ל הנּ ה לוֹ : ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
כל וּ ם. בּ ידוֹ  נׁש אר וֹלא בּ ניו, את והרג בידוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנתן

ואמר : חזר כּ % ׁש אמר(שם)אחר עד  בּ שׂ ר וֹ . ואל עצמ וֹ  אל וגע ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הוּ א: בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  נפׁש וֹ (שם)לוֹ  את א% ביד% ׁש מר.הנּ וֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ
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מּדע ּתֹו א ּיֹוב ְִִַָָיצא 

כּ %:בּ אוֹ ת ּה  ואמר  מדּ ע ּת וֹ , איּ וֹ ב יצא י)ׁש עה ל%(שם הטוֹ ב  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
תעׁש ק  לי ?כּ י  ׁש ּת ע שׂ ה הע ׁש ק זה הטוֹ ב אבי ?! ! ִ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ י  ונתּת  בּ ׁש ּת פ וּ ת, עּמ הם התחבּ רּת  ואּת ה הגּ וּ ף , עשׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואּמ י 
ׁש מר, נפׁש וֹ  את  א% אמר ּת  ׁש לּ %, היא  הנּ פׁש  וּ נׁש מה. ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
- 0ּת רצה מה כּ ל בּ וֹ  עשׂ ה אמרּת  ואּמ י, אבי לי ׁש ע שׂ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף 

לי  ׁש ּת עשׂ ה העׁש ק זה טוֹ ב ה וּ א  !?וכי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

למעלה יּנצל ּתֹורה לֹומד  ּבן  ּבע ֹולם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה ּמׁשאיר 

מא)אחר ,דּ בר דּ ל(תהלים אל משׂ כּ יל דּ ל אׁש רי זּ ה מה אדם. ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּפ טירתוֹ  בּ ׁש עת מ ּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  יצאה בנים. בּ ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ מ וּ ת

- הּפ סוּ ק עליו אמר מה ראה העוֹ לם יא)מן ֹלא(משלי  ליד יד  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע. ויל ּמ דנּ וּ י נּ קה אחד  בּ וֹ  יחזיק אם בּ עוֹ לם, בּ ן  ל וֹ  נ ׁש אר  ואם ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ה'. ימלּ טהוּ  רעה וּ בי וֹ ם לי, ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  - ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָתוֹ רה

ּגיה ּנם מקֹום  אררט ְֲִֵֵָָָָֹּבהרי

עּמ וֹ ,וּ בא  וּ ׁש נים הוּ א אררט, הרי לבין הל% אחד אם ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מהגּ ּמ וֹ ת, יוֹ צא  ועׁש ן אׁש , ׁש ל וּ בקעים גּמ וֹ ת ◌3◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ְוראה

וי  ׁש אוֹ מר  אחד  אי ׁש  וי וׁש מע אחד ! מק וֹ ם ודּ אי  אמר , - ! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ אן. הגּ יהנּ ם ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ּמ ק וֹ מ וֹ ת

רׁשע ׂשֹורפים ְִִַָָהּקֹוצים

על נרדּ ם קוֹ צים ׁש ל  זה וגדי ׁש  אחד, איׁש  בּ חלוֹ מוֹ  וראה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ּת חת אׁש  מכניסים מהגּ יה נּ ם  ממנּ ים וּ ׁש ני  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְכּ תפיו,
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ׁש ני  לוֹ  אוֹ מרים והיוּ  צוֹ עק . והיה ונשׂ רף, הּק וֹ צים, ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהגּ די ׁש 
אוֹ ת וֹ : ׁש דּ ן מעלה ׁש ל מה0וֹ פט ׁש לוּ חים קדוֹ ׁש ים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
ׁש וֹ מרים ׁש היוּ  מלאכיו, ואת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את עזבּת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה
ׁש ל  הרצוֹ ן עשׂ ית ואּת ה הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ת%
- ונחׁש  סמא"ל ׁש ל מ צּ דּ וֹ  ׁש הם הר ׁש עים, ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַהּק וֹ צים,

א וֹ ת %. י שׂ רפ וּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה ּק וֹ צים

ּבעֹולם? ּבן ה ׁשאר ּת ְְִִֵַַָָָהאם 

אּת האמר מי הגּ יהנּ ם: ׁש ל  הר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  יהוּ די אוֹ תוֹ  ?ל וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌
אני  ר ׁש ע  יהוּ די ֹלאאמר : ה גּ יהנּ ם ׁש ל והממנּ ים , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ

וּ פעמים בּ יּ וֹ ם, אוֹ תי  דּ נים ּפ עמים וׁש ֹלׁש  ׁש מי , את  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירים
ידע ּת  מק וֹ מ % ׁש ם את לוֹ : אמר הגּ ליל בּ לּ ילה. ל וֹ : אמר  ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ עוֹ לם בּ ן והׁש ארּת  - ?העליוֹ ן . ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ּבן  ְִִֵה ׁשאיר

הר בּ וֹ תאמר, וּ מהרע וֹ ת ק צּ ב, הייתי ואני  ה ׁש אר ּת י, ּת ינוֹ ק ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מיּ די . וּ מרגלי  מ ּפ י, אוֹ תי  דנים הי וּ  ברא ׁש וֹ נה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עשׂ יתי 
ׁש דּ נים בּ ׁש עה לי  אוֹ מר הּק ברוֹ ת על  ממנּ ה ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ לא%

ׁש קר על ונ ׁש בּ ע הּת וֹ רה, את לק יּ ם ׁש נּ ׁש בּ ע למי אוֹ י אוֹ י אוֹ תי : ! ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ לם תפלּ ין הניחה ׁש ֹּלא  ׁש 0ּמ ׁש וּ לּק רקפת ל יּ דים ואוֹ י  ! ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

העוֹ לם העוֹ לםבּ הבלי בּ הבלי הוֹ לכים ׁש היוּ  לרגלים וא וֹ י !! ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מיתת ֹו ּבׁשעת מעידה ְְְִִִַַָָָָה ּנׁשמה 

מהבּ ׁש עה כּ ל אמרּת י מרדּ וּ ת, מכּ וֹ ת אוֹ תי מלקים ׁש היוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
על  ממנּ ה ׁש היה  והּמ לא% נׁש מתי, וּ באה ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌0ֶעשׂ יתי.

IIתהלים IIזוהר 
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ע שׂ תה ונׁש מתי 0עשׂ יתי. מה מכּ ל אחד כּ תב ונתנוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתי ,
ואמרוּ : הּמ לא%, עם יז)עדוּ ת אוֹ (דברים  עדים ׁש נים ּפ י על ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

זה ועל ה ּמ ת. יוּ מת עדים ז)ׁש ֹלׁש ה ׁש מר(מיכה חיק% מ0כבת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ה וּ א וּ מי פי%. אדםּפ תחי על מעידה ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מיתתוֹ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת

הה ּוא הּבן את לחּפׂש ְֵֵֶַַַַָהלְך

ואמרהתעוֹ רר  העלי וֹ ן, ל גּ ליל  הל% אי ׁש , אוֹ תוֹ  מ0נת וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ ת קצּ ב , ׁש ל  בּ ן ׁש הוּ א תינוֹ ק ראית אחד : ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלאיׁש 

ּפ לוֹ ני  ה וּ אבּ זמן עליו, ׁש וֹ אל ׁש אּת ה הזּ ה הּת ינוֹ ק  ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
יהיה וכ% כּ % אביו. כּ מוֹ  רׁש ע והוּ א הּמ טבּ חים , לבית ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵהוֹ ל %
אחד , מדר ׁש  לבית הל% א וֹ ת וֹ . ׁש היניקה ולּמ ינקת וּ לאביו, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ ,

אוֹ מר, ׁש היה ּת ינוֹ ק ב )ׁש מע  וגוֹ '.(משלי ככּ סף ּת בקׁש נּ ה אם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

רּבי  ּׁשּנע ׂשה עד ה ּבן את ֲִִֵֵֶֶֶַַַַחּנְך

הנּ עריםהל2 עם משׂ חק ׁש היה תינוֹ ק וראה  הּמ ט בּ חים, לבית ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עּמ וֹ , והל% עּמ י. ל% בּ ני , ל וֹ : אמר ה ּמ טבּ חים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ּת וֹ רה,והלבּ י  אוֹ תוֹ  מלּמ ד ׁש היה אחד לרב אוֹ תוֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ בית הפטרה ׁש יּ אמר אוֹ תוֹ  ועשׂ ה וקרא. הּת ינוֹ ק  ׁש גּ דל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד 
יוֹ תר, והתח כּ ם וׁש נה  ׁש ּק רא עד ׁש יּ תּפ לּ ל . אוֹ תוֹ  ועשׂ ה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,

ר בּ י . ל וֹ  ׁש ּק ראוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

וכל. מּכל  הּדין ּגזר  לי קרע ּו קּדיׁש ואמר  לּתפּלה ׁשעבר  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשעה
עדן  ּבגן חלק לי נתנּו ׁשהתחּכם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוב ׁשעה 

בּ אא וֹ תוֹ  א וֹ ת וֹ , דנים  ׁש היוּ  היּ לד, אבי ׁש הוּ א הּמ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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ינחם אוֹ תי, ׁש נּ חמּת  כּ מוֹ  ר בּ י , לוֹ : ואמר זה לחכם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם
בּ ּק הל , ההפטרה בּ ני  ׁש אמר בּ ׁש עה הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ ת%

הדּ ין. מן א וֹ תי  קדּ י ׁש ,הפקיעוּ  ואמר ל ּת פלּ ה  ׁש עבר בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
חלק  לי  נתנוּ  ׁש התחכּ ם, וּ ב ׁש עה וכל . מכּ ל  הדּ ין  גּ זר לי  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקרעוּ 
ׁש יּ ׁש  החלק  ה בּ א, לעוֹ לם  חלק ׁש אוֹ מרים החלק  וזהוּ  עדן, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גן
הצּ דּ יקים  עם אוֹ תי והכניס וּ  עצמוֹ , בּ פני  וצדּ יק צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל

ׁש לּ הם  .לי ׁש יבה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ה ּזה הּכב ֹוד ּבכל זכיתי ְְְִִִֶַַָָָּבזכּות ָך

בּ כתרוּ ב ׁש עה אוֹ תי עּט רוּ  רבּ י, ל וֹ  וקראוּ  י וֹ תר , ׁש התחכּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש תיּ ה אכילה לי ונתנוּ  בּ וֹ , מתעּט רים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
צדּ יקים ׁש א וֹ מרים, וזהוּ  ה 0כינה. מזּ יו  ׁש נּ הנים תענוּ ג  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
וכל  ה0כינה . מ זּ יו ונהנים בּ רא ׁש יהם ועטרוֹ תיהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ ׁש בים
ר בּ י , וּ בׁש ביל%, וׁש תה. אכל כּ אלּ וּ  ה0כינה, מזּ יו ׁש נּ הנה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִאי ׁש 
ל% יׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל חלק%, אׁש רי  הזּ ה. הכּ בוֹ ד  לכל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָזכיתי
ׁש יּ זכּ ה מי  ואׁש ריו הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם עליוֹ ן י וֹ תר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק 

בּ עוֹ לם. בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ ׁש איר

הּקדֹוׁש עם ּכביכ ֹול  צדקה  ע ּמֹו וע ֹוׂשה  עני ׁשל ּבידֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהּמחזיק
ׁשלֹום ע ֹוׂשה  ה ּוא  ֶָָּברּוְך

וגו 'א ׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל חדש:(מא , צב:)[זוהר ר בּ י ,](דף  אמר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מא)כּ תוּ ב  דּ ל(תהלים  אל משׂ כּ יל  דּ ל אׁש רי מהוּ  ?וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מכּ ל  אני  ר ׁש ע  יוֹ תר וכי לי, ּת ּת ן מה ו יּ אמר  נס ּת ר . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאי ׁש 
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ׁש בּ עוֹ לם אׁש רי האדם הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  עם מריבה ויעשׂ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ ת וּ ב ל וֹ , ׁש ּמ שׂ כּ יל  כז)מי  יעשׂ ה(ישעיה בּ מע זּ י יחזק  אוֹ  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ר בּ  ׁש אמר לּ י . יעשׂ ה ׁש לוֹ ם לי  אוֹ ׁש לוֹ ם 0אמר מה נהוֹ ראי , י  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ה0ל וֹ ם, בּ על  ׁש הוּ א הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  וכי וגוֹ ', בּ מעזּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיחזק

ׁש לוֹ ם לוֹ  ׁש יּ עשׂ ה למי  צרי% בּ מר וֹ מיו , ׁש ל וֹ ם והֹלאעוֹ שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
ׁש לּ וֹ  !ה0לוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌

צערֹו. לפי האדם את  ּדנים ְֲִִֵֶַָָָָאין

עוֹ שׂ האלּ א  הוּ א בּ דּ חק, עצמ וֹ  את ׁש ר וֹ אה בּ ׁש עה העני, ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
ועוֹ שׂ ה עני ׁש ל בּ ידוֹ  והּמ חזיק  מעלה. כּ לּפ י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמריבה
ׁש ל וֹ ם, עוֹ שׂ ה הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  עם כּ ביכוֹ ל צדקה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש הטיח על יתבּ ר % מלּ פניו מחילה ׁש ּמ בּק ׁש  לעני ׁש גּ וֹ רם ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
גרם מי קוֹ נוֹ . לבין בּ ינוֹ  ׁש ל וֹ ם עוֹ שׂ ה ואז מעלה, כּ לּפ י  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש לוֹ ם לע שׂ וֹ ת בּ יד וֹ ,ל וֹ  והּמ חזיק לעני , צדקה  הנּ וֹ תן זה ? ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  הדּ ל. וזהוּ  וגוֹ ', בּ מעזּ י  יחזק אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

אוֹ מר צערוֹ .מהוּ  לפי  האדם את דּ נים  אין ? ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

ׁשֹומע והּקב "ה  קֹול ֹות נֹותנת  היא  לרחמים צריְך ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכׁשהע ֹולם
קֹולּה ֶָאת

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל  ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא, פ' ח"ב נ"ב:)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

והּק דוֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת י ׁש  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
צוֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה בּ ׁש ביל ּה . הרבּ ה ע וֹ שׂ ה הוּ א ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ %
קוֹ לּה , וּ מקבּ ל ׁש לּ ּה  הצּ רה  את ׁש וֹ מע הוּ א בּ רוּ % ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ ר וּ % והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת היא לרחמים, צרי % ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש העוֹ לם
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס ואז קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע (תהליםהוּ א ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים מב ) אפיקי על ּת ערג היא.כּ איּ ל  להוֹ ליד , וּ כׁש ר וֹ צה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ ר כּ יה, בּ ין  ראׁש ּה  ושׂ מה בּ אה ואז הצּ דדים, מכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנס ּת רת
וּ מז ּמ ן  עליה, חס  הוּ א בּ רוּ % והּק ד וֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת, וּ מרימה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוצ וֹ וחת
וק וֹ רע  אוֹ תּה  וּ פוֹ תח בּ ערותּה , ונוֹ ׁש % אחד, נח ׁש  אוֹ תּה  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה 
הזּ ה בּ דּ בר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר מיּ ד . וּ מוֹ לידה מקוֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָל ּה 

דּ וקא. וכ% ה', את ּת נּס ה ואל ּת ׁש אל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 

בתשובה שישוב  לו ומודיע  החולה  על  שמשגיח  מי אשרי 

אלא ׁש רי  וגו 'משׂ ּכ יל ב )דּ ל  דקדושה :(מא, היכלות ב' חלק [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי  רנ:)פ' תורה](דף  מי זוהר כל שמעון, רבי  אמר
ומשגיח ערסיה, על שוכב כשהוא החולה על שמסתכל
ויחזור במעשיו, ויפשפש בחטאיו  שיסתכל  לו ומודיע  עליו,
להנצל  לו  גורם הוא הוא, ברוך הקדוש לפני בתשובה

הוא. ברוך להקדוש רוחו ולהשיב  מגיהנם,

הדין  מן שינצל  הגורם והוא

ימ לּ טהוּ ועל  רעה בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  "א ׁש רי  כתיב: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזה
לומר, צריך היה רע ביום רעה", "בּ יוֹ ם מהו ◌ָ◌ָ◌ְה'",
נשמתו, לקחת ההיא  רעה ששולט ביום רעה", "בּ י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְאלא
שכתוב : כמו חולה, הוא זהו דּ ל ", אל משׂ כּ יל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי

הּמ ל#" בּ ן  דּ ל  כּ כה  א ּת ה ד )"מדּ וּ ע יג, ב ' זה(שמואל ובשביל , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה) להחזירו ("בּ י וֹ ם הזה, בחולה שמסתכל מי ה'", ימ לּ טה וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

שישלוט ביום זה הרי הוא, ברוך  הקדוש לפני  מחטאיו
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ימ לּ טהוּ  רעה "בּ י וֹ ם שכתוב: זהו ממנו , ינצל העולם על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְהדין
הוא ה'". ברוך הקדוש  של האסורים בבית הוא  החולה

רעהרבי  בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ואמר , פתח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיהודה 
שהאדם שבשעה אותו, ביארנו זה מקרא ה'", ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְימלּ טהוּ 
המלך , של הדין בשרי נתפס הוא הרי  דוי, ערש על שוכב
מצד  אותו שומרים חילות כמה בכבל, ורגליו בסוגר , ראשו
תאות באלה, אלו מתרוצצים בלחץ, אבריו כל זה, ומצד זה

ממנו. סרה האוכל

זכות עליו מליץ שלו אפוטרופוס  אז בתשובה כששב 

זכותבאותו  עליו  ללמד אפוטרופוס  עליו פוקדים הזמן
ככתוב: המלך , אחדלפני מליץ  מלא# עליו  יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ"אם

אלף  כג )וגו'"מנּ י לג , אדם(איוב  של חלקו אשרי  ההיא בשעה , ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
זהו  הדין, מעונש להנצל הדרך  לו ומלמד  אליו, שנכנס
ללמדו  להצילו, יוכל ואיך דּ ל", אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַשכתוב:
זה נעשה ובכן רבונו, לפני בתשובה שיחזור החיים, דרכי 
ימ לּ טהוּ  רעה "בּ יוֹ ם שכרו, ומה למעלה, עליו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאפוטרופוס 

ה '".

העני  שהוא  נשבר  לב אל  שומע  ה'

דּ ל"דבר  אל משׂ כּ יל "אׁש רי ב )אחר , שכרו (מא, גדול  כמה , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
תמה חייא רבי אמר  הוא, ברוך הקדוש לפני  עני  של

שכתוב: זה, מקרא על ה '"אני  אביוֹ נים אל  ׁש מע (תהלים"כּ י ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לד ) רבי סט, אמר  לאחר , ולא שומע  אביונים אל רק וכי ,
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ויחיּ הוּ � ּת ּת נהוּ (יאשר)יׁש מרהוּ  ואל בּ ארץ וא$ר ¦§§¥¦©¥§ª©¨¨¤§©¦§¥

שכתוב: למלך , יותר קרובים שהם לפי נ ׁש בּ רשמעון, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ"לב
תבזה" ֹלא א ֹלהים יט )ונדכּ ה נא , לב (תהלים בעולם לך ואין , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

העני . לב כמו נשבר

נפשו  רק נראה ואינו שבור גופו  העני

וגו 'אׁש רי דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא , פ' ב' חלק סא .)[זוהר עוד ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נראים העולם בני אותן כל וראה בוא שמעון, רבי  אמר
אלא נראה אינו והעני ונפש, בגוף הוא ברוך הקדוש לפני

מלגוף. יותר לנפש קרוב הוא ברוך והקדוש בלבד, בנפשו

מבקש ואינו הנסתר לדל צדקה  לתת  משכיל אשרי

דּ ל"דבר אל  משׂ ּכ יל "אׁש רי  ג)אחר מדרש :(מא, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צב:)רות בוא](דף  נסתר , איש "דל", מהו רבי  ◌ָאמר 
מבקש  ואינו כלום , משלו לו שאין איש נקרא  דל וראה
לכל  צרתו מגלה שאינו נסתר  והוא  איש, מכל פרוטה
ואומר, מעלה כלפי  מריבה עושה הוא צרתו ובשעת איש,
לאיש  שבעולם, האנשים שאר  מכל יותר  חייב  אני למה
אין  ולי  וכסף, זהב  עם מלא ביתו גדול, עושר  יש ההוא
עד  ללבוש, ובגד לאכול  לחם לי  אין גם פרוטה, בביתי
ברוך  הקדוש לפני  וחוטא מעלה כלפי בדברים שמתלונן
זה על צדקה, לו ונותן במעוזו שיחזיק  איש וכל הוא,

וגו '"כתוב: לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  בּ מעוּ זּ י יחזק כז,"אוֹ  (ישעיהו ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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איביו: כּ ל�יהו�ד בּ נפׁש  דּ וי ערשׂ  על יסעדנּ וּ  §¤¤Ÿ§¨§Ÿ̈¦§¨¤©¤¤§¨¨

בחליוֹ : הפכּת  יהו�המׁש כּ בוֹ  אמרּת י �אני ¦§¨¨©§¨§¨§£¦¨©§¦§Ÿ̈

אלאה) לאדם דנים אין אומר , מה הוא ברוך והקדוש ,
שלו. הצער לפי 

ישרף שלא  הגוף את  מקיפה  השכינה 

בחליוֹ ה ' הפכּת  מׁש ּכ בוֹ  ּכ ל דּ וי ער שׂ  על ד )יסעד נּ וּ  [זוהר(מא , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

פנחס פ' מהימנא רעיא ג' רלד:)חלק תורה](דף  נאמן,זוהר רועה אמר
בוער ואש מחלתו, בבית מטתו על שוכב שהחולה בשעה
עורקי  על  אש בלהבות מבערת שהיא המרה, מן בגופו
כשהוא הים כדמיון הוא אז הגוף , כל לשרוף  ותחפוץ הכבד,
לצאת ופורצים הרקיע, עד  מתנשאים הים שגלי  סוער ,
כמו  להחולה שהיא השכינה לולי העולם, להחריב מגבולם,
כן  כמו מגבולו, לצאת יפרוץ שלא הים, את המקיף החול
יסעדנּ וּ  "י "י  שכתוב: כמו לו, ותומכת  להגוף מקפת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהשכינה

דּ וי". ער שׂ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַעל 

חולה של  מרגלותיו ולא  מראשותיו לא  ישב  לא 

ישב ולפיכך אל  החולה את שהמבקר  התלמוד , בעלי דרשו
לרגליו, ולא ראשו, על שהשכינה  לפי  למראשותיו,

לרגליו. המות שמלאך  לפי

ורגליו  גופו סביב  והשכינה  ראשו סביב  הוי' שם  צדיק

"ה'ואין  גמור, לצדיק אבל לבינוני, אלא איש, לכל זה

IIתהלים IIזוהר 
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ל�: חטאתי כּ י נפׁש י רפאה רעוחנּ ני יאמרוּ  אוֹ יבי ¨¥¦§¨¨©§¦¦¨¨¦¨§©Ÿ§©

ׁש מוֹ : ואבד ימוּ ת מתי ׁש ואזלי לראוֹ ת בּ א ואם ¦¨©¨§¨©§§¦¨¦§¨§

ידבּ ר: לחוּ ץ יצא לוֹ  און יקבּ ץ לבּ וֹ  עליחידבּ ר יחד §©¥¦¦§¨¨¤¥¥©§©¥©©¨©

לי: רעה יחׁש בוּ  עלי שׂ נאי כּ ל בּ ליּ עלטיתלחׁש וּ  דּ בר ¦§©£¨Ÿ§¨¨©©§§¨¨¦§©§¦©©

ראש  על דּ וי", ערשׂ  על לגופו יסעדנּ וּ  מקפת והשכינה ו, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
רגליו.עד 

הרשע את  מקיף המות  מלאך 

הרע ולרשע  יצר וזה צד, מכל לו מקיף המות מלאך  גמור ,
צד . מכל המקיפו שלו,

חולה של מראשותיו למעלה שורה  השכינה

דּ ויה' ער שׂ  על  ד )וגו'יסעדנּ וּ  לה :)[:(מא, דף יח תקון זוהר זוהר(תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בהיפוך תורה] עש"ר  והוא רע"ש הוא ער "ש למדנו
ועליה ספירות , עשר כוללת שהיא השכינה זו עשר האותיות,
למראשותיו  שורה והיא מעשרה. בפחות קדושה שאין אמרו
דּ וי", ער "שׂ  "על ובמה, יסעדנּ וּ ", "ה' ובעבורה החולה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשל 

בודאי שכינתו  עש"ר]על ער"ש מן להגוף,[שיעשה סועדת שהיא ,
לגופו  הסוער שם סערה ורוח רע"ש, הרי  שם השכינה אין ואם

שכתוב: כמו  החולה, לה -בר "של ח-בה ד )"והאניּ ה א , ,(יונה  ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יוצא קול להגוף, לו סועדת שהשכינה עלובזמן  עמד  אדם ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ"בּ ן 

א)רגלי7" ב , שלם(יחזקאל הדין , מן ונפטר ממחלתו עומד והוא , ַ◌ְ◌ֶ◌
בממונו : שלם בגופו

IIתהלים IIזוהר 
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לקוּ ם: יוֹ סיף ֹלא ׁש כב ואׁש ר בּ וֹ  איׁש ייצוּ ק גּ ם ¨©£¤¨©¦¨©¦

ה לחמי אוֹ כל בוֹ  בּ טחּת י אׁש ר עקב:ׁש לוֹ מי עלי גדּ יל §¦£¤¨©§¦¥©§¦¦§¦¨©¨¥

יהו�יא להם:�ואּת ה ואׁש לּ מה והקימני חנּ ני §©¨§Ÿ̈¨¥¦©£¦¥¦©£©§¨¨¤

עלי:יב איבי יריע ֹלא כּ י בּ י חפצּת  כּ י ידעּת י ¨¨¦§Ÿ¨©§¦¦¨©§¨¦¦¨¦©Ÿ§בּ זאת
לעוֹ לם:יג לפני% וּת צּ יבני בּ י ּת מכּת  בּ תּמ י ¨§¤¨§¦¥¦©©¦¨§©¨¦ª§¦£©ואני

יהו�יד מהעוֹ לם'אֹלהי�בּ רוּ � ישׂ ראל ¨§Ÿ̈¡¥¦§¨¥¥¨¨

ואמן: אמן העוֹ לם ¥¨§¥¨¨¨©§ועד

הכל של הקיום הוא  אמן

ואמן בּ ר וּ ! אמן הע וֹ לם ועד מהעוֹ לם ישׂ ראל אֹלהי (מא,ה' ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וילך:יד ) פ' ג ' חלק רפה :)[זוהר רבי ](דף  אמר יוסי רבי אמר

נקרא שהכל נתבאר  הרי אבא, רבי  אמר אמן, מהו יהודה
אמן  נקרא הנמשך  הוא הנחלה של המעין שכתוב :סזאמן, ,

אמוֹ ן" אצל וֹ  ל )"ואהיה ח , גם(משלי  אמן, אלא אמון תקרי אל , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נקרא. אמן ויוצא שנמשך  ההוא נחל 

IIתהלים IIזוהר 

נחלאסז. דההוא דמבוע כוונתו, דעתי עניות לפי ונראה הפירושים, רבו כאן 
עולם זה אקרי  אמן ונפיק  דנגיד  נחלא וההוא החכמה, עולם  זה  אקרי, אמן דנגיד 
היינו דלעילא עולם  העולם, ועד מהעולם  כמו כי ראיה, מביא זה ועל הבינה ,
העשיה, עולם היינו  דלתתא ועולם  התפארת, הוא ששורשו היצירה, עולם 
ואמן חכמה, היינו  דלעילא אמן ואמן, אמן כן כמו המלכות, היא ששורשו
עלאה  יחודא היינו דלעילא שעולם כוונתו , לומר יש עוד  בינה. היינו דלתתא

הזוהר זיו



תה�ים 425זוהר הלימוד טבתסדר יח ליום

מאתהלים מזמור | לחודש ז  | ראשון ספר 

לכולם. השפע נמשך  אמן עניית  ידי על

שלמעלהשלמדנו , עולם הע וֹ לם", ועד "מהע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכתוב
שלמעלה אמן ואמן, אמן כך אף שלמטה, ועולם

הכל . של הקיום הוא אמן שלמטה , ואמן 

f

IIתהלים IIזוהר 

אמן כן וכמו ומלכות, תפארת תתאה יחודא היינו  דלתתא ועולם ובינה , חכמה
חכמה, על רמז  אל"ף כי ובינה , חכמה  עלאה יחודא היינו דלעילא, אמן הראשון

תתאה יחודא היינו דלתתא, אמן השני ואמן בינה, על רמז נו "ן תפארת מ '
הוי"ה בגימטריא אמ "ן כי אדנ"י.ומלכות,

הזוהר זיו
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ipy xtq
לחודש ז

קרח:אמב לבני משׂ כּ יל ּת ערגבלמנצּ ח כּ איּ ל ©§©¥©©§¦¦§¥Ÿ©§©¨©£Ÿ

אֹלהים אלי% תערג נפׁש י כּ ן מים אפיקי ¦¡¤¥Ÿ£©¦§©¥¦¨¥¦£©על

חלום ולשאלת  - הבית לבנין סגולתו 

וגו' תערוג. א)כאיל מב]:(מב לפרק החדש תהלים  של[שימוש כוחו .
ואחר  יום, בעוד ערב  סעודת אכול חלום, לשאלת גדול המזמור
מזמור  יקרא שישן וקודם כלל, אדם שום עם ידבר לא הסעודה

ומנוסה . בדוק והוא ותישן, פעמים ג'

IIתהלים IIשימוש

הע ֹולם על חס א ּילה  ׁשל קֹולּה ה' ְֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשּׁשֹומע 

אֹלהים ּכ איּ ל אלי2 תערג  נפ ׁש י ּכ ן  מים  אפיקי  על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ב ) ּבׁשּלח:(מב, ּפרׁשת  ׁשמֹות ׁש מע וֹ ן,]נב:)(ּדף [זֹוהר רבּ י אמר ְְַַַַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הר בּ ה עוֹ שׂ ה הוּ א בּ ר וּ % והּק ד וֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵי ׁש 
ׁש וֹ מע  הוּ א  בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  צ וֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל ּה .
לרחמים, צרי% וּ כׁש העוֹ לם קוֹ ל ּה , וּ מקבּ ל  ׁש לּ ּה  הצּ רה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת

קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע  הוּ א בּ ר וּ % והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס מב )ואז על (תהלים ּת ערג כּ איּ ל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

מים.אפיקי ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 427זוהר הלימוד טבתסדר יח ליום

מבתהלים מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

ׁשצ ֹועקת ֶֶֶֶָֹהאפן

בּ אהוּ כ ׁש ר וֹ צה ואז הצּ דדים, מכּ ל נסּת רת היא לה וֹ ליד , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וּ מרימה וצוֹ וחת בּ רכּ יה, בּ ין ראׁש ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְושׂ מה
אוֹ תּה  כּ נגדּ ּה  וּ מזּמ ן עליה, חס  הוּ א בּ ר וּ % והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקוֹ לוֹ ת,
אוֹ תוֹ  ל ּה  וקוֹ רע אוֹ תּה  וּ פ וֹ תח  בּ ערותּה , ונוֹ ׁש % אחד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
ּת ׁש אל  אל הזּ ה בּ דּ בר ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  מיּ ד. וּ מוֹ לידה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָמקוֹ ם,

דּ וקא. וכ% ה', את ּת נּס ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל

מים אפיקי על ּתערג ְֲֲִִֵַַַָָֹּכא ּיל

וגו 'ּכ א יּ ל ב )ּת ערג ו ּיּקהל:(מב , ּפרׁשת ׁשמֹות ריט:)[ז ֹוהר רבּ י ](ּדף ּפ תח  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִֵַַַַָָָָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , מב )ׁש מעוֹ ן מים (תהלים אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

והיא בּ עוֹ לם, י ׁש  אחת חיּ ה אבל ּפ רׁש וּ הוּ . זה ּפ סוּ ק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוגוֹ '.
נקבה, והיא י וֹ ם. בּ כל מפּת חוֹ ת אלף על בּ ׁש לטוֹ ן  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת
מצּ מאוֹ נּה , וּ להתרוּ וֹ ת לׁש ּת וֹ ת מים אפיקי על ּת מיד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קתּה 

מים.ׁש כּ תוּ ב אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ע ֹומדת ּדין על ְִֵֶֶַַָה ּנקבה

כּ תוּ בּכ אן  בּ ראׁש וֹ נה להתבּ וֹ נן. כּ איּ לת,כּ איּ ליׁש  כתוּ ב  ו ֹלא , ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ נקבהּת ערגואחר  זכר זה, סוֹ ד אבל יערג. כתוּ ב  וֹלא , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

צרי% ׁש ֹּלא הוּ א, ואחד להפרידם, ׁש אין כּ אחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם
הזּ וֹ  והנּ קבה כּ אחד . ׁש ניהם אלּ א  מזּ ה, זה אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת

מים  אפיקי על  עליה,ּת ערג וקׁש ה ה זּ כר , מן מתעבּ רת והיא , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ מדת. דּ ין  על ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
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והרנ ְך ע ּצב ֹונְך ארּבה  ְְְְִֵֵֵֶַַָֹהרּבה

עליוֹ ן ה,וּ כׁש ּמ וֹ ליד אחד  נחׁש  לּה  מזמין הוּ א  בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וסוֹ ד  וּ מוֹ לידה. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ונוֹ ׁש % וּ בא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל,
מתחלחלת ׁש היא מ 0וּ ם והרנ%, עצּ ב וֹ נ% ארבּ ה הרבּ ה - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
בּ עצב  בנים. ּת לדי  בּ עצב העוֹ לם. מעשׂ י על  וּ בעצב יוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

העוֹ לם. ׁש ל ּפ ניהם ׁש ּמ עציב הנּ חׁש , סוֹ ד זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ּבְך ימ ׁשל  ְְִָָוהּוא 

וה וּ אואל מים. אפיקי  על ּת ערג ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת ׁש וּ קת%, אי ׁש % ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
זה וכל  עליה. ׁש וֹ לט  ׁש הוּ א הּס וֹ ד, בּ ארנוּ  הרי בּ %, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִימׁש ל

כּ %ל ּמ ה וּ מ 0וּ ם ׁש 0נינוּ . כּ מוֹ  ה לּ בנה, ׁש אמרה מ 0וּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מעצמּה , רׁש וּ ת לּה  ואין ׁש לטוֹ נּה , והקטינה אוֹ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקטינה

כּ ח. לּה  נוֹ תנים לכאׁש ר  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

להם ּדחּוקה  הּׁשעה ה ּתֹורה  ּבעלי זמן ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָּבא ֹותּה

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב, אחרי ּפר ׁשת ו ּיקרא ז ֹוהר מהימנא [רעיא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָֹ

סח.) ה ּמ ׁש נה](ּדף  בּ עלי  זמן בּ אוֹ תוֹ  הנּ אמן, הרוֹ עה אמר  ַָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תוֹ רה, רזי בּ עלי קבּ לה, בּ עלי העליוֹ נה, החכמה בּ עלי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
מים, אפיקי  על ּת ערג כּ א יּ ל ׁש אמר  וזהוּ  להם . דּ ח וּ קה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה0עה 
אלּ א ּת וֹ רה  ואין ה0כינה. אל הּת וֹ רה ׁש ל  מים  אפיקי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם
בּ יגוֹ ן  בּ צער , הלּ לוּ  הּמ ים  אפיקי  ׁש יּ היוּ  האמצעי , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַעּמ וּ ד 
ה0כינה, ׁש היא יוֹ לדה, ׁש ל  צירים חבלים, הם וא לּ ו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ בעני,

נאמר כג )ׁש בּ ּה  ּת היה(משלי  החבלים וּ באוֹ תם יוֹ לדּת %. ותגל ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש לּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ער
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נׁשיכֹות ּבכּמה א ֹותם נ ֹוׁשך  ְְִֵַַָָָָה ּנח ׁש

סנהדרין וּ בא וֹ תם  ׁש בעים מתע וֹ ררים בּ הם, ׁש צּ וֹ עקת חבלים ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
- וּ מיּ ד  יהו"ה, עד קוֹ ל ּה  ׁש יּ תעוֹ רר  עד  ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

כט ) בּ תוּ לוֹ ת(תהלים הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש הם איּ לוֹ ת, יחוֹ לל  ה' ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְק וֹ ל
בּ דּ חקים מּמ ׁש  כּ יּ וֹ לדה חיל יהיה לכלּ ם רעוֹ תיה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאחריה
נח ׁש  ׁש ל הרע, יצר ׁש ל נׁש יכוֹ ת בּ כּמ ה אוֹ תם דּ וֹ חקת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה0עה

דחקים. בּ כּמ ה אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ ׁש %

הה ּוא ּובזמן מׁשיח נֹולד  ּכְך ְִִַַַַַַָָאחר

החבליםבּ אוֹ ת וֹ  מ0וּ ם הּמ ׁש יח, את להוֹ ליד נפּת חת זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
רזים וּ בעלי מדּ וֹ ת וּ בעלי הצּ דּ יקים, ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ חקים
בּ עלי  ואהבה, יראה בּ עלי  וענוה, בּ ׁש ת  בּ עלי  הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

אנׁש  אֹלהים, יראי חיל  אנׁש י בצע,חסד , שׂ וֹ נאי אמת, י  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ ן  דּ וֹ ר  הּמ ׁש נה, בּ עלי  ׁש בּ ארוּ ה וזהוּ  ה0עה. אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש דּ חקה
ויראי  יחוֹ ננוּ , ו ֹלא לעיר  מעיר יסוֹ בבוּ  חיל  אנׁש י בּ א, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
נעדּ רת, האמת וּ תהי  ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת י ּמ אס וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵחטא
נוֹ תנת, ׁש היא קוֹ לוֹ ת וּ מא וֹ תם בּ יקר . והיּ ין  ּפ רי ּה , ּת ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ פן 
צרה, בּ י וֹ ם ה' יענ% ׁש ל ּת בוֹ ת ׁש בעים כּ נגד ׁש בעים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
להוֹ ליד  בּ יתי "ם, מ0ּת י כּ לוּ לה ׁש ּת ים, ׁש היא  רחמּה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפ ּת חת
הראׁש  ׁש הוּ א בּ ר כּ יה, בּ ין ראׁש ּה  את וּ מכניסה מׁש יחים, ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני
נביאים. ׁש ני  והוֹ ד, נצח ׁש וֹ קיה, ׁש ּת י  האמצעי. הע ּמ וּ ד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה ,
יעבר יער וֹ ת, ויּ ח שׂ ף זמן בּ אוֹ תוֹ  מׁש יחים. ׁש ני מוֹ לידה ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמ0ם

מהע וֹ לם. מהימנא)הנּ חׁש  רעיא כאן .(עד ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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יׂשראל ּכנסת את  מ ׁשקה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהּצּדיק

וגו 'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב , אחרי ּפרׁשת ו ּיקרא סח.)[ז ֹוהר למדנוּ ,](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֲִֵַַַַַָָָָֹ◌ַ◌ְ◌
מים  אפיקי על ּת ערג כּ מ וֹ כּ איּ ל י שׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  - ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

חוּ ׁש ה . לעזרתי אילוּ תי מים,ׁש נּ אמר אפיקי על  ודּ אי ּת ערג ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הצּ דּ יק. ידי על  הנּ חל  מעינוֹ ת ׁש ל מה ׁש קיה לה0קוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)ּת ערג, ה בּ שׂ ם.(שיר  תערגלערגוֹ ת נפׁש י  כּ ן  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אֹלהים  הבּ א.אלי# וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  הׁש קאה מּמ % לק בּ ל , ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וה ֹוד  לנצח  קדם נכנס ְְִֶֶֶַַַַָֹה ּׁשפע 

הםמעינוֹ ת  מי  ׁש כּ תוּ בהנּ חל למעלה, אחד מעין ב )? (בראשית ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש וֹ פע  וּ מ0ם וגוֹ ', הגּ ן  את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְונהר
ויוֹ צאים ׁש וֹ פעים הנּ חלים  אוֹ תם כּ ל הגּ ן. את וּ מ ׁש קה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוי וֹ צא

נקראים ואלּ וּ  והוֹ ד, נצח ׁש נּ קראים מעינוֹ ת  ל ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ סים
ויוֹ צא ׁש וֹ פע  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  צדּ יק , ׁש ל דּ רגּ ה בּ אוֹ תּה  מים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

כּ אחד, נמצאים וּ צבי איּ ל כּ % מ0וּ ם הגּ ן. וצביונׁש קה (איל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ויסוד ) עטרת  וצדּ יק.נקראים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק 

ּונקבה זכר ואילת  ְְֵֶֶַַָָָָא ּיל

וגו'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג  פנחס:(מב , פרשת במדבר רמט.)[זוהר  וּ בחדׁש ](דף  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶֹ◌
ּפ תח, אבּ א  ר בּ י  וגוֹ '. מב )הראׁש וֹ ן  על(תהלים ּת ערג כּ איּ ל  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

אֹלהים  אלי# תערג נפׁש י  כּ ן מים  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,אפיקי זה ּפ סוּ ק  . ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
זכר ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם איּ לת. ׁש ם וכתוּ ב איּ ל , כּ אן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
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נקבה זכר ,וי ׁש  נקרא  הוא הזה , האיל אחד . הכל ונקבה, זכר שיש  גב  על (ואף ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
שכתוב  זהו נקבה. נקרא  תערג והוא אילתכאיל  אחד. והכל  יערג. כתוב  ולא  ,

.השחר )

החּיֹות לכל  מזֹון ׁשמחלקת  ְְֶֶֶַַַַַָָָהח ּיה

ה0חרמהי  בּ כל איּ לת ׁש אין  רחמנית אחת חיּ ה זוֹ הי  אלּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש דּ חוּ קה ׁש בּ ׁש עה מ0וּ ם כּ מוֹ תּה . רחמנית העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחיּ וֹ ת
הוֹ לכת היא החיּ וֹ ת, וּ לכל לּה  למזוֹ ן וּ צריכה ה0עה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָל ּה 
ר וֹ צה וֹלא מזוֹ ן, וּ מוֹ בילה וּ מביאה רח וֹ קה, לדר % ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלמרחוֹ ק

מדּ וּ ע  למקוֹ מ ּה . ותחזר  ׁש ּת בא עד ׁש יּ תאּס פוּ לאכל כּ די  ? ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מגּ יעה, וכא ׁש ר  מזוֹ ן. מאוֹ תוֹ  להן וּ תחלּ ק הח יּ וֹ ת ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצל ּה 
בּ אמצע  עוֹ מדת  והיא  החיּ וֹ ת, ׁש אר כּ ל  אצלּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתאּס פוֹ ת

- ל דּ בר וסימן  ואחת. אחת לכל לא)וּ מחלּ קת בּ עוֹ ד (משלי  וּת קם ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
היא להן 0ּמ ח לּ קת וּ מּמ ה  וגוֹ '. לביתּה  טרף וּת ּת ן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה

מכּ לּ ן. אכל  י וֹ תר  אכלה כּ אלּ וּ  ')שׂ בעה, להן , מחלקת  .(מתי  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌3◌ָ◌

ה ּיֹולדת ּכמֹו ּכאבים  לּה ְְִֵֵֶֶַָיׁש

גּ ל וּ ת.וכאׁש ר חבלי  לּה  י גּ יע ׁש חר, ׁש נּ קרא הבּ קר י גּ יע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש חר וּ ת ׁש ם על ה 0חר, איּ לת נקראת זה ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  היּ וֹ לדת. כּ מוֹ  כּ אבים ל ּה  ׁש יּ ׁש  כו)הבּ קר. (ישעיה  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מתי  וגוֹ '. בּ חבליה ּת זעק ּת חיל ללדת תקריב הרה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 

להן  לילהמחלּ קת ׁש הוּ א בּ עוֹ ד לבא, רוֹ צה הבּ קר כּ אׁש ר ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ו ּת ּת ן  לילה בּ ע וֹ ד וּת קם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להאיר , עוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוה0חרוּ ת
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בּ ּמ זוֹ ן  שׂ בעים כּ לּ ם הבּ קר, ׁש האיר  כּ יון וגוֹ '. לביתּה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .

ּבּבקר ְֶֶֶַַֹמח ּלקת 

ואוֹ מר:אז  בּ כח קוֹ רא הרקיע, בּ אמצע  מתעוֹ רר  אחד קוֹ ל  ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌
למקוֹ מכם הכּ נסוּ  צאוּ קרוֹ בים  רחוֹ קים ואחד ! אחד כּ ל ! ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואחד  אחד כּ ל ה0מׁש , ׁש האיר  כּ יון ל וֹ . הראוּ י למקוֹ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאסף
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  למק וֹ מוֹ . קד )נאסף יאספוּ ן ּת ז (תהלים ה0מׁש  רח ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

בּ בּ קר. וּ מחלּ קת בּ לּ ילה, וּ מתגּ לּ ית בּ יּ וֹ ם, הוֹ לכת והיא ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
ה0חר. איּ לת  נקראת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

מז ֹון  ׁשלֹוקחת הּנּסי ִִֶֶַַַָָֹהאפן

וגו 'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג ּפנחס:(מב, ּפרׁשת ּבּמדּבר  רמט:)[זֹוהר ](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְִִַַַַָָָָֹ

איּ ל . ונקראת והוֹ לכת, כּ גבּ וֹ ר מתגּ בּ רת  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף 
הוֹ לכת מק וֹ ם מקוֹ םלאיזה מאוֹ תוֹ  ּפ רסאוֹ ת ׁש 0ים הוֹ לכת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

חׁש %. ׁש ל הר לתוֹ % ונכנסת מזון)ׁש יּ צאה, מריחה  (ומשם ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌
נח ׁש  רגליה את וּ מריח חׁש %, ׁש ל הר  אוֹ תוֹ  בּ תוֹ % ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
אצל  מ0ם עוֹ לה והיא למרגּ לוֹ תיה. והוֹ ל % עקלּ תוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לּה  מזמן ׁש ם, ׁש ּמ גּ יעה  כּ יון אוֹ ר. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהר
וּ מ 0ם נצּ וֹ לית. והיא בּ זה, זה  ונלחם ויוֹ צא אחד, נחׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א
לילה וּ מחצוֹ ת הלּ ילה. בּ חצוֹ ת למקוֹ מ ּה  ו ׁש בה מזוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
ׁש ּמ איר כּ יון  הבּ קר. ׁש חרוּ ת ׁש עוֹ לה עד לחלּ ק, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מתראה, וֹלא ה וֹ לכת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם,
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מטר על  ְֶֶַַָָמב ּקׁשת 

ׁש ארוּ בׁש עה  כּ ל  אצלּה  מתאּס פוֹ ת למטר , צרי% ׁש העוֹ לם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מכניסה גּ בוֹ ּה , הר  לראׁש  עוֹ לה והיא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהחיּ וֹ ת,
בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  בּ כיּ ה , אחר  בּ כ יּ ה וּ ב וֹ כה בּ רכּ יה, בּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹראׁש ּה 
והיא הע וֹ לם. על וחס רחמים  וּ מתמלּ א ק וֹ לּה  ׁש וֹ מע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵהוּ א
החיּ וֹ ת ׁש אר וכל עצמ ּה , וּ מס ּת ירה  ורצה, ההר, מראׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תּה . מוֹ צאוֹ ת וֹלא אחריה מב )רוֹ דפ וֹ ת (תהלים ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים  אפיקי  על  ּת ערג מיםכּ איּ ל אפיקי על  מהוּ  אפיקי?. על  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌

ּת ערג.מים  ואז למים , צמא והעוֹ לם ׁש התי בּ ׁש וּ , מאלּ וּ  - ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

יֹולדת היא ואז נ ֹוׁשך  ְִֵֶֶַָָָהּנחׁש

בּ וֹ כהבּ ׁש עה לילד , זמנּ ּה  ׁש ּמ גּ יע כּ יון נסּת מת. ׁש ּמ תעבּ רת, ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ לוֹ ת ׁש בעים  עד קוֹ ל, אחר  קוֹ ל  קוֹ ל וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ מרימה

מזמ וֹ ר ׁש ל ּת בוֹ ת כ )כּ חׁש בּ וֹ ן צרה (תהלים בּ יוֹ ם ה' ׁש היאיענ# , ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ה המעבּ רת ׁש ל ל ּה ׁש ירה ׁש וֹ מע הוּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  זּ את. ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

החׁש %, הרי מּת וֹ % גּ דוֹ ל אחד נחׁש  מוֹ ציא ואז  אצל ּה . ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מצוּ י
וּ בא זה, איּ ל עד  מגּ יע בּ עפר, מלח % ּפ יו ההרים , בּ ין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוּ בא

ּפ עמים. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לּה  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְונוֹ ׁש %

יֹולדת והיא ׁשֹות ֹות  החּיֹות ְִֶֶַַָּכל

מים,ּפ עם י וֹ צא ׁש ניּ ה ּפ עם לוֹ חכת. והיא דּ ם , יוֹ צא ראׁש וֹ נה  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ויוֹ לדת. ונפּת חת ׁש בּ הרים, החיּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוׁש תוּ 

- כ )וסימנ % ו ּת ׁש ּת (במדבר  וכתוּ ב ּפ עמים. בּ מּט הוּ  הּס לע  את ויּ % ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
וּ בעירם. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה 

IIתהלים IIזוהר 
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אּיל ֹות " יחֹולל ה' ְֵַָ"קֹול

עלבּ א וֹ תוֹ  עליה חס הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  ע בּ וּ ר(מעשה)זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נחׁש  חיה)ׁש ל כּ תוּ ב (של מה כט )?זה , ה'(תהלים קוֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

יערוֹ ת  ויּ ח-ף  איּ ל וֹ ת  איּ לוֹ ת וגוֹ '.יחוֹ לל יחוֹ לל ה' -קוֹ ל ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
- מיּ ד  קוֹ לוֹ ת. ה0בעים אלּ וּ  לעוֹ רר וצירים, חבלים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאלּ וּ 

יערוֹ ת  להעבירויּ חשׂ ף אוֹ תּה (לעורר ), וּ להתגּ לּ וֹ ת נחׁש  אוֹ תוֹ  ַ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ בהיכלוֹ  מהוּ  וּ בהיכלוֹ , ללכת. בּ יניהם ׁש ל חיּ ה  בּ היכלוֹ  ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים ההמוֹ נים אלּ וּ  כּ ל  הוּ א, בּ רוּ % ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ בוֹ ד  מהוּ  ג )?כּ בוֹ ד. מּמ ק וֹ מוֹ .(יחזקאל ה' כּ ב וֹ ד בּ רוּ % ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ונזק  צער מּכל  מתירא  אינ ֹו ּבּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהע ֹוסק

א ֹלהים ּכ א יּ ל אלי 2 תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סז :)[זוהר תורה](דף שמעון זוהר רבי פתח
ישראל  הם זכאים וגו'", מים אפיקי  על  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואמר,

ב  שהקדוש העמים, הקדושה,מכל תורה להם נתן הוא רוך
מצותיו, יעשו למען קדוש, ממקום קדושות נשמות והנחילם
מתירא אינו בתורה, שמשתעשע  מי שכל בתורה, וישתעשעו 

שכתוב: בעניי "מכל , אבד ּת י אז ׁש ע ׁש עי תוֹ רת7 (תהלים"לוּ לי  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌.◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צב ) .קיט,

שעשועים נקראת  תורה

שעשועים,מי נקראת התורה כי התורה, שעשועי , הם
יוֹ ם"שכתוב: י וֹ ם ׁש ע ׁש וּ עים  ל )"ואהיה ח , וזהו (משלי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הצדיקים עם להשתעשע בא הוא ברוך שהקדוש שלמדנו,
עמהם. לשמוח בשביל להשתעשע, מהו העדן, בגן 

ׁשל ה ּׁשפע  מן ה ּצּדיקים  עם לה ׁשּתע ׁשע  זֹוכה  ּבּתֹורה  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּיגע 
ִָּבינה

בהםשלמדנו , שכתוב הצדיקים, הם עלזכאים ּת תענּ ג ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"אז
יד )ה '" נח , השפע (ישעיהו מן להתענג בשביל ,

הנחל  של שכתוב:סחההוא כמו  בּ צחצחוֹ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ"והשׂ בּ יע 
יא)נפׁש 7" פסוק משתעשע (שם הוא ברוך הקדוש כביכול , ַ◌ְ◌ֶ◌

הצדיקים, בזה  שמתענגים הנחל של  ההוא השפע  עם בהם,
מן  הצדיקים עם להשתעשע זוכה בתורה, שמתיגע מי  וכל

הנחל. של ההוא אחרי השפע  פ' ג ' חלק .]סז :)(דף[זוהר

הצדיק  דרך  אימא  מיסוד השפעתה  לקבל שרוצה  כמלכות 

א ֹלהים ּכ א יּ ל אלי 2 תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סח.)[זוהר על ](דף  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְולמדנו,
ישראל  כנסת זו מים", שכתוב:סטאפיקי  כמו "איל וּ תי, ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

חוּ ׁש ה" כ )לעזרתי כב , ודאי (תהלים מים", אפיקי על  "ּת ערג , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הצדי "ק  ידי על  הנחל, מעינות של המים מן ,ע לשתות

שכתוב: כמו  הבּ שׂ ם""ּת ערג", ב )עא"לערגוֹ ת ו, השירים ,(שיר  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌.◌ַ◌ֶֹ◌

IIתהלים IIזוהר 

"אזסח. נאמר  זה שעל הבינה, מעולם השפע הארת  זו דנחלא, ָשקיו
צחצחות. נקראת השפע וזאת כידוע, ודאי  ה' על ה'", על ôְִַַַתע ìג

הקדושה.סט. השכינה  היסוד.ע.זו ספירת  ידי  פירוש ,עא.על
הבינה. שפע מימי מלאה  ערוגה נעשית שתהא 

הזוהר זיו
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הזה בעולם ממך, לשתות אֹלהים", אלי ; תערג נפׁש י  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ"כּ ן
הבא. ובעולם

והיסוד  ליסוד ומהם והוד לנצח  ומשם  ז"א  לספירות מהבינה
למלכות

למעלהמעינות אחד מעין הם, איזה שנאמר:עבהנחל ,
הגּ ן  את להׁש ק וֹ ת מעדן יצא  (בראשיתוגו '""ונהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

י) הגן ב , את ומשקה ויוצא נמשך ומשם אותן עג, וכל
מעינות בשני ומתאספים ויוצאים נמשכים הנחלים,
בהמדרגה מים אפיקי נקראים ואלה והוד, נצח שנקראים

צדי "ק  שנקראת השפע עד ההיא ויוצא  נמשך שממנו ,
נמצאים ביחד וצב "י  אי"ל לפיכך הגן, את ,עהלהשקות

וצדי"ק. צד "ק

בני  צורך  כדי לה  ישפיע  שז"א שצועקת  כאיל היא המלכות 
ישראל

א ֹלהים ּכ א יּ ל אלי 2 תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל:ב ) פרשת ב' חלק  ריט:)[זוהר שמעון,](דף רבי  אמר עוד
חיה אבל נתבאר, זה מקרא מים", אפיקי  על ּת ערג ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ איּ ל 
מפתחות אלף  על בממשלה שולטת והיא בעולם, יש אחת

IIתהלים IIזוהר 

הבינה.עב . גן.עג .זו שנקראת להמלכות , השפע נמשך הבינה, מן 

צדיק.עד. ליסוד השפע  נמשך והוד, נצח הספירות איל עה .מן
יסוד. צדיק  מלכות, צדק תפארת , צבי  מלכות,

הזוהר זיו
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יום אפיקי עובכל על  תמיד שלה והשתוקקות נקבה, והיא ,
מצמאונה ולהרוות לשתות על עזמים, ּת ערג "כּ א יּ ל שכתוב: ,ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

מים". ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

יחד  תמיד להיות צריכים  ומלכות  ז "א 

כאילת,כאן כתוב ולא "כּ איּ ל ", כתוב  בתחלה להסתכל , ◌ָ◌ַ◌ְיש
סוד  זה אבל יערג, כתוב ולא "ּת ערג", כך  ֹ◌ֲ◌ַואחר

כי להפרידם, שלא יחד , שניהם ונקבה  זכר אחד במשמעות
יחדו.עחהם שניהם אלא  מזו , זה להפריש נצרך  ולא

הדין  מידת  היא  כי להשפיעם עליה  קשה  השפעות  כשמקבלת

מתעברתוזאת  וכשהיא מים", אפיקי על "ּת ערג הנקבה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַהחיה
עליה ועמוס הזכר, קיימת.עטמן הדין מדת על שהרי  ,

ומולידה מכישה העליון נחש 

נחש וכאשר הוא ברוך הקדוש לה מזמין ללדת , צריכה
מקום, באותו ומכישה ובא הגדול , העליון

.פומולדת

IIתהלים IIזוהר 

מדתעו . היא  פירוש נוקבא , איהי השפע, אוצרות מן  המפתחות
הבינה.עז.המלכות. עולם  שפע מן מכמה עח.פירוש, ידוע זה

וגם אחד, הם התפארת  עם  מזדווגת  המלכות  שכאשר מקומות,
זכר. בלשון נקראת מן עט .המלכות  בשפע נתמלאית  כשהיא פירוש,

פי  שעל לקטרג, המקטרג נתעורר  אז הזה, לעולם  להשפיע התפארת,
היא זה ידי ועל הזה, לעולם השפע להשפיע  כדאי אין הדין, מדת

לילד. מקשה שאינו פ.נעשית ונורא, גדול סוד הוא  הזה, הנחש  סוד

הזוהר זיו
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יום כל  מתעצבת  המלכות

הכתוב:סו וזהו  והרנ #"ד  ע צּ ב וֹ נ# אר בּ ה טז)"הרבּ ה ג, (בראשית ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
העולם, מעשי  על ותעצב יום, בכל רועדת שהיא לפי 

בנים" ּת לדי פניהם"בּ עצב  המעציב הנחש, סוד זה "בּ עצב", , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
העולם. של

כלום מגרמה לה  ואין במלכות מושל ז"א 

אפיקי "ואל על "ּת ערג שכתוב: כמו ּת ׁש וּ קת%", איׁש % ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
בּ #"מים", ימׁש ל  שהוא"והוּ א הסוד, ביארנו  הרי , ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עליה כמו פאמושל  הלבנה שאמרה לפי  מה, מפני זה וכל ,

ואין פבשלמדנו  ממשלתה, ונקטן אורה, נתמעט זה ובעבור  ,
הכח. לה שנותנים  מה מלבד מעצמה, רשות לה

זכר. וגם  נקבה  בחינת  גם המלכות 

א ֹלהים ּכ א יּ ל אלי 2 תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

פנחס:ב ) פ ' ג' חלק רמט.)[זוהר פתח,](דף  אבא ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ איּ לרבי
אֹלהים" אלי7 תערג נפׁש י כּ ן  מים  אפיקי על זהּת ערג מקרא , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

שם וכתוב איל, כאן כתוב ה-חר "נתבאר , כב ,"איּ לת (תהלים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נקבהא) מדרגת ויש זכר  מדרגת שיש לפי  הכל,פג, כן פי על [ואף 

IIתהלים IIזוהר 

הלבנה.פא .מובן. על  השמש כדמיון המלכות, על שולט התפארת 
אחד.פב. בכתר משתמשים מלכים שני אין לומר, תפארתפג.שקטרגה

ומלכות.

הזוהר זיו
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שכתוב: זהו נקבה, של בשם נקרא הוא וגם זכר, של  בשם נקרא ההוא, איל אחד,

אחד] והכל יערג , כתיב ולא ּתערג", ."ּכאּיל ְֲַַָֹ

הרחמנית לאילה משולה 

שאין ומהו  רחמנית, חיה היא  זאת אלא ה0חר", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ"איּ לת
שבזמן  לפי כמוה, רחמנית שבעולם חיות בכל
כל  ועבור  עבורה למזון ונצרכת  לה, דוחקת שהשעה

מולידהפד החיות ומשם רחוק, לדרך למרחק הולכת היא ,
מזון, לחמּה"ומביאה ּתביא "מּמרחק שכתוב: יד)[כמו  לא, ולאפה](משלי , ְְִִֶַָָָ

מה, מפני למקומה, ותחזור  שתבוא  עד לאכול תחפץ
שיתאספו  מאותו בשביל  להם ותחלק החיות, שאר אליה

החיות שאר כל אליה מתאספים באה היא וכאשר ,פוהמזון,
כמו  ואחד, אחד לכל ומחלקת באמצע, עומדת  והיא

וגו '"שכתוב: לביתּה  טרף  וּת ּת ן לילה בּ ע וֹ ד פסוק"ו ּת קם (שם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אכלהטו) כאילו תשבע, היא להם, מחלקת שהיא וממה ,

מכלן. מאכל יותר 

מ ׁשיח חבלי לּה יהיה הּגא ּולה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

של וכאׁש ר חבלים לה יבאו שחר, שנקרא הבקר יבא ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

שםפזהגלות על ה0חר", "איּ לת נקראת ולפיכך ,ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזה.פד. עולם  עבור  השרים, לע' שפע  מעולםפה .לחלק פירוש ממרחק
התפארת. באמצעות שרים..פו הבינה, הע'פז.השבעים שיונקים  פי על אף

ישראל לעם וישחיתו  ירעו מקום  מכל  הקדושה, השכינה מן  שלהם  שפע שרים

הזוהר זיו
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שכתוב : זהו כיולדה, חבלים לה שיהיה הבקר , חשכות
בּ חבליה  ּת זעק ּת חיל  ללדת ּת קריב הרה  (ישעיהווגו '""כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

.יז)כו ,

הּׁשפע את  להם מחלקת היא  הּבקר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכׁשּמתחיל

לבוא,ומתי  קרוב  הבקר כאשר  להם, מחֹלקת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִהיא
לקבל  תעלה היא וחשך  לילה שהוא  ובעוד

שכתוב :פחהארה כמו טרף , וּת ּת ן  לילה  בּ עוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ"ו ּת קם
בהמזון וגו '"לביתּה  נשבעים כלם הבקר , שמאיר  כיון , ְ◌ֵ◌ָ◌

שלה.

ממנה והרחוקים לשלוט יחזרו לשכינה  הקרובים  המלאכים
לתהום יחזרו

ואומר,אז  בכח, קורא הרקיע, באמצע נתעורר אחד קול
יאסף  אחד כל יצאו , והרחוקים למקומם, יכנסו הקרובים

לו. הראוי  למקומו

בוקר לפנות שמחלקת  השחר אילת נקראת

זהו כיון  למקומו, נאסף  ואחד אחד כל  השמש , שמאיר
יאספוּ ן שכתוב: ה-מׁש  כב )וגו '""ּת זרח קד , ,(תהלים  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

הבקר, כעלות ומחלקת בלילה, ונתגלית ביום הולכת והיא
השחר. אילת  נקראת ולפיכך

IIתהלים IIזוהר 

עליהן. שולטים  שהם התפ פח.האומות מן שפע ארת.לקבל

הזוהר זיו
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וחלוקתם השפע נטילת  אופן

אנהאחר איל, נקראת ואז והולכת , כגבור מתגברת כך
ההוא מהמקום פרסאות, ששים הולכת הולכת,

מביאהפטשיוצאת ומשם חשך, שהוא הר לתוך ונכנסת ,
נחש  אחריה נמשך החשך, הר בתוך  הולכת כאשר המזון,

לרגלה והולך אחד, ההרצעקלתון אל  משם עולה והיא ,
אור הצאשהוא לה  מזמין שמה, שמגעת כיון ברוך , קדוש

אחר נחש ומשםצבהוא ניצלת והיא בזה, זה ומתגרים ויוצא ,
ואחר הלילה, בחצות למקומה וחוזרת מזון, לוקחת היא
הבקר, חשכות עלות עד  מזון, לחלק מתחלת  הלילה חצות

שנתבאר. כמו נראית, ולא הולכת היום, שמאיר כיון

למטר צריך שהעולם בזמן צועקת

שארובזמן  כל אליה מתכנסות למטר , נצרך שהעולם
ראשהצגהחיות מכנסת גבוה, הר  לראש עולה והיא ,

הוא ברוך והקדוש גועה, אחר גועה ותגעה כרעיה, בין

IIתהלים IIזוהר 

שעל פט . הספירות , שש על רמז שזה לומר, יש פרסי שתין
חשך של  הר  ונקרא  הבריאה , עולם  שהוא הבינה, עד המלכות
הבינה  ומן  חשך, הוא ובורא אור, הוא  יוצר  כי ההשגה, בענין

למלכות. השפע השפעצ.נמשך ממנה לגזול אחריה, כרוך ס"מ
משם. היצירה.צא .בחזירתה לעולם  המלאךצב.היינו שזה  אפשר 

השפע. לגזול  מניחו ואין הס"מ, עם ילחם  ע'צג.גבריאל כל
השרים.

הזוהר זיו
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לאֹלהיםג :' נפׁש י מתי'צמאה חי לאל ¨§¨©§¦¥¦§¥¨¨©

אֹלהים ּפ ני ואראה דמעתיד :'אבוֹ א לּ י היתה ¨§¥¨¤§¥¡¦¨§¨¦¦§¨¦

אֹלהי% איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמר ולילה יוֹ מם ¤¡¥©©¨©¥Ÿ¡¤¨§¨¨¨¤¤לחם

אעברה:' כּ י נפׁש י עלי ואׁש ּפ כה אזכּ רה Ÿ¡¤¦¦§©©¨¨§§¤§¨§§¤¤¥אלּ ה

אֹלהים בּ ית עד אדּ דּ ם ותוֹ דה'בּ ּס � רנּ ה בּ קוֹ ל ©¨¤©¥©¥¡¦§¦¨§¨

חוֹ גג: הוֹ חיליוהמוֹ ן עלי וּת המי נפׁש י ׁש ּת וֹ חחי ּת  מה ¨¥©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦

ּפ ניו:'לאֹלהים ׁש וּ עוֹ ת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד אֹלהיזכּ י ¥¦¦¤§¨¨¡©

מארץ' אזכּ ר% כּ ן על תׁש ּת וֹ חח נפׁש י ¤¤¥§¨§¤¥©¨§¦¦§©©̈עלי

מצ מהר וחרמוֹ נים ּת הוֹ םחער:ירדּ ן אל ּת הוֹ ם ©§¥§¤§¦¥©¦§¨§¤§

עברוּ : עלי וגלּ י% מׁש בּ רי% כּ ל צנּ וֹ רי% לקוֹ ל ¨¨©¨¤©§¤¨§¦¨¤¦§¥קוֹ רא

יורדת והיא העולם, על ומרחם רחמים, ונתמלא קולה, שומע 
רצות החיות שאר וכל עצמה, ומסתרת ובורחת  ההר, מראש
על  ּת ערג "כּ איּ ל  שכתוב : זהו  אותה, מוצאות ואין ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְאחריה,
המים, נתיבשו כאשר  מים", אפיקי  "על מהו מים", ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

תערג. היא אז למים, נצמא והעולם

הע ֹולם נחלק גונים וחמ ּׁשה  ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָּבאר ּבעים

וגו 'ּת הוֹ ם צנּ וֹ רי ! לקוֹ ל  קוֹ רא ּת ה וֹ ם  ח)אל [זֹוהר:(מב, ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ

ּבראׁשית נא :)ּפרׁשת ׁש ל ](ּדף  גונים וחמ0ה בּ ארבּ עים ְְִֵַַָָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
לׁש בעה נחלקים ׁש בעה העוֹ לם. נחלק א וֹ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִמיני
מתגּ לגּ לוֹ ת ואבנים ׁש לּ וֹ , בּ ּת הוֹ ם מכּ ה אחד כּ ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְתהוֹ מוֹ ת.

IIתהלים IIזוהר 
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ונוֹ קב  אבנים בּ אוֹ תם אוֹ ר אוֹ תוֹ  ונכנס הּת הוֹ ם, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ תוֹ %
על  ואחד אחד כּ ל וׁש וֹ קעים בּ הם, י וֹ צאים וּ מים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם,

לׁש ני וּ מכ ּס ה צדדים.הּת הוֹ ם ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

צ ּנֹוריְך" לקֹול קֹורא ּתה ֹום אל ְְְִֵֶֶ"ּתה ֹום

לאר בּ עתיוֹ צאים וּ מכּ ה אוֹ ר ונכנס נקבים, בּ אוֹ תם מים ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וּ פוֹ גׁש ים בּ חברתוֹ , האוֹ ר מתגּ לגּ ל הּת הוֹ ם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי 
בּ ׁש בעה ׁש בעה אוֹ תם  כּ ל  ואוֹ חזים הּמ ים, ונחלקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד ,

וכוֹ רים והחׁש כים[שורים]תהוֹ מוֹ ת, הּת הוֹ ם. ׁש ל בּ ח ׁש כים ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
וּ מתגּ לגּ לים ויוֹ רדים ה ּמ ים וע וֹ לים בּ הם, מתערבים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וּ מים וחׁש % אוֹ רוֹ ת כּ אחד וּ מתערבים מאוֹ רוֹ ת. ,בּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

חׁש וּ כים. נראים ׁש ֹּלא אוֹ ר וֹ ת מהם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

ׁש ל ּכ ל צנּ וֹ ר וֹ ת וחמ 0ה לׁש בעה ונחלקים בּ חברוֹ , מכּ ה אחד  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
בקוֹ ל וֹ , עוֹ לה וצ נּ וֹ ר  צנּ וֹ ר כּ ל מים. זוֹ רמים וּ בהם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה ּת הוֹ ם,
קוֹ רא ּת הוֹ ם כּ ל  נ ׁש מע, קוֹ ל וּ כׁש אוֹ תוֹ  מזדּ עזעים. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הוֹ מוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ %. ואכּ נס מימי% חֹלק  ואוֹ מר: מב )לחברוֹ  (תהלים  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צנּ וֹ רי%. לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְּת הוֹ ם

אחד  צבע  נע ׂשּו ׁשּׁשם  ה ּגידים ֲִִֶֶֶַַַָָָּכל

מאוֹ תּת חת  ׁש ֹלׁש  מהם[וחמשה]וּ ׁש מוֹ נים[וששים]אלּ ה גּ ידים . ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בּ זה זה  נכלל וּ  אדּמ ים. וּ מהם ׁש חרים וּ מהם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלבנים
רׁש תוֹ ת, עשׂ רה  בּ ׁש בע נרקמוּ  גּ ידים אוֹ תם אחד. גון ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

גּ ידים. רׁש ת נקראת אחת  ויוֹ רדים[התקימו]וכל בּ זה זה  נרקמוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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כּ מראה רׁש תוֹ ת ׁש ּת י עוֹ מד וֹ ת אלּ ה ּת חת ה ּת הוֹ ם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחּת ית 
הנּ חׁש ת. כּ מראה אחרוֹ ת ר ׁש תוֹ ת וּ ׁש ּת י  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה בּ רזל ,

ׁשם י ׁש כסאֹות  ְְִֵֵָׁשני 

כּ ל ׁש ני  מ7מאל. ואחד מיּ מין אחד עליהם, עוֹ מדים כסא וֹ ת  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
מאוֹ תם י וֹ רדים וּ מים כּ אחד, מחבּ רוֹ ת ר ׁש ת וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
אחד  כסאוֹ ת, ׁש ני אוֹ תם האלּ ה. בּ ר ׁש תוֹ ת ונכנסים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצנּ וֹ ר וֹ ת
הכּ סא וֹ ת ׁש ני  ּת ח ׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א ואחד ׁש חר, רקיע  ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א

עוֹ לים עוֹ לים, כּ ׁש הם הרקיע [באחד]הלּ ל וּ , ׁש ל כּ ּס א בּ אוֹ תוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּת חׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ רדים וּ כׁש יּ וֹ רדים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַה0חר.

ּתה ֹומֹות א ֹותם  ּכל מת ּגלּגלים  א ּלּו כסא ֹות ׁשני  ְְְְְְִִִֵֵֵַָָּבין

לק וֹ לּת ה וֹ ם  קוֹ רא ּת ה וֹ ם ח)וגו'צנּ וֹ רי 2אל פרשת :(מב, [זוהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

נא .)בראשית  ואחד ](דף מיּ מין אחד  הלּ לוּ , הכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני
כּ ּס א ואוֹ תוֹ  מיּ מין, ה0חר הרקיע ׁש ל  כּ ּס א ואוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִמ7מאל.
הרקיע  ׁש ל בּ כּ ּס א כּ ׁש עוֹ לים מ7מאל. ה ּת חׁש  רקיע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
בּ וֹ . ויוֹ רדים שׂ מאל רקיע ׁש ל הכּ ּס א מנמי % ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַה0חר,

בּ אחד, אחד  הכּ סאוֹ ת ולוקחים]מתגּ ל גּ לים כּ ל [יורדים לוֹ קחים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ  וּ מכניסים לתוֹ כם הרׁש תוֹ ת הּת ה וֹ םאוֹ תן לתחּת ית תם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

אוֹ תם מ כּ ל למעלה ועוֹ לה אחד  כּ ּס א ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה.
בּ ין  הּת הוֹ מוֹ ת. כּ ל ׁש ל  למ ּט ה אחר  כּ ּס א ועוֹ מד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהּת הוֹ מוֹ ת,
אוֹ תם וכל ּת הוֹ מוֹ ת. א וֹ תם  כּ ל מת גּ ל גּ לים אלּ וּ  כסאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני

הלּ ל וּ . הכּ סאוֹ ת ׁש ני  בּ ין ננעצוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת
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צּנֹורֹות וחמ ּׁשה  ְֲִִִִַָׁשבעים 

ׁש ל [אורות]וחמ0הׁש בעים עליוֹ נים הם ׁש בעה הם. צנּ וֹ רוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נעוּ צים וכ לּ ם בּ הם, אח וּ זים אחרים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַה כּ ל,
הזּ ה הכּ ּס א  בּ גלגּ לּ י וּ נעוּ צים הזּ ה, בּ צּ ד  הזּ ה ה כּ ּס א ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ גל גּ לּ י

הזּ ה. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ד

וי ֹורדים ע ֹולים ְְִִִַמים

בתהומות]בּ הם כּ וֹ רים[נ"א: ׁש יּ וֹ רדים אוֹ תם ויוֹ רדים. ע וֹ לים מים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נכנסים ׁש עוֹ לים  א וֹ תם אוֹ תם. וּ בוֹ קעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַבּ ּת הוֹ מוֹ ת
עד  היּ ּמ ים. לׁש בעת וּ ממלּ אים ועוֹ לים האבנים, נקבי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  אוֹ רוֹ ת ׁש ל  גונים ׁש בעה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן 

לצרְך ׁשּלא  ּדבר  ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ברא  ְֶֶַָָָָָָֹֹֹלא 

0כּ תוּ באמרוּ  מה א)לוֹ : ויּ בדּ ל (שם  הרקיע  את אֹלהים  ויּ עשׂ  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א בּ רוּ % ל ּק דוֹ ׁש  לוֹ  היה צּ ר % מה וגוֹ ', הּמ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין

הּמ ים בּ ין להב דּ יל  רקיע כּ תוּ בלעשׂ וֹ ת כּ בר להם: אמר (משלי? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד ) ׁש ֹּלאטז, דּ בר הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ברא ֹלא ל ּמ ענהוּ . ה' ּפ על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל 

לעּת ים אלּ א חוֹ זר  אינוֹ  חוֹ זר, וּ כׁש הוּ א הרקיע, וּ ברא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְלצר %.
מים ׁש ל וסילוֹ ן  מּת ה וֹ מ וֹ ת , יוֹ צא מים ׁש ל  אחד וסיל וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּת הוֹ ם. סיל וֹ ן בּ צנּ וֹ ר ויוֹ רד מגּ יהנּ ם, (תהליםיוֹ צא ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צנּ וֹ רי#מב ) לקוֹ ל  קוֹ רא ּת הוֹ ם אל בּ אמצע ּת הוֹ ם נכנס  והרקיע . ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

זהוּ  לׁש וֹ תיהם. הוֹ רגים הי וּ  בּ ינתים, ׁש נּ כנס ואלמלא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם,
א)ׁש כּ תוּ ב  וּ בין (בראשית  לרקיע מ ּת חת אׁש ר הּמ ים בּ ין ויּ בדּ ל  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

לרקיע. מעל אׁש ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
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האנ ׁשים ימ ּותּו ׁשּלא  מהּגיה ּנם  ה ּיֹוצאים  הּמים  מחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהרקיע 

היהאמר ׁש כּ % אמרוֹ , הּק ד ׁש  בּ רוּ ח  הזּ ה ה ּת ינוֹ ק יוֹ סי, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מּמ ׁש , בּ תוֹ % הּמ ים, בּ ת וֹ % רקיע יהי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הרעים הּמ ים  מחזיר  בּ אמצע, הרקיע  בּ הכּ נס הּמ ים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע 
הּמ ים, מאוֹ תם לע וֹ לם יצא וֹלא למק וֹ מם, מגּ יהנּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים

בּ הם ונאמר אליׁש ע. בּ ימי הֹּלג, כּ מ ֹלא רעיםאלּ א והּמ ים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הארץ  רעים, ׁש הּמ ים בּ ׁש ביל  כּ לוֹ מר , מׁש כּ לת. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

בּ ׁש בילם. ׁש כּ לים אדם, מבּ ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמׁש כּ לת

מבּדילם אז להתערב  יֹוצאים  ׁשהּמים ׁשעה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבא ֹות ּה

רבּ י אמר  ׁש אמר  הזּ ה, הכּ תוּ ב מעיד זה  כּ ל על יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דבר עשׂ ה ֹלא  הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  0עשׂ ה מה  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיה וּ דה,
היּ וֹ צאים הּמ ים ׁש אוֹ תם לפניו גלוּ י  ׁש היה וּ מּפ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבּט לה,
את ע שׂ ה לבריּ וֹ תיו, ויזּ יק וּ  האחרים בּ ּמ ים ויתערב וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִמגּ יהנּ ם ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ינתים. להבדּ יל ׁש ניהם, בּ אמצע  להכּ נס ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
הּט וֹ בים, לּמ ים הרעים מים בּ ין למים, מים בּ ין מבדּ יל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִויהי
הּט וֹ בים, בּ ּמ ים להתערב יוֹ צאים ׁש הּמ ים מ ּמ ׁש  ׁש עה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 

לאחוֹ ר. וּ מחזירם בּ ינתים, ונכנס ח וֹ זר  הרקיע  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאז

ט ֹובים הם  ה ּׁשמים מעל  א ׁשר ֲִִִֵֵֶַַַַַָה ּמים

להחיוֹ תבּ א ׁש הם הלּ לוּ  הּמ ים אלעזר, רבּ י אמר ׁש מע, ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
י ּק ראוּ  אי % ה בּ ר יּ וֹ ת, וּ לתּק וּ ן רבּ י העוֹ לם אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

טוֹ בים. מים ׁש הם ה0מים, מעל  א ׁש ר  הּמ ים  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶבּ רכיה,
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יהו�ט יצוּ ה וּ בלּ ילה�יוֹ מם ׁש ירוֹ (שירה)חסדּ וֹ  ¨§©¤§Ÿ̈©§©©§¨¦

חיּ י: לאל ּת פלּ ה למהיעּמ י סלעי לאל אוֹ מרה ¦¦§¦¨§¥©¨§¨§¥©§¦¨¨

אוֹ יב: בּ לחץ אל� קדר לּמ ה בּ רצחיאׁש כחּת ני §©§¨¦¨¨Ÿ¥¥¥§©©¥§¤©

נכרּיה א ׁש א ֹוכלת  ה ּתֹורה ׁשל ְִֵֵֶֶֶַָָָָהא ׁש

וגו'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי! לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם ח)אל חדש :(מב , [זהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

קדמאה קל:)]תקונא בּ וֹ (דף  ׁש נּ אמר  אחר  ּת הוֹ ם (תהליםויׁש  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
צנּ וֹ רי%מב ) זּ ה מה  צנּ וֹ רי %. לק וֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ?ּת הוֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

מׁש בּ רי% כּ ל העּמ וּ דים. ווי ׁש הם החכמה ׁש ל  הצּ נּ וֹ רוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
ׁש ל  הנּ ּק וּ דים אלּ וּ  - וגלּ י % הּת וֹ רה . ׁש ל הּט עמים אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  ׁש נּ אמר הע בּ וּ ר , סוֹ ד זה  - עברוּ  עלי  לד )ה ּת וֹ רה. (שמות  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על ה' ויּ קרא.ּפ ניוויּ עבר ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה ּצּדיקים ּבניו עם מ ׁשּתע ׁשע  ְֲִִִִֵַַַַָָה'

ח יּ י י וֹ מם לאל  ּת פלּ ה עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ט) לך:(מב , לך פרשת בראשית פב:)[זוהר העוֹ לם](דף  ראה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש ל  התעוֹ רר וּ תוֹ  את צרי% הּת חּת וֹ ן.ׁש לּ מעלה העוֹ לם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ועוֹ לוֹ ת הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת ה צּ דּ יקים ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ ׁש מוֹ ת
נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה בּ א וֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת  כּ לּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ּפ רי  ׁש הם להם , ותאב מ ׁש ּת ע ׁש ע ה וּ א  בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם 
קדוֹ ׁש וֹ ת נ ׁש מוֹ ת להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ  זה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ ר וּ %-הוּ א, לּק דוֹ ׁש - יד )בּ נים אּת ם(דברים בּ נים ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אֹלהיכם. מעשׂ יו.לה' ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
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הּלילה ּבחצ ֹות ה ּצּדיקים לּמּוד  את ׁשֹומע  ְֲִִִֵֵַַַַַַָה '

ה זּ האמר ׁש בּ ע וֹ לם אוֹ תם  אפלּ וּ  ייסא , הארץ]רבּ י  אי%[של  אמר. ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ לּ ם אמת , צדּ יקי א וֹ תם  כּ ל ה לּ ילה ׁש בּ חצוֹ ת  מ 0וּ ם ◌ָ◌3◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִלוֹ ,
והרי  הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ חוֹ ת את  ול ׁש מע בּת וֹ רה  לקרא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
העדן  גּ ן ׁש בּ תוֹ % ה צּ דּ יקים א וֹ תם  וכל  הוּ א  בּ רוּ % ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר
בּ יּ וֹ ם, עליהם  נמׁש % חסד ׁש ל  וח וּ ט לק וֹ לם, מקׁש יבים ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3כּ לּ ם 

מב)ׁש כּ תוּ ב  עּמ י .(תהלים ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה י וֹ מם  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ׁשּבּלילה ה ּתׁשּבחֹות  ְְִֶֶַַַָָֹּגדל 

ׁש למה.ועל  תׁש בּ חת זוֹ  לפניו, בּ לּ ילה ׁש עוֹ לוֹ ת  הּת ׁש בּ חוֹ ת כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ ׁש הרג בּ בּת יהם סגוּ רים הי וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ א
הלּ ל  אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכוֹ רי הוּ א בּ רוּ % ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

לפניו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת

הּלילה ְֲַַַָּבחצ ֹות

וגו 'י וֹ מם ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה בראשית:(מב, [זֹוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך  לך צ"ב:)פרשת  מתעוֹ ררוֹ ת,](דף  כּ ׁש הצּ ּפ רים ה לּ ילה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד ה0רביט בּ מקוֹ מוֹ  עוֹ מד בּ רוּ ח, מתעוֹ רר הצּ פוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַצד
בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  מתעוֹ רר אז  וּ מתבּ ּס ם. וׁש וֹ קט הרוּ ח בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה

עדן . בּ גן הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע בּ מנהגיו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

ּבּתֹורה להׁשּתע ׁשע  ּבחצֹות  ּׁשּקם אדם  ׁשל חלקֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא ׁשרי

להׁש ּת עׁש ע בּ א וֹ ת ּה  ׁש עוֹ מד אדם ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
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עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מקׁש יבים ח)כּ לּ ם השירים היּ וֹ ׁש בת(שיר  3◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אלּ א עוֹ ד , וֹלא הׁש מיעני. לקוֹ ל% מקׁש יבים חברים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַבּ גּ נּ ים
ׁש יּ היה חס "ד  ׁש ל  אחד חוּ ט עליו מ וֹ ׁש % הוּ א  בּ רוּ % ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

עליוֹ נ [תמיד] ׁש הרי בּ עוֹ לם, אוֹ תוֹ .ׁש מ וּ ר  ׁש וֹ מרים  ותחּת וֹ נים ים ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב מב )זה וּ  וּ ב לּ ילה(תהלים חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ׁש ירה יוֹ מם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

◌ִ◌ִעּמ י.

הּבא לע ֹולם חלק לֹו יׁש ללמד  ּבחצ ֹות  ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹה ּקם

וגו 'י וֹ מם עּמ י  ׁש ירה  וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה ' ט)יצוּ ה [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך פרשת צ"ב:)בראשית מי ](דף כּ ל חזקיּ ה, רבּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עוֹ לם ּת מיד חלק לוֹ  יׁש  ודּ אי  בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  בּ 0עה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל

ּת מיד  הּט עם מה  י וֹ סי , רבּ י אמר למדנוּ ,הבּ א. כּ % לוֹ , אמר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ ל  עדן, בּ גן הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  לילה, חצוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
נחל  ׁש נּ קרא ה נּ חל  מאוֹ תוֹ  יוֹ תר מׁש קים הגּ ן ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהנּ טיעוֹ ת
כּ ביכוֹ ל  לעוֹ למים. מימיו ּפ וֹ סקים ׁש אין עדנים, נחל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקד וּ מים,
על  מ וֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, וּ מ ׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ 

עדן. ׁש בּ גן הנּ טיעוֹ ת אוֹ תם בּ תוֹ % אוֹ תוֹ  וּ מׁש קה רביראׁש וֹ  [אמר ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
העדן יוסי] גּ ן ׁש בּ תוֹ % הצּ דּ יקים  וכל הוֹ איל  אלּ א עוֹ ד, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְו ֹלא

נמצא הנּ חל. הׁש קאת בּ אוֹ תּה  חלק לוֹ  שׂ מים לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ּבּלילה העב ֹודה ְֲֵֶַַָָָסדר

וגו'י וֹ מם ע ּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה  [רעיא :(מב , ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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נשא פרשת במדבר זוהר קכא :)מהימנא ומעלה](דף ׁש נה ׁש ֹלׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמבּ ן
ועבדת עבדה עבדת לעבד  הבּ א  כּ ל ׁש נה חמ 0ים בּ ן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְועד
בּ ּמ קדּ ׁש . מׁש וֹ ררים הלויּ ם להיוֹ ת זוֹ  מצוה מ וֹ עד. בּ אהל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַמ7א

ׁש הרי  דּ ברים, לחדּ ׁש  צרי% כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ  גּ ב על ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
צרי% הוּ א גּ בריאל , הוּ א לוי  מיכאל . והוּ א קר בּ ן , מקריב ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

- הדּ בר  וסוֹ ד  מב )לנגּ ן. חס דּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה חסד יוֹ מם זה , ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לגבּ י הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹכּ הן 
וּ בר כּ ת הּק דׁש . ח יּ וֹ ת מל% הוּ א - ר בּ וֹ נוֹ  אצל  הוּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הדיוֹ ט

וזהוּ  בּ עיני%, קלּ ה ּת הי אל ה'הדי וֹ ט יצוּ ה  .חס דּ וֹ יוֹ מם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
עּמ י ׁש ירה -וּ ב לּ ילה ׁש ירה גבוּ רה. זוֹ  לג )- ׁש וֹ ר וֹ (דברים בּ כ וֹ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌

לוֹ . א)הדר ׁש ל וּ חוֹ ,(יחזקאל וגבריאל מה7מאל. ׁש וֹ ר וּ פני ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
הּת וֹ רה, בּ יין בּ חדוה וּ לנגּ ן לׁש וֹ רר קרבותוצרי% לשלח  (להתעסק ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

רשות) לו שאין ומי  בשמחה. המלך יקיּ םלפני  בּ ּת וֹ רה, ב )להתעּס ק (איכה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ּמ ה בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מר וֹ ת. לראׁש  בלּ יל ר נּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌3◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִקוּ מי 

מיני  בּ כל וּ בּק ׁש וֹ ת ותחנוּ נים כּ נּ וֹ רסליחוֹ ת ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

צ נּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים עם ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  קוֹ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
בּ עלי  ׁש ּפ רׁש וּ ה כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש 0ם מה לּ ב, וי וֹ ציאוֹ  ו'. וזוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּק נה ,
ׁש ה וּ א ו', ׁש הוּ א י ּה , מבּ ן מבּ ינה, בּ ן י וֹ ציא מבין . הלּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,

ׁש הם הּק נה , צנּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ויעלה כּ נפים, בּ ׁש ׁש  (מלכיםאפרוֹ ח ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הם,אי) כסאוֹ ת וּ ׁש ני  לכּ ּס ה. מעלוֹ ת  יז)ׁש ׁש  כבוֹ ד (ירמיה כּ ּס א ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ל"ב, והּפ ה. הלּ ב והם מראׁש וֹ ן, יז)מרוֹ ם על (שמות יד כּ י ויּ אמר ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ה', כּ ס הכּ ּס "ה, ּפ ה סמא"ל , כּ בד, בּ עמלק. לה' מלחמה י ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ס
ׁש כּ תוּ ב פא)זהוּ  ׁש וֹ פר(תהלים מהוּ  וגוֹ '. ׁש וֹ פר בחדׁש  ?ּת קעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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בּ חמ 0ה ה', ׁש 0ם הּפ ה, אל הּק נה מן ׁש עוֹ לה קוֹ ל ו', ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָקנה,
שׂ פתים וח %. וׁש נּ ים ה7פתים ׁש הם: דבּ וּ ר, ּת ּק וּ ני ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִמיני
חמ0ה. הרי  - וח % מינים. ׁש ני וטוֹ חנוֹ ת ׁש נּ ים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.
הרחים. ׁש ּט וֹ חנים כּ מוֹ  קוֹ ל, ׁש הוּ א כּ נהר, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ חנים
בּ מח ׁש בה. הלּ ב ׁש ל  מה בּ ינה ׁש יּ וֹ צא  וד בּ וּ ר  ק וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
ּפ וֹ חתין  אין  וּ בׁש וֹ פר, תלּ ים . מיני  בּ עשׂ רה  מפרׁש  ׁש ם ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש לּ ּה , הדּ בּ וּ ר ׁש לּ ּה , הּק וֹ ל - והּת וֹ רה ׁש וֹ פרוֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמעשׂ רה

חכם איזהוּ  ׁש ּפ רׁש וּ ה, ׁש לּ ּה , מּת וֹ %הבּ ינה דּ בר הּמ בין ? ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מכּ ל  הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  לפני  ח ׁש וּ בה ׁש לּ וֹ  מח ׁש בה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר .

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ועוֹ לוֹ ת. ז)קרבּ נוֹ ת לעלה (ויקרא הּת וֹ רה [ו]זּ את ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌
◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ נחה.

ּבּׁשכינה הּמׁשּתּתף ׁשל חלקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָא ׁשרי

עּמ י י וֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה ' ט)וגו 'יצוּ ה  [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

אחרי  פ' ג' סה .)חלק תורה](דף  אשרי זוהר שמעון, רבי  אמר
השכינה עם שבא מי  לקבל [בבקר]חלקו באה שהיא בשעה  ,

עמה נמצא היה וזה עמו, לספר  המלך , בשעה[בלילה]פני 
שכתוב : זהו השכינה , את לקבל ימינו  המלך שהושיט

ים" בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר  כנפי ט )"א8א קלט, מהו (תהלים  , ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ים אחרית היא הבקר  של שעה אותה ים, ההוא.אחרית

הדינים. הסתלקות בעת

הואשבחצות ועכשיו דין, היה  ועוד התחלה, היה הלילה,
והיא שלה, הדינים שנסתלקים הדין, של  אחרית

IIתהלים IIזוהר 
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איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמרם צוֹ ררי חרפוּ ני ¥©©¨©¥¨§¨§¨§¦§¥©§©§בּ עצמוֹ תי

הוֹ חילייב:'אֹלהי% עלי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה ¡¤©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦

ואֹלהי'לאֹלהים ּפ ני יׁש וּ עת אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד :'כּ י ¥¦¦¤§Ÿ¨©¥¨

עמה שנזדווגו אותן וכל היא המלך, בכנפי  זהו צד נכנסת ,
ים". בּ אחרית "אׁש כּ נה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶשכתוב:

עליהם כנפיו פורס המלך

נשתתפו ולמדנו , הלילה, בחצות בתורה שהתיגעו אותן כל 
מתקרבת והמלכה הבקר, בא  וכאשר השכינה, עם
פורס  והמלך  המלך , לפני עמה נמצא זה הרי המלך , אל

שכתוב : זהו כלם, על וּ בלּ ילה כנפיו  חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ"י וֹ מם
וגו '" עּמ י .ׁש ירה ִ◌ִֹ◌ִ◌

וכל  בלילה ה' הלומדים  הצדיקים  של  לקולם  מקשיבים הצדיקים 

עּמ י י וֹ מם ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)וגו 'יצ וּ ה א':(מב , חלק [זוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך  פב:פ' תורה]))))(דף  אמרו זוהר הרי ייסא, רבי  אמר
כלם עדן הגן שבתוך הצדיקים אותן  וכל הוא ברוך שהקדוש
לקרות הלילה בחצות שמתעוררים אותן של לקולם מקשיבים 

שכתוב: ביום, עליהם נמשך חסד של וחוט ◌ָ"יוֹ מם בתורה ,
התשבחות  כן ועל  וגו'", ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  ה' ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה 

שלימה. שבחה היא זו לפניו, בלילה העולות 

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםאמג חסיד'ׁש פטני ֹלא מגּ וֹ י ריבי וריבה ¨§¥¦¡¦§¦¨¦¦¦¨¦

תפלּ טני: ועולה מרמה אֹלהיבמאיׁש  אּת ה כּ י ¥¦¦§¨§©§¨§©§¥¦¦©¨¡¥

הבית לבנין

וגו' אלהים א)שפטני מג]:(מג, לפרק תהלים מזמורים [שימוש  הג' אלו .
אותם  אמור  במקומך  אחר והעמידו אומנתך מן  אותך בטלו אם
"כאיל ועוד גדולים. פלאים תראה ואתה ביום פעמים שלש
פעמים  ז' אותו  ואמור התענה חלום לשאלת  הוא בחון תערוג"
מ' מן ב ' מנצפ"ך, בחלוף כאיל "כי  מן צ' צבא. שלו ושם ותישן 

אלה"י . מן א ' באלב"ם, תשתוחחי  "מה

IIתהלים IIשימוש

ה ּמלאכים ולא  ּבעצמֹו א ֹות ֹו ּדן ה ּקּב"ה – י ֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹרּבי
מעלה ׁשל  דין ְְִֶַָּובית 

וגו'ׁש פטני  ריבי  וריבה א)א ֹלהים בראשית:(מג, פ' חדש (דף[זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

יח:) סימן  מההשמטות השלמה  רבּ י ]כד . כּ ׁש חלה רבּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
ורבּ י  חיּ יא ורבּ י ּפ נחס רבּ י  לפניו נכנסוּ  י וֹ חאי , בּ ן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ימ וּ ת - העוֹ לם עּמ וּ ד  ׁש הוּ א מי לוֹ , אמרוּ  להם,אבּ הוּ . אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש איני  ראיתי  אני ׁש הרי בּ דיני, מעיּ נים ׁש לּ מעלה הדּ ין בּ ית ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵאין
הדּ ין  אלּ א אדם . בּ ני  כּ ׁש אר  ׁש איני  ׁש לּ מעלה, וּ לדיּ ן למלא % ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן
מה והינוּ  דּ ינ וֹ . בּ ית וֹלא  אוֹ תוֹ , דּ ן הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ י, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה

לפניו בּ ב ּק ׁש תוֹ  דּ וד מג )0אמר  וריבה(תהלים אֹלהים ׁש פטני ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וֹלא לבדּ וֹ , הוּ א עבדּ וֹ , מׁש ּפ ט לעשׂ וֹ ת אמר, ׁש ֹלמה וכן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִריבי .
ׁש לּ מעלה דּ ין בּ ית ׁש וֹ כב, הוּ א כּ ׁש האדם ׁש נינוּ , ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.
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בּ לחץ' אתהלּ � קדר לּמ ה זנחּת ני למה ©©§¥©§¤¥Ÿ¨¨¦¨§©§¨¨¦̈מעוּ זּ י

הרג אוֹ יב: אל יביאוּ ני ינחוּ ני הּמ ה ואמּת % אוֹ ר% ׁש לח ¥§©§©£¦§¥¨©§¦§¦¦¤©

מׁש כּ נוֹ תי%: ואל אֹלהיםד קדׁש % מזבּ ח אל ואבוֹ אה ¨§§§¤¦§§¤§¨¨¤¦§©¡¦

זכוּ תוֹ  ׁש ּמ ראים זכוּ ת, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם י ׁש  בּ דינוֹ . ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
ׁש ל  חוֹ בה ׁש ּמ ראים חוֹ בה, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם ויׁש  אדם, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

רוֹ צה. ׁש הוּ א כּ מוֹ  הדּ ין  מן  האיׁש  יוֹ צא  וֹלא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם,

הע אבל  הּמ ל% אוֹ ת וֹ  ׁש דּ ן ה וּ אמי הכּ ל, על ׁש 0וֹ לט ליוֹ ן , ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֹ
מה לט וֹ ב. ּפ רט דין, בּ אוֹ תוֹ  להי וֹ ת אי ׁש  יכ וֹ ל ו ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְטוֹ ב,

ּת מיד ,הּט עם לזכוּ ת נוֹ טה העליוֹ ן  הּמ ל% מדּ ת ׁש נינוּ , ׁש הרי ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והעו וֹ נוֹ ת. החטאים לעזּ ב וּ בידוֹ  רחמנ וּ ת, ׁש ל צד  כ לּ וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌3◌ְוהוּ א

ׁש כּ תוּ ב קל )זהוּ  אחר.(שם  עם ו ֹלא וגוֹ ', הּס ליחה עּמ % כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
לׁש ֹלׁש ה אכּ נס ואני  דּ יני, ידין ׁש הוּ א לפניו בּ ּק ׁש ּת י  כּ % ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
וֹלא האב וֹ ת, רק אוֹ תם עבר וּ  ׁש ֹּלא הבּ א, לע וֹ לם ׁש ערים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

רׁש וּ ת. מהם אתבּ ע  ׁש ֹּלא - ועוֹ ד בידי, ׁש יּ מחה מי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

ה ּגנּוז מא ּור אחד ח ּוט יֹוצא ּבּלילה ּתֹורה  ׁשּלֹומדים מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכל 
הּתֹורה לֹומדי א ֹותן על ְְְִֵַַָָָונמׁשְך

ואל ׁש לח קדׁש 2 הר  אל  יביא וּ ני ינחוּ ני  הּמ ה ואמ ּת 2 א וֹ ר2 ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ג)מׁש ּכ נוֹ תי2 ח"ב:(מג, קמח:)[זוהר תורה](דף אוֹ ר ;זוהר ׁש לּ ; ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
משכנותיך . ואל  קדשך  הר אל יביאוני ינחוני  המה ואמתך
הרי  אור, ויהי אור  יהי  אלהים ויאמר  כתוב  יוסי רבי  אמר
לעולם הצדיקים אל מתוקן והוא נגנז, ההוא שאור  ביארו 
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אֹלהים' בכנּ וֹ ר ואוֹ ד% גּ ילי שׂ מחת אל 'אל ¤¥¦§©¦¦§§§¦¡¦

עליה:'אֹלהי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה ¡¨©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨

לאֹלהים ּפ ני'הוֹ חילי ׁש וּ עת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד כּ י ¦¦¥¦¦¤§Ÿ¨©

:'ואֹלהי ¥¨

ודאי  לצדיק לצדיק , זרוע אור  שכתוב  שפירשנו כמו הבא,
הראשון, ביום  מלבד בעולם שמש לא ההוא ואור  סתם,
נגנז  אלמלי אומר יהודה רבי  יותר, שמש  ולא נגנז ואח"כ
נגנז  אלא אחד , רגע אפילו העולם נתקיים לא וכל  מכל 
וממנו  ופירות, וזרעים תולדות שעושה זו כזרע ונזרע

העולם, וזה נתקיים בעולם ממנו  יופיע  שלא יום לך  ואין
העולם,מקיים  את הקב"ה זן שבו מקום הכל , ובכל 

הגנוז  אור מאותו  אחד חוט  יוצא בלילה תורה שלומדים
התור לומדי אותן  על חסדו ונמשך ה' יצוה יומם זש"כ ה,

כתוב  מה למטה המשכן שהוקם יום  עמי, שירה ובלילה
( מ  עליו (שמות שכן כי מועד אהל  אל לבא משה יכול ולא

שהופיע  הראשון אור  מאותו היה אחד חוט  הענן, מהו הענן,
ומהיום שלמטה, להמשכן נכנסה כאשר  השכינה של  בחדוה
והוא בעולם, משמש הוא שימוש  אבל  עוד, נתגלה לא  ההוא

מעשה יום בכל  בראשית:מחדש

ׁשּלמעלה ה ּמז ּבח  זה ּו - אלהים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמז ּבח 

וגו 'ואבוֹ אה אֹלהים  מזּב ח ד )אל ויקרא:(מג , פ' כ"ד:)[זוהר  ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח, יוֹ סי אֹלהים ר בּ י מזבּ ח אל  זהואבוֹ אה  מי  . ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
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אֹלהים ודּ אי .מזבּ ח א ֹלהים מזבּ ח ׁש לּ מעלה, הּמ זבּ ח זהוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה', מזבּ ח ולפעמים יצחק, ׁש ל  בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
ורחמים, דּ ין מכּ אן הע וֹ למוֹ ת י וֹ ר ׁש ים זה ועל ה'. מז בּ ח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
את בּ ארוּ  והרי הזּ ה, וּ בצּ ד הזּ ה בּ צּ ד  י וֹ נקת ׁש היא  ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר.

f
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לחודש ח

משׂ כּ יל:אמד קרח לבני 'אֹלהיםבלמנצּ ח ©§©¥©¦§¥Ÿ©©§¦¡¦

ּפ עלּת  ּפ על לנוּ  סּפ רוּ  אבוֹ תינוּ  ׁש מענוּ  ¨§©¨©Ÿ¨§¦¥£§©¨¥§¨§בּ אזנינוּ 

קדם: בּ ימי וּת ּט עםג בימיהם הוֹ רׁש ּת  גּ וֹ ים יד% אּת ה ¦¥¤¦¥¤¤©¨¨§¦©§¨©¦¨¥

וּת ׁש לּ חם: לאּמ ים ארץד ּת רע ירׁש וּ  בחרבּ ם ֹלא כּ י ¨©§ª¦©§©§¥¦§©§¨¨§¨¤

כּ י ּפ ני% ואוֹ ר וּ זרוֹ ע% ימינ% כּ י לּ מוֹ  ׁש יעה הוֹ  ֹלא ¦¤¨§£§§¦§¦¨¨¦¨§וּ זרוֹ עם

אֹלהיםהרציתם: מלכּ י הוּ א יׁש וּ עוֹ ת'אּת ה צוּ ה §¦¨©¨©§¦¡¦©¥§

אויב מיד להנצל

וגו' באזנינו ב)אלהים מד ]:(מד , לפרק תהלים ואת [שימוש אותו אמור  .
האויבים. מן להנצל טוב והוא שלו שם

IIתהלים IIשימוש

ׁשליחּות ׁשע ֹוׂשים  ה ּׁשליחים א ֹותם  ּכל  יעקב  יׁשּוע ֹות  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ּוה 
ה ּדין  מּצד יהיּו ולא  הרחמים  ּבצד יהיּו ׁשּכּלם  ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻּבע ֹולם 

וג וֹ 'אּת ה מל ּכ י  ה)הוּ א  וירא:(מד , פ' ח"א קיט.)[זוהר אחר](דף ויהי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אליו  ויּ אמר  אברהם את נּס ה והאֹלהים האלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים

ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י  הנּ ני . ויּ אמר מד )אברהם אּת ה(תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
זוֹ . עם זוֹ  יחד הדּ רגוֹ ת כּ ל  ׁש ל ה0למוּ ת זוֹ הי וג וֹ '. מלכּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

ׁשליחּות ׁשע ֹוׂשים הּׁשליחים  א ֹותם ּכל יעקב, י ׁשּוע ֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ּוה 
ה ּדין  מּצד יהיּו ולא  הרחמים  ּבצד יהיּו ׁשּכּלם  .ּבע ֹולם , ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

הדּ ין מ )וּ ם  וּ מצּ ד  הרחמים מצּ ד ׁש ליחים בּ עלי ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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קמינוּ :ויעקב: נבוּ ס ׁש מ% בּ  ננגּ ח צרינוּ  ֹלאזבּ % כּ י ©£Ÿ§¨¥§©¥©§¦§¨¨¥¦

ׁש יעני: תוֹ  ֹלא וחרבּ י אבטח ׁש עּת נוּ חבקׁש ּת י הוֹ  כּ י §©§¦¤§¨§©§¦¦¥¦¦©§¨

ׁש וֹ ת: הבי וּ משׂ נאינוּ  הלּ לנוּ 'בּ אֹלהיםטמצּ רינוּ  ¦¨¥§©§¥¡¦¨¥¦¦©§

סלה: נוֹ דה לעוֹ לם וׁש מ% היּ וֹ ם וּת כלימנוּ יכל זנחּת  אף ¨©§¦§§¨¤¤¨©¨©§¨©©§¦¥
בּ צבאוֹ תינוּ : תצא צריאוֹלא מנּ י אחוֹ ר ׁש יבנוּ  ּת  §¥¥§¦§¥§¦¥¨¦¦¨

למוֹ : ׁש סוּ  וּ בגּ וֹ יםיבוּ משׂ נאינוּ  מאכל כּ צאן ּת ּת ננוּ  §©§¥¨¨¦§¥§Ÿ©£¨©¦

בּ מחיריהם:יגזריתנוּ : רבּ ית וֹלא הוֹ ן בֹלא עּמ % ּת מכּ ר ¥¦¨¦§Ÿ©§§§¦¦¨¦§¦¥¤

עוֹ שׂ ים ֹלא הרחמים מצּ ד ׁש בּ אים ׁש ליחים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה .
הּמ לא% הנּ ה ּת אמר, ואם כּ לל. בּ עוֹ לם דּ ין ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש ליחוּ ת
והתהּפ % רחמים ׁש ל  ׁש ליח ׁש נינוּ  הרי לבלעם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ לּ ה

ֹלא - היהלדין הרחמים ׁש ליח אלּ א מׁש ּת נּ ה. ֹלא לעוֹ לם ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הדּ ין. הוּ א וּ כנגדּ וֹ  סנגוֹ ר , עליהם ולהיוֹ ת י שׂ ראל  על ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלהגן 
אוֹ תוֹ  לזה, כּ ׁש ּמ יטיב הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ %
רחמים ׁש ל  היה הזּ ה ה0ליח כּ ן לזה. דין  הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה כּ % מ 0וּ ם לדין, התהּפ % וּ לבלעם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
ׁש לוּ חים י0לחוּ  כּ אׁש ר  העוֹ לם, על צוּ ה דּ וד, אמר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.
יעקב, יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה אמר, אבּ א ר בּ י  הרחמים. מצּ ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
בּ א גּ לוּ תם. בּ תוֹ % גּ אלּ ה להם ותּמ צא ה גּ ל וּ ת, בּ תוֹ % ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

המ ׁש  ֹלאראה, יצחק  ואלמלא יעקב, היה האבוֹ ת ׁש ל בּ ח ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה - יעקב יׁש וּ ע וֹ ת צ וּ ה כּ %, וּ מ0וּ ם לעוֹ לם. יעקב  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָבא

יׁש וּ ע וֹ ת הי וּ  יצחק , ׁש נּ צּ ל ׁש כּ יון יעקב.יצחק . ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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לסביבוֹ תינוּ :יד וקלס לעג לׁש כנינוּ  חרּפ ה ¥¦§¦¤¤¨©©¥¥§¦¨§¤¥¦§ּת שׂ ימנוּ 

בּ לאּמ ים:טו ראׁש  מנוֹ ד בּ גּ וֹ ים מׁש ל כּ לטזּת שׂ ימנוּ  §¦¥¨¨©¦§Ÿ©§ª¦¨

כּ ּס תני: ּפ ני וּ בׁש ת נגדּ י כּ לּמ תי מיזהיּ וֹ ם חרףמקּ וֹ ל ©§¦¨¦¤§¦Ÿ¤¨©¦¨§¦¦§¨¥

וּ מתנקּ ם: אוֹ יב מּפ ני וֹלאיחוּ מגדּ ף בּ אתנוּ  זאת כּ ל §©¥¦§¥¥¦§©¥¨Ÿ¨©§§
בּ ברית%: ׁש קּ רנוּ  וֹלא לבּ נוּ יטׁש כחנוּ % אחוֹ ר נסוֹ ג ֹלא §©£§¦©§¦§¦¤¨¨¦¥

וּיׁשמר ּבקלי אברהם  ׁשמע  א ׁשר עקב ּכת ּוב מה ׁשּנּמֹול  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכיון
ות ֹורתי  חּקֹותי מצותי  ְְְְִִִַַַָֹֻמ ׁשמרּתי

ּב ברית!ּכ ל ׁש ּק רנוּ  וֹלא ׁש כחנוּ ! וֹלא ּב אתנוּ  יח)זּ את :(מד , ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ויקרא פ' ח"ג י"ג :)[זוהר ּפ תח,](דף  אבּ א ר בּ י תחטא. כּ י ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶנפׁש 
מד ) בּ ברית %.(תהלים ׁש ּק רנוּ  וֹלא ׁש כחנוּ % וֹלא בּ אתנוּ  זּ את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל 

עלינוּ  בּ אוּ  אלּ וּ  כּ ל להי וֹ ת צרי% היה בּ אתנוּ , זּ את כּ ל כּ ל  אלּ א ! ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ ברי  ׁש כחנוּ  וֹלא ׁש כחנוּ %, וֹלא עלינוּ . בּ אוּ  ׁש לּ מעלה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ר וֹ צה וֹלא תוֹ רה דּ ברי  ׁש 0וֹ נה מי כּ ל למדנוּ , מכּ אן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָתוֹ רת%.
הּת וֹ רה כּ ל  ׁש הרי הוּ א, בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  את ׁש כח  כּ אלּ וּ  בּ ּה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעסק
מי  ׁש כּ ל בּ ברית%, ׁש ּק רנוּ  וֹלא הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ ׁש מ וֹ  ׁש ּמ ׁש ּק ר  כּ אלּ וּ  בּ וֹ , ׁש ר ׁש וּ מה הזּ וֹ  הּק דׁש  בּ ברית ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר 
אחר וּ מקרא בּ אדם. רׁש וּ ם הּמ ל% ׁש ל  ׁש 0מוֹ  מ0וּ ם הּמ ל%, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, ל כּ תוּ ב ונּ פר שׂ (שם)מוֹ דה אֹלהינ וּ  ׁש ם ׁש כחנוּ  אם ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וֹלא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אֹלהינוּ , ׁש ם ׁש כחנוּ  אם זר. לאל ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַכּ ּפ ינוּ 

אלהינו)ׁש כחנוּ % שם שהיא התורה  כּ מ וֹ (וזוהי זר , לאל כּ ּפ ינוּ  ונּ פר שׂ  . ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
כּ אן  ה0קר מה אחד. דּ בר  והכּ ל  בּ ברית%. ׁש ּק רנ וּ  וֹלא ?ׁש נּ אמר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּת וֹ רה ולכן  הזּ וֹ , בּ בּ רית וּ מׁש ּק ר אחרת לר ׁש וּ ת כּ ּפ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ ר שׂ 
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את ׁש מר כּ אלּ וּ  ה זּ וֹ  ה בּ רית את ׁש 0וֹ מר מי ׁש כּ ל  בּ זה. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ חזת
הּת וֹ רה. בּ כל מׁש ּק ר כּ אלּ וּ  בּ זה ׁש ּמ ׁש ּק ר  וּ מי  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

אתבּ א ׁש מר ׁש הוּ א נאמר ֹלא הרי  אברהם ׁש נּ ּמ וֹ ל טרם ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  מה ׁש נּ ּמ וֹ ל  כּ יון כו)?הּת וֹ רה. אׁש ר(בראשית  עקב ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌

מ מ ׁש מרּת י ויּ ׁש מר  בּ קלי  אברהם ותוֹ רתי .ׁש מע חּק וֹ תי צותי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
אוֹ תוֹ  וׁש מר  הּק ד וֹ ׁש  הרׁש ם בּ וֹ  ונר ׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל מ0וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
בּ יצחק  אף הּת וֹ רה. כּ ל את ׁש מר כּ אלּ וּ  עליו  מעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

יז)כּ ת וּ ב, נקראת(בראשית זה ועל יצחק . את אקים בּ ריתי  ואת ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  הבּ רית  את ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מ0וּ ם ראה, בּ א בּ רית. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עוֹ לם וּ לכב וֹ ד הזּ ה בּ עוֹ לם לכבוֹ ד  זכה בּ ּה , לׁש ּק ר רצה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש מ וֹ  את הׁש רה הוּ א בּ ר וּ % ׁש הּק ד וֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד , וֹלא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

ׁש כּ תוּ ב  פא)בּ תוֹ כוֹ , לבר כּ ת(תהלים וזכה שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עדוּ ת ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  יצחק, רבּ י  אמר  הבּ א. העוֹ לם וּ לברכּ ת הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) את(דברים ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מ0וּ ם וגוֹ '. ל וֹ  הדר ׁש וֹ רוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוֹ ר
רבּ י  לוֹ  אמר  לקרבּ ן. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א בׁש וֹ ר , זכה ה זּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

שׂ מאל  ׁש הוּ א בּ דבר התבּ ר% ל ּמ ה כּ %, אם היהיהוּ דה, בּ ימין  ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  ׁש הרי א)צרי%, כּ די (יחזקאל לוֹ , אמר מה7מאל. ׁש וֹ ר  וּ פני  ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ירבעם. חטאי  על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ גן

אתאמר ׁש מר  ׁש יּ וֹ סף ׁש כּ יון הזּ ה , בּ כּ תוּ ב למדנוּ  ס וֹ ד לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ואוֹ תן  דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  אחוּ זה הזּ וֹ  ׁש הבּ רית הזּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ּפ רה בּ פר ׁש ת ולמדנוּ  ב ׁש מוֹ ת. נקראוּ  למעלה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
דרג וֹ ת ׁש ּת י  מאוֹ תן אחת דּ ר גּ ה היא הזּ וֹ  ׁש הּפ רה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ֲאדּמ ה,
הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כוֹ ר וזהוּ  ׁש וֹ ר , נקרא ּפ רה ׁש ל והזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ נוֹ ת ,
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ׁש ל  הזּ ה ה0וֹ ר כּ מוֹ  וֹלא ודּ אי. ל וֹ  הדר קרניו. ראם וקרני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְל וֹ 
כּ ל  על היא עליוֹ נה קרן קרניו. ראם וקרני  אלּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אמר ארץ. אפסי  יחדּ יו ינגּ ח עּמ ים בּ הם - כּ ן ועל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת,

הּק ד וֹ ׁש , הר ׁש ם אוֹ ת את ׁש 0וֹ מר מי ׁש כּ ל מׁש מע אבּ א, ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
בּ כּ ל  אוֹ תוֹ  לׁש מר בּ וֹ , נק ׁש ר וֹ ת עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש ּת י ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן
הוּ א, אחת - מלכ יּ וֹ ת בּ ׁש ּת י  זכה ולכן עליוֹ ן, בּ כבוֹ ד ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ לעּט ר וֹ 

נ ּת נה נכר יּ וֹ ת, בּ נׁש ים נד בּ ק הּמ ל% ׁש 0ֹלמה ׁש כּ יון בּ נוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת
מהכּ ל . חביבה הבּ רית ולכן לירבעם, ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת

נקׁש רמ )וּ ם  בּ ן, ׁש ּמ וֹ ליד הזּ ה האדם ׁש מע וֹ ן, רבּ י  אמר כּ % ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּפ תחים כּ ל ׁש ל הּפ תח ׁש היא הזהל 0כינה, (והתינוק ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכתרים) כל  של  פתח שהיא בשכינה, נקשר הּפ תחשנמול, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,

הּק דוֹ ׁש . בּ 0ם שמעון)ׁש נּ קׁש ר רבי  ׁש יּ וֹ צא(שאמר  דם ואוֹ תוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

הּק דוֹ  לפני  ׁש מ וּ ר  תינוֹ ק וּ בׁש עהמאוֹ תוֹ  הוּ א, בּ רוּ % ׁש  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  מ ׁש גּ יח בּ עוֹ לם, דּ ינים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררים

כּ תוּ ב, כּ % וּ מ0וּ ם העוֹ לם. את וּ מצּ יל יז)דם  ׁש מנת(בראשית וּ בן ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌
וכתוּ ב  זכר . כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  צ)ימים ׁש מוֹ נים(תהלים בּ גבוּ רת ואם ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

זוֹ כה הדּ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , אחד. בּ מׁש קל  עוֹ לה והכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה .
ׁש כּ תוּ ב  עוֹ מדים , העוֹ למוֹ ת וכל בּ חסד, להת בּ 7ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) וגוֹ '.(ירמיה וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי ֹלא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם

ולילה י וֹ מם  לּמ ה אבל מילא, בריתי ֹלא ?אם ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

והםאמר  כּ אחד מתאחדים כתרים ׁש ני ׁש נינוּ , ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ואחד  דּ ין אחד  ו ׁש נינוּ , הכּ תרים, כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח
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וּ נקבה. זכר זה, עם  זה וּ מתבּ 7מים זכר רחמים , אחד (ושנינו, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רחמים) ואחד  דין אחד נקבה, וּ בצד ואחד חסד , ׁש ר וּ י  הזּ כר  בּ צד .ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

דּ ין. ׁש ר וּ י  כך )הנּ קבה וּ כדי (ומשום אדם. ואחד לבן אחד ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זה, עם זה כך )להתבּ 7ם בּ זה.(משום זה מתק 0רים הם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

בּ דין  וחסד. בּ דין ולילה, בּ י וֹ מם בּ הם אוֹ חזת הזּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רית 
וזוֹ הי  בּ כּ ל. וּ מת בּ 7ם בּ חסד , ׁש וֹ רה כּ % ואחר ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

בּ ׁש ניהם. ׁש אוֹ חזת ולילה, יוֹ מם ׁש נּ קראת ׁש זּ וֹ כה הבּ רית וּ מי  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ימיו , כּ ל  בּה  חוֹ טא וֹלא  כּ רא וּ י ה זּ וֹ  הבּ רית אוֹ ת את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש מר
הזּ ה  העוֹ לם עוֹ למוֹ ת, לׁש ני  וזוֹ כה ולילה, בּ יוֹ מם  אוֹ חז  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵהוּ א

הבּ א  ׁש כּ תוּ ב והעוֹ לם ׁש לם, נקרא אברהם ולכן (בראשית. ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לםיז) נקרא ואימתי תמים. והיה לפני  כּ ׁש זּ כההתהלּ % ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ולילה, בּ י וֹ מם מב )ב ׁש ניהם, ה'(תהלים יצוּ ה  יוֹ מם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
התקיּ ם וֹלא אברהם, ירׁש  וּ ׁש ניהם עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחסדּ וֹ 
בּ וֹ  התקיּ ם ׁש נּ ּמ וֹ ל, כּ יון ׁש נּ ּמ וֹ ל . עד  ׁש לם בּ קיּ וּ ם החסד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ וֹ 

ׁש לם. ונקרא לׁש ניהם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוזכה

ׁש כּ תוּ בּכ מוֹ  יח)ׁש 0נינוּ , האהל (בראשית ּפ תח י ׁש ב והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
הּמ ל%, ׁש ל הע שׂ ירי הכּ תר זהוּ  האהל , ּפ תח היּ וֹ ם. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְכּ חם

ו  הכּ תרים, ׁש אר ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  הּמ ׁש כּ ן לכל ּפ תח דוד ׁש היא ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קוֹ רא ׁש כּ תוּ ב (צדק)ּפ תח(לזה)הּמ ל % קיח), לי (תהלים  ּפ תחוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש ּמ איר היּ וֹ ם, כּ חם לה'. ה0ער זה  וכתוּ ב צדק , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
בּ זה. יׁש ב  - בּ זה ׁש יּ ׁש ב כּ מ וֹ  גּ וֹ רלוֹ , חלק  החסד, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר

בוֹ  התקיּ מ וּ  ולילה.מתי  יוֹ מם בּ רית נקראת  ולכן כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל, ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  יב )ׁש נינוּ , ה'(שמות וּ פסח זּ ה מה הּפ תח. על ה' וּ פסח ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
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ארח%: מנּ י אׁש רינוּ  ּת נּ יםכ וּת ט בּ מקוֹ ם דכּ יתנוּ  כּ י ©¥£ª¥¦¦¨§¤¦¦¦¨¦§©¦

בצלמות: עלינוּ  אֹלהינוּ כאוּת כס ׁש ם ׁש כחנוּ  'אם ©§©¨¥§©§¨¤¦¨©§¥¡¥

זר: לאל כּ ּפ ינוּ  אֹלהיםכבונּ פרשׂ  זאת'הֹלא יחקר ©¦§Ÿ©¥§¥¨£¡¦©£¨Ÿ

לב: ּת עלמוֹ ת ידע הוּ א היּ וֹ םכגכּ י כל הרגנוּ  עלי% כּ י ¦Ÿ¥©©£ª¥¦¨¤Ÿ©§¨©

טבחה: כּ צאן הקיצהכדנחׁש בנוּ  אדני ׁש ן תי לּמ ה עוּ רה ¤§©§§Ÿ¦§¨¨¨¨¦©£Ÿ¨¨¦¨

הּפ תח וּ מ0וּ םעל להתבּ 7ם. חסד הזּ ה הּפ תח על ׁש 0וֹ רה ? ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ ' הּמ ׁש חית י ּת ן וֹלא  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָכּ %,

קד ּוׁשת על נפׁשֹו למסֹור ּכדי ּפסּוקא  ּבהאי לּבֹו המכוין ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָּכל
עליו  יֹום ּבכל נהרג ּכא ּלּו ה ּכת ּוב  עליו מעלה  ְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָׁשמֹו

וגו'ּכ י היּ וֹ ם ּכ ל הרגנוּ  כג)עלי 2 שרה :(מד, חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ וֹ  אׁש ר והּמ ערה ל% נתּת י  ה 7דה זּ ה יוֹ סי ,מה רבּ י אמר  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אין  מניוֹ מי, בּ ר ׁש לוֹ ם רבּ י  אמר  ר בּ ה. וּ מנוּ חה ׁש לוה ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ צר 
מאתים ל וֹ  ׁש אין בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים  מאוֹ תם צדּ יק צדּ יק כּ ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְל %

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּת וֹ רה. בּ ׁש ביל וכ ּס וּ פים ח)עוֹ למ וֹ ת  וּ מאתים(שיר  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ אלּ וּ  י וֹ ם בּ כל עצמם ׁש ּמ וֹ סרים על  וּ מאתים ּפ רי וֹ . את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְלנטרים 

הזּ ה. הּפ סוּ ק כּ מוֹ  ונ צּ חוֹ  ׁש מוֹ , קד0ת על בפסוקהרגוּ  אמרו [וכך ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וגוֹ '.הזה] ה' את  ואהבּת  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב

על למדנוּ , נפׁש וֹ  למסר כּ די הזּ ה בּ ּפ סוּ ק לבּ וֹ  את המכ וּ ן כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל הרג כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו  מעלה ׁש מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌3◌ְקד0ת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מד )עליו . היּ וֹ ם (תהלים  כּ ל  הרגנ וּ  עלי7 רב כּ י  אמר . ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
עוֹ למ וֹ ת מאוֹ ת ארבּ ע נוּ חל זה, בּ פסוּ ק נפ ׁש וֹ  הּמ וֹ סר כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,
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מאתים ׁש נינוּ  והרי  יוֹ סף , רב אמר ה בּ א. רב לעוֹ לם אמר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל  עצמ וֹ  ׁש ּמ סר על  וּ מאתים - הּת וֹ רה על מאתים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,

ׁש מוֹ . קד 0ת ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַעל

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשל צאן ׁשּנקרא ּו ה ּקדֹוׁש העם  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא ׁשרי

טבחה ּכ י  ּכ צאן נח ׁש בנוּ  ה יּ וֹ ם כל  הרגנוּ  כג)עלי ! [זוהר:(מד , ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

משפטים פ' קי"ט:)שמות צאן ](דף  ׁש נּ קראוּ  הּק ד וֹ ׁש  העם ֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
כּ מ וֹ  לפניו, קרבּ נוֹ ת עצמם את  להקריב הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מד )ׁש נּ אמר היּ וֹ ם(תהלים  כל  הרגנוּ  עלי# כּ צאן כּ י נחׁש בנוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ
ׁש ּמ ע וּ טטבחה  בּ תענית. צאן, כּ מוֹ  עצמם את וּ מקריבים . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש היה בּ המוֹ ת, מּק רבּ ן יוֹ תר חׁש וּ ב  ׁש בּ ּת ענית והדּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלב 
ׁש נּ אכלים וּ פדרים אמוּ רים אוֹ תם וכל  והחלב הדּ ם ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמעט

הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

יׂשראל עם  ט ֹובת  את לרא ֹות  עיניו יפקח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה

וגו'עוּ רה  הקיצה  יי  ּת יׁש ן כד )לּמ ה  זוהר:(מד, קדישא רבא [אדרא ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

נשא  פ ' קל"ו:)במדבר אלף ](דף להטין דּ עיינין, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כסוּ תא
כּ סוּ תא. דּ אינהוּ  בּ גבינין דּ מתאחדן ר בּ וֹ א, מאה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע
דּ סלּ קין  וּ בׁש עתא עלייהוּ . י וֹ מין דּ עּת יק דּ עינא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש גחוּ תא

ואתּפ ּק חן אינּ וּ ן  מ0נתיּה , דּ אּת ער כּ מאן אתחזי כּ סוּ תא, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ עינא חוּ ורא בּ חד  ואתסחן ּפ קיחא, לעינא וחמאן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,

דכתיב, הוּ א הדא ה)טבא, השירים מאי (שיר  בּ חלב. רוֹ חצוֹ ת ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קדמאה דּ לעילּ א  בּ ח וּ ורא טבא)בּ חלב . דעינא  קדמאה  בחוורא .(נ"א ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ רחמי. אׁש גּ חוּ תא אׁש ּת כח ׁש עתא כך וּ בההיא ובגין (ס"א ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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לנצח: ּת זנח ענינוּ כהאל ּת ׁש כּ ח תסּת יר פני% לּמ ה ©¦§©¨¤©¨¨¨¤©§¦¦§©¨§¥

בּ טננוּ :כוולחצנוּ : לארץ דּ בקה נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י §©£¥¦¨¨¤¨¨©§¥¨§¨¨¨¤¦§¥

חסדּ %:כז למען וּ פדנוּ  לּ נוּ  עזרתה ¤§©©©§¥§¨¨¨§¤¨קוּ מה

חוורא) בההוא  ויתסחון עינוי, דיפקח  בגין סלקא דישראל דּ אצלותא ◌ָ◌ַ◌ְועל 
דּ וד , מד )צלּ י הקיצה (תהלים יי ּת יׁש ן  לּמ ה דּ יפקחעוּ רה . ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לאו  דּ עינוֹ י זימנא וכל חוּ ורא. בּ ההוּ א ויתסחוּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,
וּ ׁש אר לי שׂ ראל , לה וּ  כּ פיין דּ דינין, מאריהוֹ ן כּ ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ קחן,
בּ עינא יתסחן עינוֹ י , דּ יפקח וּ בזמנא עלייהוּ . ׁש לטין  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַעּמ ין

ואסּת חר ישׂ ראל. על ורחמי  ואתזהר )טבא, ועביד (ס"א עינא, ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דכתיב , הוּ א הדא עּמ ין. בּ ׁש אר לה)נוּ קמין העירה(תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הקיצה: חוּ ורא. בּ ההיא לאתסחאה העירה: ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהקיצה.

דּ כפיין  לאינּ וּ ן נוּ קמין ל וֹ ן.למע בּ ד ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

f
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ׁש יראמה משׂ כּ יל קרח לבני ׁש נּ ים ׁש  על ¦¦§©©Ÿ©¦¦§¥Ÿ©©¥©§©למנצּ ח

מעשׂ יבידידת: אני אמר טוֹ ב דּ בר לבּ י רחׁש  §¦Ÿ¨©¦¦¨¨Ÿ¥¨¦©£©

רעה אשה  לו שיש  מי 

וגו' לבי רחש שושנים... על  א)למנצח מה ]:(מה לפרק תהלים .[שימוש 
גופך. ומשח זית שמן על אותו  אמור רעה  אשה לו שיש  למי 

IIתהלים IIשימוש

ּכפּול ׁשיר - ה ּׁשירים ִִִִַָׁשיר

ידידתלמנצּ ח  ׁש יר מ שׂ ּכ יל  קרח לבני  ׁש וֹ ׁש נּ ים  א)על  :(מה, ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חקת פ' חדש סג .)[זוהר את](דף לוֹ  רמז דּ וד וּ ראה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ ני  יד על קדׁש ים קדׁש  ה0ירים ׁש יר ׁש ל  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

כּ ת וּ ב כּ % מ0וּ ם ׁש נּ אמר. הזּ מן הגּ יע  ׁש ֹּלא אלּ א (תהליםקרח, ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ידידת מה) ׁש יר  משׂ כּ יל  קרח לבני ׁש וֹ ׁש נּ ים על על למנצּ ח . ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש וֹ ׁש נּ ים. שׂ פתוֹ תיו ׁש נּ קראוֹ ת ּפ יהוּ , נׁש יק וֹ ת אלּ וּ  - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ים
בּ 0וֹ ׁש נּ ה ׁש התחבּ רוּ  ׁש נים ׁש ׁש  אלּ וּ  ׁש וֹ ׁש נּ ים אחר, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש פע  זה - משׂ כּ יל הכּ ל. ׁש ל ה0ביעית  ׁש היא הזּ וֹ , ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ֲ◌ָהאדּמ ה
יחד  ׁש יּ וֹ ׁש בים הזּ וֹ , בּ 0עה להם ׁש ּמ ׁש ּפ יע הּק דוֹ ׁש  העּת יק  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל 
וֹלא הרוּ ח, בּ דבקוּ ת נׁש יקוֹ ת אוֹ תם מ0וּ ם נפרדים, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
כּ פוּ ל . ׁש יר ׁש נּ קראת הזּ וֹ , ל0ירה  רמז - ידי דּ ת ׁש יר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים.
הּק דוֹ ׁש  אחד . והכּ ל ידידּ ת, ׁש יר  וכאן ה0ירים, ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָכּ אן 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  דּ וֹ דים. נקראים ישׂ ראל וּ כנסת הוּ א ה)בּ רוּ % (שיר  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזה דּ וֹ דים. ׁש הם  ידידּ ת, ׁש יר  כּ % מ0וּ ם דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְׁש תוּ 
י שׂ ראל  כּ נסת ׁש 0ם וּ כמוֹ  זה. את מׁש בּ ח וזה זה, את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ח
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היא כּ אן אף  י 0קני , ׁש כּ תוּ ב ראוּ י , ׁש כּ % הּת ׁש בּ חת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתחילה
את ל ׁש בּ ח הּמ ל%.התחילה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ט ֹוב ּדבר לּבי ִִַָָָרח ׁש

וגו'רח ׁש  טוֹ ב דּ בר ב )ל ּב י  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ](דף ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לבּ י . ׁש נּ קראת בּ לּ ילה, ׁש רוֹ חׁש ת החיּ ה זוֹ  - לבּ י  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש 
ׁש נּ קרא עּמ ּה , יתחבּ ר ׁש ה ּמ ל % ברצוֹ נ ּה  ׁש עוֹ לה - טוֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
אמר לגלּ וֹ ת, רׁש וּ ת לוֹ  נ ּת נה  ׁש ֹּלא מ0וּ ם אחר, דּ בר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב.
ואפלּ וּ  בּ לבּ וֹ , ה זּ ה הדּ בר את לוֹ  ׁש ּמ רחיׁש ה  מ0וּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש ,
אחר, דּ בר  בּ לבּ וֹ . א לּ א לרחׁש , רׁש וּ ת לוֹ  נּת נה ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ פתוֹ תיו

לבּ י  רחׁש  הּט עם יכוֹ ל מה ֹלא ק וֹ ל בּ ֹלא ׁש דּ בּ וּ ר מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עד  נׁש למה, ֹלא כּ אן עד דבּ וּ ר , ׁש נּ קרא הזּ ה והלּ בּ "י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר,
בּ גדל  נׁש למה והלּ בנה  בּ ית, ל ּה  וּ בנה הּמ ל % ׁש ֹלמה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק וֹ ל. עּמ ּה  ׁש התחבּ ר מ0וּ ם הכּ ל, על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָיתר 
בּ ׁש למ וּ ת וי ׁש בה בּ ּק וֹ ל. נׁש למה ׁש הרי  לדבּ ר, רׁש וּ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

בּ  ׁש הוֹ ציאה מ0וּ ם הּמ ל%, בּ יתעם והתקינה לעוֹ לם, חכם ן ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואמרה לדבּ ר, והתחילה עּמ ּה , מד וֹ ר וֹ  שׂ ם הּמ ל% אז ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַל ּמ ל %.

ּפ יהוּ . מנּ ׁש יקוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִי0קני

מ0וּ םאבל  בּ ׁש למוּ ת. י ׁש בה ֹלא אז עד  דוד , בּ ימי כּ עת ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ט וֹ ב, כּ עת ההוּ א. הּט וֹ ב  הדּ בר  ודּ אי לבּ י רחׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ %
בּ כּ ל . טוֹ בים ודּ אי  אז קוֹ ל, ע ּמ ּה  ׁש התחבּ ר כּ יון טוֹ בים. ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוֹלא

ׁש כּ תוּ ב  טוֹ ב, נקרא א)הצּ דּ יק  ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמר וּ  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ט וֹ בה, נקראת  היא ז)אף וּ כׁש נּ קרב וּ ,(קהלת חכמה. טוֹ בה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
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אז נׁש יק וֹ ת, בּ אוֹ תן כּ אחד  א)התחבּ רוּ  מיּ ין,(שיר  דּ די% טוֹ בים כּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הם וּ מתי ידי דּ ת. וכאן דּ וֹ דים, כּ אן כּ אחד. ׁש ניהם דּ וֹ דים  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם

זהטוֹ בים ועל הה וּ א . המׁש ּמ ר  היּ ין  ׁש ל מּמ נּ וּ  כּ ׁש נּ ׁש קים מיּ ין, ? ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ה)כּ תוּ ב צריכוֹ ת(שם הנּ טיעוֹ ת ׁש הרי דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ׁש תוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תם הׁש קתה ׁש היא העליוֹ נה, האם  העמק, הנּ הר  מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש קאה
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ההוּ א. מהיּ ין  ב )בּ רא ׁש וֹ נה ּת חת(שם שׂ מאל וֹ  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

וימינוֹ  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ט וֹ בים. ׁש מני % לריח  כּ % ואחר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהאם. לוֹ  ׁש 0וֹ פע הּט וֹ ב, ה0מן וזהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת חבּ קני.

קלג ) זה(תהלים אהרן. זקן הזּ קן על יוֹ רד הראׁש  על  הּט וֹ ב ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ 0מן
אוֹ תוֹ  וּ כ ׁש ּמ גּ יע לעוֹ לם. כּ הן הּמ ל%, ימין למעלה, הגּ דוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
האם מצּ ד ׁש מני %, נקראים ודּ אי אז אהרן, ׁש ל לזּ קן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מן

טוֹ בים. ׁש מני % ואז אברהם, ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מ צּ ד

אברהםמה ׁש ל ה ּט וֹ ב  ה 0מן  א וֹ ת וֹ  ׁש וֹ פע  מ0וּ םהּט עם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב זה ועל  ללּ בנה, להאיר היּ מין מה(שם)ׁש ּפ ׁש ט הנּ ה ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

האוֹ ר זה - ּט וֹ ב מה יחד. גּ ם  אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַּט וֹ ב
ׁש כּ ת וּ ב הראׁש וֹ ן, יוֹ ם א)הראׁש וֹ ן, את(בראשית  א ֹלהים ויּ רא ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

היּ וֹ ם ישׂ ראל. זמירוֹ ת נעים  זה - נּ עים וּ מה ט וֹ ב. כּ י ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ ר
בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא ׁש האוֹ ר  כּ מוֹ  ראה, וּ בא ה לּ בנה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי,
הזּ ה ׁש הע וֹ לם לאוֹ ר אוֹ ר מּמ נּ וּ  וׁש פע ׁש למוּ ת, נתן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
ׁש ל  הזּ וֹ  ל בּ ת א וֹ ר  נתן הראׁש וֹ ן הא וֹ ר  אברהם, אף - בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג

העוֹ לם מתנהג יד ּה  ׁש על  הרביעי, היּ וֹ ם כּ ן הּמ ל%, ועל הזּ ה. ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מתחבּ רת וכאׁש ר מאוֹ רוֹ . להאיר עליו, מׁש וּ % חסד  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט

בּ כּ ל . מתגּ דּ ל הוּ א לימין, ויוֹ ׁש בת  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
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מהיר: סוֹ פר עט לׁש וֹ ני מבּ ניג למל� אדםיפיפית §¤¤§¦¥¥¨¦¨§¨¦¨¦§¥¨¨

אֹלהים בּ רכ% כּ ן על בּ שׂ פתוֹ תי% חן 'הוּ צק ©¥§§§¤©¥¥©§¡¦

ה ּוצק  אדם מּבני יפיפית  ּכת ּוב  ׁשעליו מׁשה ׁשל  חלקֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹא ׁשרי
לע ֹולם אלהים ּברכְך ּכן על  ּבׂשפת ֹותיְך ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹחן

ּב רכ!יפיפית  ּכ ן  על ּב שׂ פתוֹ תי ! חן  הוּ צק  אדם מּב ני ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

לעוֹ לם ג)אֹלהים  בא:(מה, פ ' שמות ל"ז :)[זוהר בּ נּ ביא](דף  ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מבּ ני  יפיפית כּ תוּ ב ׁש עליו מׁש ה, ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
אהב ּת  לעוֹ לם . אֹלהים בּ רכ% כּ ן על בּ שׂ פתוֹ תי % חן  הוּ צק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם
שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן אֹלהי% אֹלהים מ ׁש ח % כּ ן על ר ׁש ע  וּת שׂ נא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶצּ דק
חן  הוּ צק  וחנוֹ %. מ0ת - אדם מ בּ ני יפיפית ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחברי%.
- אֹלהי% אֹלהים מׁש ח% כּ ן על וּ בניו. מנּ ח - ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ פתוֹ תי%
מ0אר - מחברי% מיּ עקב . - שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן ויצחק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם

◌ִ◌ִ◌ְנביאים.

וגו 'יפיפית  אדם ג)מּב ני  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר הרי ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
- בּ עלי וֹ נים נתיּפ ית בּ אברהם: החברים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה

טו) בּ ּת חּת וֹ נים(בראשית נתי ּפ ית  ל %. מגן כג )אנכי  נשׂ יא(שם  ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
חן  הוּ צק כּ ל וּ לוֹ ת. תׁש בּ חוֹ ת ׁש ּת י  יפיפית, לכ% אּת ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים

- יח)בּ שׂ פתוֹ תי% אֹלהים(שם בּ רכ% כּ ן  על  הוֹ אלּת י . נא הנּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
- כד )לע וֹ לם וּ ראה,(שם בּ א  אבל  בּ כּ ל . אברהם את בּ ר% וה' ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ל וֹ , אמר ּת י  העלי וֹ ן. הּמ ל% כּ נגד עליוֹ ן, סוֹ ד  בּ וֹ  יׁש  ה זּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
לפני%. ׁש ּמ ׁש בּ חים העלי וֹ נים, בּ ּמ חנוֹ ת למעלה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיפיפית
הוּ צק  הלּ ילה. בּ חצוֹ ת  ׁש עוֹ מדים אמת צ דּ יקי בּ אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה
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היכלי  בּ ׁש ערי  וּ מּק יׁש  קוֹ רא ׁש אּת ה  בּ ׁש עה בּ שׂ פתוֹ תי %, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵחן
-(שירה) אחוֹ תי  לי ג )ּפ תחי  אֹלהים (מה , בּ רכ # כּ ן האםעל  . ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מ0וּ ם לעוֹ לם, עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטר וֹ ת אוֹ ת% מע ּט רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה
לּה . מאיר ׁש הוּ א אמר  וּ בׁש בילּה  האחרוֹ ן, העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ בדּ בר למעלה ימין זוֹ  לעוֹ לם קי)אחר , כהן (תהלים אּת ה ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌
וּ ב  בּ וֹ , ׁש וֹ רים הּט וֹ ב וה0מן הבּ רכוֹ ת וכל  ארנוּ לעוֹ לם . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

למעלה. מתח בּ רת הזּ ה כּ ׁש הכּ ן כּ ן, על כּ תוּ ב זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
כּ תוּ ב  מה העוֹ לם, זה מּמ נּ וּ  ׁש ּמ תרחקת בּ זמן ׁש אגאבל ? ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

ׁש ֹּלא בּ רכוֹ ת, מּמ נּ וּ  ׁש נּ מנעוּ  מ 0וּ ם הגּ בירה, ז וֹ  נוהוּ , על ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש אג
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ע ּמ וֹ . מתח בּ רת הזּ וֹ  נוהוּ  כּ אׁש ר אלּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִׁש וֹ רים 

כה) נוהוּ (ירמיה על י ׁש אג כּ תוּ בׁש אג זה כּ נגד א)? טוֹ בים(שיר  כּ י ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הּט עם מה טוֹ בים. ׁש מני % לריח מיּ ין ׁש בּ רכ%דּ וֹ די% מ0וּ ם ? ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

נר וּ צה אחרי% מׁש כני  לעוֹ לם. כּ תוּ ב (שם)אֹלהים זה כּ נגד (מה,, ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גּ בּ וֹ רד ) יר# על חרבּ # ז וֹ חגוֹ ר  לד ). דם,(ישעיה מלאה לה' חרב ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קרב ּת  מלמעלה. ּפ רוּ ד ל ּה  ׁש גּ וֹ רמים הר ׁש עים, מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רע
כּ אחד . ותתבּ 7מוּ  העוֹ לם, על  לרחם אלי% ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תּה 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והדר. בּ הוֹ ד מתלבּ ׁש  ע ּמ וֹ , קד )וּ כ ׁש ּמ תקרבת (תהלים ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לבׁש ּת  והדר  הּט עםהוֹ ד וּ מה  התגּ דּ ל . ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מ0וּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ת וּ ב זה  ועל  אֹלהינ וּ . בּ עיר  ׁש התחבּ ר מאד(שם)מ 0וּ ם גּ דלּת  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
לבׁש ּת  והדר  עליו הוֹ ד  ׁש ּפ רשׂ ה כּ ב וֹ ד, ׁש ל לבוּ ׁש ים בּ אוֹ תם , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ % מ0וּ ם העליוֹ נה. לו)האם ּפ ע וּ .(בראשית עירוֹ  וׁש ם הדר ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הוֹ ד%מתי  זה, ועל מטרד. בּ ת מהיטבאל  עּמ וֹ  כּ ׁש ּמ תח בּ רת ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

כן כּ מוֹ  ודּ אי . א)והדר% דּ די%(שיר נזכּ ירה בּ % ונשׂ מחה נגילה ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌
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והדר%:ד לעוֹ לם: הוֹ ד% גּ בּ וֹ ר יר� על חרבּ % חגוֹ ר §¨£©§§©¨¥¦§©£¨¤

ה וּ א וזה הכּ ל, ואת אוֹ ת% ׁש ּמ ׁש קה האם ׁש ל ה0פע ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ין.
ודּ אי . והדר% ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְה וֹ ד%

ּבתפ ּלה עצמ ֹו ית ּקן ל ּדר ְך ׁשּיֹוצא  מי - ּגּבֹור ירְך על חר ּבְך ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחגֹור
ּכּכת ּוב לּדרְך, יצא  ׁשּלא  עד ּוב ּקׁשֹות  ּבתפ ּלה  ויז ּדרז רּבֹונֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל 

ּפעמיו  לדרְך ויׂשם  יהּלְך לפניו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
והדר!חגוֹ ר ה וֹ ד! גּ ּב וֹ ר יר ! על ד )חרּב ! פ':(מה , ח"א [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

רמ:)ויחי אניּ ת](דף  לחוֹ ף וה וּ א  י ׁש כּ ן יּמ ים לחוֹ ף  ֹ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְזבוּ ל וּ ן
ּפ תח,ויר אבּ א רבּ י  וגוֹ '. מה)כת וֹ  יר#(תהלים על חרבּ # חגוֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

והדר# הוֹ ד # וּ להז דּ רז גּ בּ וֹ ר זין  כּ לי לחגר והדר הוֹ ד זה וכי  . ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עצמ וֹ בּ זה וּ מזרז בּ ּת וֹ רה קרב  וע וֹ ר % בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש בח  זהוּ  - רבונו]בּ ּה  חגוֹ ר[של אוֹ מר ואּת ה והדר, הוֹ ד  זהוּ  , ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
הּק דוֹ ׁש ?חרבּ % נתן הּק דׁש  בּ רית אוֹ ת  הדּ בר, ׁש עּק ר  ו דּ אי אלּ א ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ו ֹלא  א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש מרוּ  כּ די  אדם בּ בני אוֹ תוֹ  ורׁש ם הוּ א ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר וּ #
הרי אוֹ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם וּ מי הזּ ה, הּמ ל# רׁש ם את בּ פגם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִיפגּ מוּ 

נגדּ וֹ  כו)עוֹ מדת נקמת(ויקרא  לנקם בּ רית, נקם נקמת חרב ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
ׁש ר וֹ צה וּ מי  א וֹ תוֹ . ּפ וֹ גם והוּ א בּ וֹ , ׁש נּ רׁש ם הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
בּ ׁש עה כּ נגדּ וֹ  וישׂ ים עצמוֹ  ויתּק ן יז דּ רז  זה, מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
מּמ י  להּפ רע  היּ ר%, על ׁש ע וֹ מדת החרב את א וֹ ת וֹ  ּת וֹ קף ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש היּ צר
הוּ א, גּ בּ וֹ ר גּ בּ וֹ ר . יר% על חרבּ % חגוֹ ר  ואז זה, מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ גם
על  חרבּ % חגוֹ ר  אחר  דּ בר  והדר%. הוֹ ד% כּ % ועל נקרא. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוגבּ וֹ ר 
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל בּ תפלּ ה עצמוֹ  יתּק ן ל דּ ר%, ׁש יּ וֹ צא מי - גּ בּ וֹ ר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָיר %
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ותוֹ ר%ה צדק וענוה אמת דּ בר על רכב צלח §§¤¤¨§©§¤¡©§©©§©§§¨£©והדר%

ימינ%: בּ לבונוֹ ראוֹ ת יּפ לוּ  ּת חּת י% עּמ ים ׁש נוּ נים חצּ י% ¨§¦¤¦¤§¦©¦©§¤¦§§¥

עד  וּ ב ּק ׁש וֹ ת בּ תפלּ ה עליוֹ נה, חרב הזּ ה, בּ צּ דק ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויזדּ רז
כּ כּ תוּ ב ל דּ ר%, יצא פה)ׁש ֹּלא וישׂ ם(תהלים יהלּ % לפניו צדק  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּפ עמיו.לדר% ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א ֹות ֹו ׁשמר ואם  אֹות ֹו. לׁשמר קדֹוׁש רׁשם אֹות ֹו על - ירְך ְְִִֵֶַַַָָָֹֹעל
ּבלבּוׁשיו  א ֹותֹו מלּביׁש הּוא  ּברּוְך וה ּקדֹוׁש ּגּבֹור נקרא  ְְְְִִִִַַָָָָָאז 

והדר!חגוֹ ר הוֹ ד ! גּ ּב וֹ ר  יר ! על ד )חרּב ! פ':(מה, ח"ב  [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

ס"א .)בשלח יה וּ דה,](דף  רבּ י  אמר ׁש 0נינוּ . כּ מ וֹ  הוֹ ל % ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְוזה
ׁש כּ תוּ ב זּ ה מה)מה  הוֹ ד#(תהלים גּ בּ וֹ ר יר# על  חר בּ # חגוֹ ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

החרב והדר# ּפ חד את  ושׂ ם עצמוֹ  את ׁש ּמ זרז מי כּ ל  אלּ א, . ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
יר % על זּ ה  מה - יר% על כּ נגדּ וֹ , החזקה הר ׁש םה0נוּ נה זהוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כד )הּק דוֹ ׁש , דּ בר(בראשית ירכי . ּת חת יד% נא שׂ ים ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש לּ %, הרע היּ צר  את וּ תקף זרז כּ לוֹ מר, - חרבּ % חגוֹ ר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַאחר
אוֹ תוֹ . לׁש מר  קדוֹ ׁש  ר ׁש ם אוֹ תוֹ  על יר %, על חרבּ %, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
מל בּ יׁש  הוּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  גּ בּ וֹ ר , נקרא אז א וֹ ת וֹ  ׁש מר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

וּ מ בּ לבוּ ׁש יו. ה וּ אאוֹ תוֹ  בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל לב וּ ׁש  הוֹ ד הוּ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב(והדר )ונצח קד ), לבׁש ּת (תהלים והדר  כּ אן הוֹ ד  אף . ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ ראוּ י . ה ּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ל% האדם נד בּ ק ואז והדר%. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְהוֹ ד%

וגו'והדר2 צדק וענוה אמת דּ בר על רכב ה)צלח [זוהר:(מה, ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חקת פ' סג .)חדש  ונאוה.](דף אני ׁש חוֹ רה זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
ודּ אי  נקראת העוֹ לם, את לד וּ ן חרב כּ ׁש נּ קראת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,
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