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לבדּ וֹ :'אֹלהי' נפלאוֹ ת עשׂ ה ישׂ ראל ¡¥¦§¨¥Ÿ¥¦§¨§©

כּ ליט את כבוֹ דוֹ  ויּמ לא לעוֹ לם כּ בוֹ דוֹ  ׁש ם Ÿ¤§¥¨¦§¨§§¥¨וּ ברוּ �

ואמן: אמן יׁש י:כ הארץ בּ ן דּ וד תפלּ וֹ ת כּ לּ וּ  ¨¨¤¨¥§¨¥¨§¦¨¦¤¦¨

בּ זה הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  רצ וֹ ן ׁש אין ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  להם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אפלּ וּ  הּמ ׁש יח, לימ וֹ ת  קר וֹ ב  וּ כׁש יּ היה לע וֹ לם, כּ % כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תגּ לּ ה
ולדעת חכמה ׁש ל נס ּת רוֹ ת למצא  עתידים  העוֹ לם  ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ קוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  לכּ ל . יתגּ לּ ה זמן וּ באוֹ תוֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, קצּ ים (צפניהבּ וֹ  ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
אז ג ) זּ ה מה וגוֹ '. עּמ ים אל אהּפ % אז כּ נסתכּ י ׁש ּת קוּ ם בּ זמן ? ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

אל  אהּפ % אז הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ויקים העפר  מן ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ׁש כם וּ לעבדוֹ  ה' בּ ׁש ם כלּ ם לקרא בר וּ רה שׂ פה אחד .עּמ ים ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

f
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iyily xtq
אֹלהיםאעג לישׂ ראל טוֹ ב א� לאסף 'מזמוֹ ר ¦§§¨¨©§¦§¨¥¡¦

לבב: כּ מעטבלברי כּ אין(נטוי)ואני רגלי נטיוּ  §¨¥¥¨©£¦¦§©¨¨©§¨§©¦

מפחד  להנצל

לישראל  טוב א)אך עג]:(עג, לפרק תהלים  משמד [שימוש להנצל
יום. בכל פעמים ז' אותו אמור

IIתהלים IIשימוש

ּבֹו לה ּדבק ּכדי ליׂשראל ט ֹוב ְְְְִִֵֵֵַָָא ְך

לי שׂ ראל מזמוֹ ר טוֹ ב  א! א)לאסף מקץ:(עג , פ' בראשית רה[זוהר (דף  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ואמר,]ע"א ) עג )ּפ תח  טוֹ ב(תהלים א# לאסף מזמוֹ ר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לבב לברי אֹלהים עשׂ הלישׂ ראל  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ט וֹ ב, נקרא אחד  העוֹ לם . את  להנהיג שׂ מאל ועשׂ ה היּ מין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת
וּ באוֹ תוֹ  בּ כּ ל . והתקרב האדם, נכלל אלּ ה  וּ בׁש ני רע. נקרא ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ונּת ן  וּ מ זּ ל וֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים נכללוּ  ה7מאל, ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהרע,
ב וֹ . וּ להּט מא בשׂ ר וערלי לב ערלי ׁש הם מ0וּ ם ׁש לּ הם, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַבּ צּ ד

כּ תוּ ב  מה בּ ישׂ ראל לכלּ םאבל ּת אמר, ואם  לי שׂ ראל . ט וֹ ב א% ?? ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌3◌ָ◌
לברי  ׁש כּ תוּ ב  הרע, א וֹ ת וֹ  עם נטמאים ׁש ֹּלא לאוֹ תם אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹלא ,
לעּמ ים ורע  לבדּ ם, לי שׂ ראל  טוֹ ב  רע. וזה טוֹ ב ׁש זּ ה  מ0וּ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵלבב,
וּ בזה בּ וֹ , להדּ בק כּ די לי שׂ ראל טוֹ ב א % וּ מזּ לוֹ ת. כ וֹ כבים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעוֹ בדי 
אחד . יהיה ׁש הכּ ל  האמ וּ נה, בּ ס וֹ ד עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד ישׂ ראל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנד בּ קוּ 
ה וּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  והרי ב%, טעינוּ  ׁש ֹּלא אׁש רינוּ  יוֹ סי , רבּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
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אׁש רי:(שפכה) ׁש לוֹ םג ׁש ּפ כוּ  בּ הוֹ ללים קנּ אתי כּ י ª§£ª¨¦¦¥¦©§¦§

אראה: אוּ לם:ד רׁש עים וּ בריא למוֹ תם חרצבּ וֹ ת אין כּ י §¨¦¤§¤¦¥©§ª§¨¨¦¨

ינגּ עוּ :ה ֹלא אדם ועם אינמוֹ  ׁש  אנוֹ  לכןובּ עמל ©£©¡¥¥§¦¨¨§ª¨¨¥

למוֹ : חמס ׁש ית יעטף גאוה מחלבזענקתמוֹ  יצא £¨©§©£¨©£¨¦¨¨¨¨¨¥¥¤
לבב: משׂ כּ יּ וֹ ת עברוּ  עׁש קחעינמוֹ  ברע וידבּ רוּ  ימיקוּ  ¥¥¨§©§¦¥¨¨¦¦©§§¨Ÿ¤

ידבּ רוּ : ּת הל�טמּמ רוֹ ם וּ לׁש וֹ נם ּפ יהם ב$מים ׁש ּת וּ  ¦¨§©¥©©¨©¦¦¤§¨¦£©

למוֹ :(ישיב)לכןיבּ ארץ: יּמ צוּ  מלא וּ מי הֹלם עּמ וֹ  ׁש וּ ב י ¨¨¤¨¥¨©£¥¨¥¦¨¨

א וֹ ת לי שׂ ראל ,ׁש לח הוּ א ׁש ּט וֹ ב  מ0וּ ם יוֹ סי , רבּ י אמר אלינוּ . % ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ עין  עין לראוֹ ת הבּ א וּ בעוֹ לם  הזּ ה, לעוֹ לם חלק  לישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵי ׁש 

כּ כּ תוּ ב הכּ בוֹ ד, מראה נב )את ה'(ישעיה  בּ ׁש וּ ב יראוּ  בּ עין עין כּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ה' בּ רוּ % ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִציּ וֹ ן .

ּב הוֹ ללים ּכ י  ג)וגוֹ 'ק נּ אתי  וישלח:(עג , פ' בראשית קסו.)[זוהר ](דף ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

את אמר אז גּ ת, מל % מאכי ׁש  נצּ ל  הּמ ל% כּ ׁש דּ וד ראה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
וּ מעּמ וֹ , מאכי ׁש  מהם ונצּ ל אוֹ תוֹ  הּק יפה ׁש ה0כינה מ0וּ ם ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶזה,

ׁש התקיפוּ  אוֹ תם כּ תוּ ב [שהקיפו]כּ ל מה כא)?אוֹ תוֹ . א (שמואל ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ויּ תהלל  לּמ ה בּ ידם, כּ מ וֹ ויּ תהלל ויּ ׁש ּת גּ ע, לכ ּת ב  צרי% היה ? ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

על (שם)ׁש נּ אמר  חזר אלּ א עלי. להׁש ּת גּ ע זה את הבאתם כּ י  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ ּת חלּ ה, דּ וד  ׁש אמר  דּ בר עג )אוֹ תוֹ  קנּ אתי(תהלים כּ י  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

אּת הבּ הוֹ ללים  עדין  חיּ י% הוּ א: בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר  וגוֹ '. ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה בוֹ , והחזיקוּ  אכיׁש  לבית ׁש נּ כנס כּ יון  זה. את ?צרי % ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואז  בּ התחלה. בהם ׁש ּק נּ א הוֹ ללים כּ אוֹ תם בּ ידם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַויּ תהלל
דּ וד . סביב וׁש רתה ׁש כינה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ אה
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בעליוֹ ן:יא דּ עה ויׁש  אל ידע איכה אלּ היבואמרוּ  הנּ ה §¨§¥¨¨©¥§¥¥¨§¤§¦¥¥¤

חיל: השׂ גּ וּ  עוֹ לם וׁש לוי לבבייגרׁש עים זכּ יתי ריק א� §¨¦§©§¥¨¦§¨¦©¦¦¦¦§¨¦

כּ ּפ י: בּ נקּ יוֹ ן ותוֹ כחּת יידוארחץ היּ וֹ ם כּ ל נגוּ ע ואהי ¨¤§©§¦¨©¨¨¡¦¨©¨©§©§¦

בּ ני%טולבּ קרים: דוֹ ר הנּ ה כמוֹ  אסּפ רה אמרּת י אם ©§¨¦¦¨©§¦£©§¨§¦¥¨¤
עמלטזבגדּת י: זאת לדעת בעיני:(היא)ואח$בה הוּ א ¨¨§¦¨£©§¨¨©©Ÿ¨¨§¥¨

לאחריתם:יז אבינה אל ׁש י מקדּ  אל אבוֹ א א�יחעד ©¨¤¦§§¥¥¨¦¨§©£¦¨©

למ$וּ אוֹ ת: הּפ לּת ם למוֹ  ּת ׁש ית היוּ יטבּ חלקוֹ ת אי� ©£¨¨¦¨¦©§¨§©¥¨

בּ לּ הוֹ ת: מן תּמ וּ  ספוּ  כרגע מהקיץכ לׁש ּמ ה כּ חלוֹ ם §©¨§¨©¨©¦©¨©£¥¨¦
ּת בזה: צלמם בּ עיר וכליוֹ תיכאאדני לבבי יתחּמ ץ כּ י £Ÿ¨¨¦©§¨¦§¤¦¦§©¥§¨¦§¦§©

עּמ �:כבאׁש ּת וֹ נן: הייתי בּ המוֹ ת אדע וֹלא בער ואני ¤§¨©£¦©©§¥¨§¥¨¦¦¦¨

ימיני:כג בּ יד אחזּת  עּמ � תמיד תנחניכדואני בּ עצת% ©£¦¨¦¦¨¨©§¨§©§¦¦©£¨§©§¥¦

ּת קּ חני:ו כּ בוֹ ד חפצּת יכהאחר ֹלא ועּמ % ב$מים לי מי §©©¨¦¨¥¦¦¦©¨¨¦§¦§¨©§¦
אֹלהיםכובארץ: וחלקי לבבי צוּ ר וּ לבבי ׁש ארי כּ לה ¨¨¤¨¨§¥¦§¨¦§¨¦§¤§¦¡¦

כּ לכזלעוֹ לם:' הצמּת ה יאבדוּ  רחקי% הנּ ה כּ י §¨¦¦¥§¥¤Ÿ¥¦§©¨¨

מּמ ךּ : אֹלהיםכחזוֹ נה קרבת ׁש ּת י'ואני טוֹ ב לי ¤¦¤¨©£¦¦£©¡¦¦©¦
יהוה אלהים)בּ אדני מלאכוֹ תי%:(קרי כּ ל לסּפ ר מחסי ©Ÿ¨§Ÿ¦©§¦§©¥¨©§£¤

מתקרב אזי - טֹוב  ׁשּנקראת  לּתֹורה  מתקרב אדם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשּבן
צ ּדיק  להיֹות מתקרב  ואז - ט ֹוב ׁשּנקרא  הּוא  ּבר ּוְך ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלּקדֹוׁש

וגוֹ 'ואני  טוֹ ב  לי א ֹלהים כח)קרבת חדש:(עג , סתרי[זוהר ל"ו: (דף  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌

וישב) פרשת  ואמר,]תורה היּ הוּ די  א וֹ ת וֹ  קרבת ּפ תח ואני ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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טוֹ ב לי וּ ראהאֹלהים בּ א ל ּת וֹ רה וגוֹ '. מתקרב אדם כּ ׁש בּ ן  , ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב , קיט )ׁש נּ קראת אזי (שם  ּפ י%, תוֹ רת לי טוֹ ב ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב , ׁש נּ קרא הוּ א בּ ר וּ % ל ּק דוֹ ׁש  קמה)מתקרב (שם  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  צדּ יק, להיוֹ ת מתקרב  ואז לכּ ל , ה' (ישעיהט וֹ ב ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עליו,ג ) ׁש וֹ רה ׁש כינה צדּ יק, וּ כ ׁש הוּ א טוֹ ב. כּ י צדּ יק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמרוּ 

ׁש אין  מ0וּ ם בּ ּת וֹ רה, עליוֹ נים ס וֹ דוֹ ת אוֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מל ּמ דת

וצדק מת צדּ יק  ׁש הרי  ט וֹ ב, עם אלּ א  ׁש כינה ה וֹ לכיםחבּ רת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
◌ַ◌ַיחד .

f
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אֹלהיםאעד למה לאסף לנצח'משׂ כּ יל זנחּת  ©§¦§¨¨¨¨¡¦¨©§¨¨¤©

מרעית%: בּ צאן אּפ % קניתביעׁש ן עדת% זכר ¤§©©§§Ÿ©§¦¤§Ÿ£¨§¨¦¨

בּ וֹ : ׁש כנּת  זה ציּ וֹ ן הר נחלת% ׁש בט גּ אלּת  ¨§©¨¤¦©¤¨£©¤¥¨§©¨¤¤קּ דם

בּ קּ דׁש :ג  אוֹ יב הרע כּ ל נצח למ$אוֹ ת פעמי% ¤ª¤©¨¥©¥©Ÿ©§¤¨§¨¦̈הרימה
אתוֹ ת:ד  אוֹ תתם שׂ מוּ  מוֹ עד% בּ קרב צררי% Ÿ§¤§¤¤£¤¨Ÿ¨Ÿ£ׁ̈ש אגוּ 

קרדּ ּמ וֹ ת:ה עץ בּ סב� למעלה כּ מביא (ועת)ויוּ דע ¦¨©§¥¦§¨§¨¦£¨¥©§ª

יהֹלמוּ ן: וכילּפ ת בּ כ$יל יּ חד ּפ ּת וּ חיה ׁש לחוּ זועּת ה §©¨¦¤¨¨©§©¦§¥©Ÿ©£¦§

ׁש מ%: מׁש כּ ן חלּ לוּ  לארץ ׁש % מקדּ  אמרוּ חבאׁש  ¨¥¦§¨¤¨¨¤¦§¦§©§¤¨§

סנאין לך הוה  אי

לנצח זנחת אלהים א)למה  עד ]:(עד , לפרק תהלים לך [שימוש היו  אי
ניסין. חזי ואת יתיה אמור לך  מעיקין רוחין או  מעיקין סנאין

IIתהלים IIשימוש

לפניו  ׂשמחה  אין הה ּוא  ּומזמן - הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻחרּבן
ּולמּטהלמעלה ְְְַַָָ

ׁש מ2ׁש לח וּ  מׁש ּכ ן  חלּ לוּ  לארץ מק דּ ׁש 2 ז)באׁש  ספר:(עד, [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נח פ' ע"ב)בראשית  סא תורה](דף  רבּ י זוהר אל הל% אלעזר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י

התקין  אוֹ תוֹ , ׁש ראה כּ יון חמיו. לק וֹ ניא בּ ן ׁש מעוֹ ן  בּ ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ סי
חמיו, לוֹ  אמר ויׁש בוּ . עץ , ׁש ל בּ מוֹ טוֹ ת כּ ּס וּ י ׁש ל  ׁש טיח ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָל וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זה מאבי% ׁש 0מע ּת  ב )אפׁש ר  זמם(איכה אׁש ר ה' עשׂ ה ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

קדם מימי צוּ ה אׁש ר אמרתוֹ  ּפ ר ׁש וּ הבּ צּ ע הרי ל וֹ , אמר  ? ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מימי  צוּ ה אׁש ר  ׁש לּ וֹ . האדּ רת ׁש ּק רע - אמרתוֹ  בּ צּ ע ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,
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בּ ארץ: אל מוֹ עדי כל שׂ רפוּ  יחד נינם אוֹ תתינוּ טבלבּ ם §¦¨¦¨¨©¨§¨£¥¥¨¨¤Ÿ¥

מה: עד ידע אּת נוּ  וֹלא נביא עוֹ ד אין ראינוּ  עדיֹלא ¨¦¥¨¦§¦¨Ÿ¥©©¨©
אֹלהים לנצח:'מתי ׁש מ% אוֹ יב ינאץ צר יחרף ¨©¡¦§¨¤¨§¨¥¥¦§¨¤©

מקּ רביא וימינ% יד% תׁש יב כלּ ה:(חוקך)לּמ ה חיק% ¨¨¨¦¨§¦¦¤¦¤¤¥§©¥

ראׁש וֹ נים ימים מאוֹ תם צוּ ה  האדּ רת אוֹ תּה  ׁש הרי - ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶקדם

מ0וּ ם אוֹ תּה , קרע הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ׁש חרב  וּ ביּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,
עשׂ ה לוֹ , אמר אוֹ תּה . וקרע ות ּק וּ נוֹ , כב וֹ דוֹ  היא הזּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש האדּ רת

חוֹ ׁש ב מל% וכי זמם, אׁש ר  יבאוּ [קדם]ה' ׁש ֹּלא עד לבניו להרע ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
לוֹ ,!לחטא אמר יוֹ ם(משל )? וּ בכל יקר, כּ לי לוֹ  ׁש היה למל% ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ עיניו. חן וּ מצא בּ וֹ  מסּת כּ ל והיה י0בר  ׁש ֹּלא עליו ּפ וֹ חד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
יקר כּ לי אוֹ תוֹ  הּמ ל % לקח הּמ ל%. את והרגּ יז בּ נוֹ  בּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלימים

ראה , בּ א זמם. אׁש ר  ה' ע שׂ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תוֹ . מיּ וֹ ם ו ׁש בר ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌
וחביב בּ וֹ  מסּת כּ ל  הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  היה הּמ קדּ ׁש  בּ ית  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בנה

הרבּ ה  בּ יתעליו  ויחרב ׁש יּ חטאוּ  ישׂ ראל על ּפ וֹ חד והיה  , ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
היה הּמ קדּ ׁש , בּ ית  אצל בּ א ׁש היה ּפ עם בּ כל  וכ % ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .

לפני  והרגּ יזוּ  החטאים ׁש גּ רמ וּ  אחר אדּ רת. אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵל וֹ בׁש 
האדּ רת אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב האדרת הּמ ל%, אותה [קרע ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

המקדש] בית זמם.ונחרב אׁש ר ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב הינוּ  .ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ 'בּ צע ב )אמרתוֹ  והרי(איכה אמיר, בראש ישבה בתחלה הזו [האמרתו ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עצבות  ואז  ודאי , קדם מימי והיא לפניו, נאה ואילן לראש עטרה התעטרו 

ודאי , החיצונים בבתים לג)לפניו חצה,(ישעיה  צעקו אראלם כב)והן ויקרא (שם
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בי צבאות אלהים וגו']ה ' ההוא הּמ קדּ ׁש .ום בּ ית ׁש נּ חרב בּ זמן הינוּ  .ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זמן  כּ מוֹ  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה אין אחר בּ זמן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. ׁש הרגּ יזוּ  ואוֹ תם העוֹ לם ר ׁש עי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ בדים

יא) דין (משלי ׁש ע וֹ שׂ ה וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל וכן רנּ ה. ר ׁש עים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַוּ באבד
ואםבּ ר ׁש עי הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני ותׁש בּ חת חדוה העוֹ לם, ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש ה וּ א הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה ׁש אין ׁש נינוּ  הרי  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹּת אמר,

אלּ א בּ רׁש עים דין  דין עוֹ שׂ ה ׁש נּ עשׂ ה בּ ׁש עה ראה , בּ א ? ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
מהעוֹ לם. ׁש נּ אבדוּ  על  לפניו ותׁש בּ חוֹ ת חדווֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רׁש עים,
ׁש בוּ  וֹלא להם  ׁש המּת ין זמן א וֹ ת וֹ  כּ ׁש ּמ גּ יע הלּ לוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים

הגּ יע  ׁש ֹּלא עד דּ ין בהם נע שׂ ה אם אבל  מחטאיהם. ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵאליו
ׁש נּ אמר[ועד]זמנּ ם, כּ מוֹ  חטאם, נׁש לם  טו)ׁש ֹּלא ֹלא(בראשית כּ י ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌

לפניו  ורע  לפניו, חדוה  אין אז הנּ ה, עד האמוֹ רי ע וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָׁש לם

ׁש הגּ יע  טרם דּ ין  בהם ע וֹ שׂ ה לּמ ה ּת אמר, ואם ׁש נּ אבדוּ . ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל 
ה וּ אזמ נּ ם בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי לעצמם, רע  גּ רמוּ  הם אלּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים מ0וּ ם אלּ א זמנּ ם, מ גּ יע בּ טרם דין עוֹ שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאינוֹ 

וּ מאבּ דם דּ ין בהם עוֹ שׂ ה ולכן להם, להרע ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
מצרים הט בּ יע ולכן  לפניו. ׁש רע  וזהוּ  הזּ מן. בּ ֹלא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
ׁש הרי  כּ לּ ם , וכן יהוֹ ׁש פט , בּ ימי ישׂ ראל שׂ וֹ נאי  והאביד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַבּ יּ ם

ׁש חכּ ה הזּ מן כּ ׁש הׁש לם אבל זמנּ ם. לפני  נאבדוּ  ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ0וּ ם
ׁש אבדוּ  על לפניו  ות ׁש בּ חת חדוה אז  ׁש בוּ , וֹלא ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
גּ ב  על  ׁש אף  ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש חרב לזּ מן ּפ רט ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם,

לפניו  ׁש הרגּ יזוּ  ׁש לּ הם הזּ מן לפניו .ׁש הׁש לם חדוה היתה ֹלא  , ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ למּט ה  למעלה לפניו  חדוה היתה  ֹלא זמן  .וּ מאוֹ תוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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בּ קרב'ואֹלהיםיב ׁש וּ עוֹ ת י ּפ על מקּ דם מלכּ י ¥¦©§¦¦¤¤Ÿ¥§§¤¤

תנּ יניםיגהארץ: ראׁש י ׁש בּ רּת  ים בעזּ % פוֹ ררּת  אּת ה ¨¨¤©¨©§¨§¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦

הּמ ים: מאכלידעל ּת ּת ננּ וּ  לויתן ראׁש י רצּ צּת  אּת ה ©©¨¦©¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨

לציּ ים: הוֹ בׁש ּת טולעם אּת ה ונחל מעין בקעּת  אּת ה §¨§¦¦©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨
איתן: הכינוֹ תטזנהרוֹ ת אּת ה לילה ל% אף יוֹ ם ל% ©£¥¨§©§¨§¨©¨£¦¨

וׁש מׁש : קיץיזמאוֹ ר ארץ גּ בוּ לוֹ ת כּ ל הצּ בּת  אּת ה ¨¨¨¤©¨¦©§¨¨§¨¤©¦

יצרּת ם: אּת ה יהו�יחוחרף חרף אוֹ יב זאת �זכר ¨Ÿ¤©¨§©§¨§¨Ÿ¥¥¥§Ÿ̈

ׁש מ%: נאצוּ  נבל חיּ תיטועם ּת וֹ ר% נפׁש  לחיּ ת ּת ּת ן אל §©¨¨¦£§¤©¦¥§©©¤¤¤©©
לנצח: ּת ׁש כּ ח אל מלאוּ כ עניּ י% כּ י לבּ רית הבּ ט £¦¤©¦§©¨¤©©¥©§¦¦¨§

חמס: נאוֹ ת ארץ עניכאמחׁש כּ י נכלם דּ � יׁש ב אל ©£©¥¤¤§¨¨©¨Ÿ©¦§¨¨¦

ׁש מ%: יהללוּ  אֹלהיםכבואביוֹ ן ריב%'קוּ מה ריבה §¤§§©§§¤¨¡¦¦¨¦¤

היּ וֹ ם: כּ ל נבל מנּ י חרּפ ת% קוֹ לכגזכר ּת ׁש כּ ח אל §Ÿ¤§¨§¦¦¨¨¨©©¦§©
תמיד: עלה קמי% ׁש אוֹ ן ¦¨¤Ÿ§¤§¨¤Ÿצררי%

לרא ֹות ֹו ז ֹוכה הּבית  חר ּבן על ּוב ֹוכה קֹולֹו ׁשּמרים אדם  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל
וׂשמחת ֹו ְְְִִָּביּׁשּובֹו

חמסהבּ ט נאוֹ ת ארץ מחׁש ּכ י מלאוּ  ּכ י כ )לּב רית :(עד , ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

זוהר וכ"א )[תיקוני ז' לפני](תיקון י וֹ ׁש ב היה יהוּ דה רבּ י רבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  קוֹ רא, והוּ א נב )ׁש מעוֹ ן, קוֹ ל (ישעיה  נשׂ אוּ  צפי % קוֹ ל ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌

צפי% הם מי  צפי %, קוֹ ל יר נּ נוּ . ׁש ּמ צּפ יםיח דּ ו הם אלּ ה אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קוֹ ל  נשׂ א וּ  בּ יתוֹ . את לבנוֹ ת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ירחם ?מתי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
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להיוֹ ת צרי% היה קוֹ ל קוֹ ל ישׂ אוּ  נשׂ א וּ  זּ ה מה כּ ל ! אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  בּ יתוֹ  חר בּ ן על קוֹ לוֹ  וּ מרים ׁש בּ וֹ כה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
וזוֹ כה יר נּ נוּ , יחדּ ו - כּ % אחר  0כּ תוּ ב למה ז וֹ כה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א,

בּ חדוה. מי0ב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ תוֹ 

f
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ׁש יר:אעה לאסף מזמוֹ ר ּת ׁש חת אל הוֹ דינוּ בלמנצּ ח ©§©¥©©©§¥¦§§¨¨¦¦

אֹלהים סּפ רוּ 'לּ % ׁש מ% וקרוֹ ב הוֹ דינוּ  §¡¦¦§¨§¤¦§

אׁש ּפ ט:ג י%:נפלאוֹ ת מיׁש רים אני מוֹ עד אקּ ח כּ י ¦§§¤¦¤©¥£¦¥¨¦¤§Ÿ

ּס לה:ד  עּמ וּ דיה תכּ נּת י אנכי יׁש ביה וכל ארץ ¨¤¨¤©¦§©¦¦Ÿ¦¤¤§¨Ÿ§¤¨¨Ÿ§נמגים
קרן:ה ּת רימוּ  אל ולרׁש עים ּת הלּ וּ  אל להוֹ ללים ¤¨¦¨©¦¨§¨§Ÿ¨©¦§©¦§©̈אמרּת י

עתק:ו בצוּ אר ּת דבּ רוּ  קרנכם לּמ רוֹ ם ּת רימוּ  כּ יזאל ©¨¦©¨©§§¤§©§§©¨¨¨¦

הרים: מּמ דבּ ר וֹלא וּ מּמ ערב מּמ וֹ צא אֹלהיםחֹלא כּ י ¦¨¦©£¨§¦¦§©¨¦¦¡¦

ירים:' וזה יׁש ּפ יל זה יהו�טׁש פט בּ יד כוֹ ס כּ י Ÿ¥¤©§¦§¤¨¦¦§©§Ÿ̈

הגאוה להשפיל

אלהים לך ב)הודינו עה ]:(עה, לפרק  תהלים עון.[שימוש  לסליחת
ד' ה"ק. בצרוף המזמור דסוף  דצדיק ק' מן ה' ה "ד. שלו  השם

"הודינו .מן

IIתהלים IIשימוש

ּבֹו ּולכּון  ה ּקֹול  א ֹותֹו את  ולדעת  ּבּׁשֹופר לה ּזהר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָצריְך

ירים ּכ י וזה יׁש ּפ יל זה ׁש וֹ פט ח)אֹלהים  ויקרא :(עה , פ' ח"א  [זוהר ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

י"ח.) כּ תוּ ב](דף  אמר, אבּ א עה)ר בּ י  ׁש וֹ פט,(תהלים  אֹלהים כּ י . ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌
ׁש וֹ רה ׁש יּ עקב בּ ּמ קוֹ ם יצחק ׁש ל הדּ ין ׁש עבר  (ונרפא)אלמלא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌

וסוֹ ד (והתבשם)(ורוחץ)והתכּ ּס ה בּ דינוֹ . ׁש יּ ּפ גׁש  לע וֹ לם אוֹ י ׁש ם , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

- סו)הדּ בר  ׁש ל (ישעיה התבּ 7מ וּ ת  וזוֹ הי  נ ׁש ּפ ט. ה' בא ׁש  כּ י  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אזי  בּ וֹ , אוֹ חז ויעקב יעקב , ׁש ל  למקוֹ מוֹ  ׁש נּ כנס וכיון ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
וחגר ר וֹ גז, ׁש היה לאדם מצטנּ נים. והגּ חלים ׁש וֹ ככת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאׁש 
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ימצוּ � ׁש מריה א� מזּ ה ויּ גּ ר מס� מלא חמר §¦¨¤¨§©¤¦¥©©¤¤¥¨©¨¦©§ויין

ארץ: רׁש עי כּ ל לאֹלהיייׁש ּת וּ  אזּמ רה לעלם אגּ יד ואני ¦§Ÿ¦§¥¨¤©£¦©¦§Ÿ¨£©§¨¥¥

ּת רוֹ ממנהיאיעקב:' אגדּ ע רׁש עים קרני וכל ©£Ÿ§¨©§¥§¨¦£©¥©§©§¨

צדּ יק: ¦©§©קרנוֹ ת

עמד  אחד חכם אנׁש ים . להרג מר גּ ז  ויצא זין, כּ לי עליו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְושׂ ם 
אוֹ תי , ותפס בּ י  החזיק ֹלא אלמלא אמר: בּ וֹ . ואחז הּפ תח ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
בזה זה ׁש החזיקוּ  בּ עוֹ ד אנׁש ים . ׁש ל הרג נמצא היה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
- להוֹ כיח יצא להרג. ׁש יּ צא על רגזוֹ  הצטנּ ן בזה, זה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְואחזוּ 

אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל הדּ ין וחזק הרגז את סוֹ בל  זהמי  אוֹ מר, הוה ? ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ני , לישׂ ראל: הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  אמר  כּ ; ה ּפ תח . על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עמד 
הזּ ה בּ יּ וֹ ם הזדּ רזוּ  אבל הּפ תח, על עוֹ מד אני הרי ּת פחדוּ , ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַאל

בּ ּמ ה כּ ח. לי כּ ראוּ י וּ תנוּ  ה0וֹ פר  קוֹ ל  נמצא  ׁש אם בּ 0וֹ פר . ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
האבוֹ ת, מתע ּט רים וּ בוֹ  עוֹ לה, הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  למּט ה, בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מכ וּ נים
בּ 0וֹ פר להזּ הר  צרי% ולכן יעקב. ׁש ל בּ מׁש כּ נוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוע וֹ מדים

הּק וֹ ל  אוֹ תוֹ  את בּ וֹ .ולדעת וּ לכוּ ן  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אוֹ תםואין  וכל  אחד, רקיע עוֹ לה  ׁש ֹלא בּ 0וֹ פר  ק וֹ ל ל% ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קוֹ ל . לאוֹ תוֹ  מקוֹ ם נוֹ תנים רקיע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָהאוּ כלוּ סים

אוֹ מרים ב )?וּ מה ועוֹ מד (יואל וגוֹ '. חילוֹ  לפני  ק וֹ לוֹ  נתן וה' ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ונוֹ עדוּ  אחר , קוֹ ל  ׁש בּ א עד הרקיע , בּ אוֹ תוֹ  הּק וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

יׁש (והתעוררו) ׁש נינוּ , זה ועל אחר. לרקיע בּ זוּ וּ ג ועוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ ו,
ה וּ א וּ מה קוֹ ל , ׁש ּמ עלה ׁש ל קוֹ ל ּת קיעתם ׁש ל ה ּק וֹ ל אוֹ תוֹ  ? ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש לּ מּט ה הלּ ל וּ  הּק וֹ לוֹ ת כּ ל  ׁש ּמ תח בּ רים  וכיון ׁש לּ מ ּט ה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
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בּ וֹ , ׁש וֹ רה הּק דוֹ ׁש  ׁש הּמ ל% עליוֹ ן רקיע לאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוע וֹ לים
עוֹ לים,(נועדים)מתעּט רים הכּ סאוֹ ת ואז הּמ ל%, לפני כּ לּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ ספר וֹ  מצאנוּ  זה ועל וּ מתּת ּק ן. ע וֹ מד יעקב ׁש ל אחר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוכ ּס א
ׁש היה ה0נה ראׁש  ׁש ל ּת פלּ וֹ ת  בּ א וֹ תן  סבא המנוּ נא רב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 

ה 0וֹ פר וקוֹ ל  הּת פ לּ ה קול )אוֹ מר, הצּ דּ יק,(שאותו אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציא ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש עוֹ לה הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  ׁש ל ה0וֹ פר בּ אוֹ תוֹ  ונפׁש וֹ  מר וּ ח וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא
למעלה. מקטרגים ונמצאים עוֹ מדים יוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
יכ וֹ לים וֹלא לפניו  נדחים כּ לּ ם ה0וֹ פר , קוֹ ל אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש עוֹ לה
הרצוֹ ן  את לכוּ ן  ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם אׁש רי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעמד.
ועל  ׁש וֹ פר . בּ קוֹ ל  הזּ ה בּ יּ וֹ ם ע וֹ לם לתּק ן  ויוֹ דעים רבּ וֹ נם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

כּ תוּ ב, פט )זה העם(תהלים  תרוּ עה.אׁש רי  וֹלאי וֹ דעי  יוֹ דעי, ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
◌ֵ◌ְתוֹ קעי .

מעלים ּוזכּיֹותיהם  למ ּטה  השכינה  את  מ ׁשּפילים יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻחטאי
למקֹומּה ְִָָא ֹות ּה

יריםּכ י  וזה י ׁש ּפ יל  זה ׁש וֹ פט ח)א ֹלהי "ם  פ':(עה, ח"ב [זוהר ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

רמ"ז .)פקודי ׁש ני ](דף צדק אבני זר וֹ עוֹ ת, ׁש ּת י צדק  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹמאזני 
מרחק  האמצעי וּ כ ׁש העּמ וּ ד צדּ יק , צדק הין אמת, ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַעּמ וּ די

כתוּ ב וּ ב וֹ  מׁש ּפ ט, הוּ א י ׁש ּפ ילמּמ נּ ה, זה ׁש וֹ פט אֹלהי"ם כּ י ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה-כינה  את להׁש ּפ יל ׁש גּ וֹ רם מי - יׁש ּפ יל זה ירים. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
ׁש חטאי מּמ קוֹ מּה , להעלוֹ ת ּה  ׁש גּ וֹ רם מי  - ירים וזה  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ ק וֹ מּה ,
אוֹ תּה  מעלים וּ זכיּ וֹ תיהם  למּט ה, אוֹ תּה  מׁש ּפ ילים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
להעל וֹ תּה  זכיּ וֹ ת  ׁש עוֹ שׂ ה מי ה וּ א  צדּ יק הרי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מּה ,

◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מּה .
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רע יין ויׁש טוב  יין ְִִֵֵַַיׁש

וגוֹ 'ויין  מס! מלא ט)חמר  פקודי :(עה , פ' ח"ב רמ"ז .)[זוהר  כּ מ וֹ ](דף ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

- והכּ ל  כּ וֹ ס , ויׁש  כּ וֹ ס י ׁש  גּ ם  כּ % יין. ויׁש  יין יׁש  ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
ׁש כּ תוּ ב לטוֹ ב, יין לרע . וזוֹ  לטוֹ ב  קד )זוֹ  לבב (תהלים י שׂ ּמ ח  ויין ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  לרע, ויין עה)אנוֹ ׁש . מס#(שם מלא חמר  כּ וֹ ס ויין וגוֹ '. ֱ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  קטז)לטוֹ ב, ׁש כּ תוּ ב (שם לרע, כּ וֹ ס א7א. יׁש וּ עוֹ ת  כּ וֹ ס ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
נא) הּק ד0ה(ישעיה בּ צד  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  הּת רעלה. כּ וֹ ס  חמתוֹ , ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲכּ וֹ ס

הצּ דדים וכל קדוֹ ׁש וֹ ת ורוּ חוֹ ת לטוֹ ב, הכּ ל וּ ממנּ ים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֵהיכלוֹ ת

כּ לּ ם וּ ממ נּ ים היכלוֹ ת  הּט מאה  בּ צד י ׁש  גּ ם כּ % - ◌ָ◌3◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ים
כּ נגד  וזה הּט מאים. ה צּ דדים וכל ממנּ וֹ ת טמא וֹ ת  ור וּ חוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלרע,

אחד . בּ סוֹ ד והכּ ל הרע, ויצר  הּט וֹ ב יצר  כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶזה,

f

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 723זוהר הלימוד ניסן סדר ד ליום

עו תהלים מזמור  | שלישי ספר

ׁש יר:אעו לאסף מזמוֹ ר בּ נגינת נוֹ דעבלמנצּ ח ©§©¥©¦§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨

אֹלהים ׁש מוֹ :'בּ יהוּ דה גּ דוֹ ל בּ ישׂ ראל ¦¨¡¦§¦§¨¥¨§

בציּ וֹ ן:ג  וּ מעוֹ נתוֹ  סכּ וֹ  בׁש לם רׁש פיד ויהי ׁש בּ ר ׁש ּמ ה ©§¦§¨¥ª§¨§¦¨¨¦©¦§¥

סלה: וּ מלחמה וחרב מגן אדּ ירהקׁש ת אּת ה נאוֹ ר ¨¤¨¥§¤¤¦§¨¨¤¨¨©¨©¦
טרף: וֹלאומהררי ׁש נתם נמוּ  לב אבּ ירי אׁש ּת וֹ ללוּ  ¥©§¥¨¤¤§§©¦¥¥¨§¨¨§

ידיהם: חיל אנׁש י כל אֹלהיזמצאוּ  'מגּ ערת% ¨§¨©§¥©¦§¥¤¦©£¨§¡¥

וסוּ ס: ורכב נרדּ ם יעמדחיעקב וּ מי אּת ה נוֹ רא אּת ה ©£Ÿ¦§¨§¤¤¨©¨¨©¨¦©£Ÿ

אּפ %: מאז יראהטלפני% ארץ דּ ין הׁש מעּת  מ$מים §¨¤¥¨©¤¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨
אֹלהיםיוׁש קטה: לּמ ׁש ּפ ט כּ ל'בּ קוּ ם ׁש יע להוֹ  §¨¨¨§©¦§¨¡¦§¦©¨

וממים מאש  להנצל

אלהים ביהודה ב)נודע עו ]:(עו, לפרק  תהלים מאש[שימוש להנצל
וממים.

IIתהלים IIשימוש

יקּבל ּו אם - קדש ּברית  ּבֹו ׁשּיׁש למי א ּלא  נּתנה  לא  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּתֹורה 
לתה ּו הע ֹולם  יחזר  - לא  ואם מּוטב  - הּתֹורה את יׂשראל  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּבני

ָֹובה ּו

ו ׁש קטהמ)מים  יראה ארץ דּ ין  ט)ה ׁש מעּת  ח"ג:(עו , [זוהר ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בלק  קצ"ב.)פ' יוֹ סי,](דף רבּ י ה)אמר  ה'(שופטים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
בּ ׁש עה רע ׁש ה. ארץ אדוֹ ם מ7דה בּ צעד% מ7עיר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ צאת%
הּת וֹ רה, את קבּ לוּ  ׁש ֹּלא מ7עיר, ׁש ב הוּ א בּ ר וּ % ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

רעׁש ה הּט עם מה וגוֹ '. רעׁש ה לחזרארץ ׁש רצתה מ0וּ ם ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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סלה: ארץ חמתיאענוי ׁש ארית ּת וֹ דךּ  אדם חמת כּ י ©§¥¤¤¤¨¦£©¨¨¤¨§¥¦¥Ÿ

ליהו�יבּת חגּ ר: וׁש לּ מוּ  כם'אֹלהי�נדרוּ  ©§Ÿ¦£§©§©Ÿ̈¡¥¤

לּמ וֹ רא: ׁש י יוֹ בילוּ  סביביו נגידיםיגכּ ל רוּ ח יבצר ¨§¦¨¦©©¨¦§Ÿ©§¦¦

ארץ: למלכי ¤¨¥§©§¨נוֹ רא

בּ עוֹ לם: הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  התנה ׁש כּ % ובהוּ , אם לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
יחזר - ֹלא ואם מוּ טב, - ה ּת וֹ רה את י שׂ ראל  בּ ני  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְיקבּ ל וּ 

ובהוּ . לתהוּ  הּק דוֹ ׁש הע וֹ לם  הזמין  ׁש הרי  הארץ ׁש ראתה כּ יון ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ מכּ ל  קבּ לוּ , וֹלא הּת וֹ רה לק בּ ל העּמ ים לכל  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ %
הארץ  חׁש בה לבדּ ם, ישׂ ראל א לּ א נ ׁש אר וּ  ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
כּ יון  רעׁש ה. ארץ זה וּ מ0וּ ם כמוֹ תם, יקבּ לוּ  ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש קטה, מ יּ ד ונׁש מע, נעשׂ ה  עו)ׁש אמרוּ  (תהלים  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ירא  וׁש קטה ארץ וּ לבּס וֹ ףה בּ התחלה, יראה וׁש קטה.. ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

f
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לחודש טו

עלאעז מזמוֹ ר:(ידיתון)למנצּ ח לאסף קוֹ ליבידוּ תוּ ן ©§©¥©©§§¨¨¦§¦

אֹלהים אֹלהים'אל אל קוֹ לי 'ואצעקה ¤¡¦§¤§¨¨¦¤¡¦

אלי: נגּ רהג והאזין לילה ידי דּ רׁש ּת י אדני צרתי בּ יוֹ ם §©£¦¥¨§¨¨¦£Ÿ¨¨¨§¦¨¦©§¨¦§¨
נפׁש י: הנּ חם מאנה תפוּ ג אֹלהיםד וֹלא 'אזכּ רה §¨¥£¨¦¨¥©§¦¤§§¨¡¦

סלה: רוּ חי ותתעּט ף אשׂ יחה ׁש מרוֹ תהואהמיה אחזּת  §¤¡¨¨¨¦¨§¦§©¥¦¤¨¨©§¨§ª

אדבּ ר: וֹלא נפעמּת י ׁש נוֹ תועיני מקּ דם ימים ח$בּת י ¥¨¦§©§¦§£©¥¦©§¦¨¦¦¤¤§

אשׂ יחהזעוֹ למים: לבבי עם בּ לּ ילה נגינתי אזכּ רה ¨¦¤§§¨§¦¨¦©¨§¨¦§¨¦¨¦¨
רוּ ח לרצוֹ תחי:ויחּפ שׂ  יסיף וֹלא אדני יזנח הלעוֹ למים ©§©¥¦©§¨¦¦§©£Ÿ¨§Ÿ¦¦§

ודר:טעוֹ ד: לדר אמר גּ מר חסדּ וֹ  לנצח Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ©¨§©©¤¨¥¨¤האפס

סלה:י רחמיו בּ אף קפץ אם אל חנּ וֹ ת ואמריאהׁש כח £¨©©¥¦¨©§©©£¨¤¨¨Ÿ©

עליוֹ ן: ימין ׁש נוֹ ת היא מעללי(אזכיר)יבחלּ וֹ תי אזכּ וֹ ר ©¦¦§§¦¤§¤§©©§¥
ּפ לא%: מקּ דם אזכּ רה כּ י ּפ על%יגיּה  בכל והגיתי ¨¦¤§§¨¦¤¤¦§¤§¨¦¦§¨¨¢¤

אשׂ יחה: מי'אֹלהיםידוּ בעלילוֹ תי% דּ רכּ % בּ קּ דׁש  ©£¦¤¨¦¨¡¦©Ÿ¤©§¤¦

כּ אֹלהים גּ דוֹ ל פלאטו:'אל עשׂ ה האל אּת ה ¥¨¥¦©¨¨¥Ÿ¥¤¤

עזּ %: בעּמ ים יעקבטזהוֹ דעּת  בּ ני עּמ % בּ זרוֹ ע גּ אלּת  ©§¨¨©¦ª¤¨©§¨¦§©©¤§¥©£Ÿ

צרה ביום תפול שלא 

אלהים אל ב)קולי עז]:(עז, לפרק  תהלים שלא[שימוש להרגילו טוב
צרה . בשום יפול
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סלה: אֹלהיםיזויוֹ סף ּמ ים יחילוּ 'ראוּ % ּמ ים ראוּ % §¥¤¨¨©¦¡¦¨©¦¨¦

תהמוֹ ת: ירגּ זוּ  ׁש חקיםיחאף נתנוּ  קוֹ ל עבוֹ ת מים זרמוּ  ©¦§§§ŸŸ§©¦¨¨§§¨¦

ּבני  ׁשּיעברּו ּכדי מימיָך ח ּלק - ה ּלׁשֹון ּכפילּות  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָענין

יחילוּ ראוּ ! ּמ ים  ראוּ ! אֹלהים יז)ּמ ים  בשלח :(עז , פ' שמות  [זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נ"ו.) ואמר,](דף  ּפ תח  יהוּ דה עז)ר בּ י ּמ ים (תהלים ראוּ # ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יחיל וּ  ּמ ים רא וּ # ה יּ ם,אֹלהים את י שׂ ראל  ׁש עברוּ  בּ ׁש עה וגוֹ '. ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מימי% ח לּ ק היּ ם: על הממנּ ה לּמ לא% הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  !אמר ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ל ּמ ה ל וֹ : לוֹ :אמר אמר  בתוֹ כ%. יעברוּ  ׁש בּ ני  כּ די ל וֹ : אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מאלּ ה אלּ ה 0וֹ נים מה אבל אמת, היא הגּ אלּ ה ּת נאי מדּ ת על ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה מה העוֹ לם . את כּ ׁש בּ ראתי  היּ ם את ע שׂ יתי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶזה

ה וּ א ראוּ %בּ רוּ % ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ ים. ונקמטוּ  גּ בוּ רתוֹ  את  עוֹ רר  ? ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הרג ה וּ א : בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר יחילוּ . ּמ ים ראוּ % אֹלהים  ֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַּמ ים 
אחר הח וּ צה, אוֹ תם זרק כּ % ואחר  הלּ לוּ , האוּ כל וּ סים כּ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
ירה וחילוֹ  ּפ רעה מר כּ בת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליהם. היּ ם כּ ּס ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכּ %

◌ָ◌ַביּ ם.

מתקּים הע ֹולם ה ּקּב"ה  את  ׁשא ֹוהבים ה ּללּו האמת  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָצּדיקי
ּולמּטה ׁשּלמעלה הּקׁשֹות הּגזרֹות ּכל על וׁשֹולטים ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָּבעב ּורם

רוּ חיאז ּכ רה ויחּפ שׂ  אשׂ יחה  לבבי עם  ּב לּ ילה (עז,נגינתי  ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ח"ג:ז) מות[זוהר אחרי סח.)פר' סז . תורה](דף  חיּ יאזוהר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
כו)ּפ תח, אׁש חר ךּ (ישעיה בקר בּ י ר וּ חי  אף בּ לּ ילה אוּ ית% נפ ׁש י ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

א וּ ית% נפׁש י צרי%וגוֹ '. היה בּ לּ ילה א וּ ת% נפׁש י בּ לּ ילה, ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אוּ ית%להיוֹ ת נפׁש י  מהוּ  י ׁש חר ךּ ! אׁש חרךּ , בקר בּ י רוּ חי אף ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
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להיוֹ ת צרי % ה וּ אהיה בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  למדנוּ , כּ % אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וישׂ ראל הכּ ל , ׁש ל והנּ פׁש  ר וּ ח  ור וּ חי הוּ א נפ ׁש י אוֹ מרים: ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

את למצא וא ׁש חרךּ  בּ %, לד בּ ק אוּ ית% כּ % מ0וּ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה.
אמר , י וֹ סי רבּ י  יוֹ צאת רצוֹ נ%. בּ מּט תוֹ , יׁש ן ׁש אדם  בּ ׁש עה  ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ כל -עשׂ ה מה כּ ל על בּ אדם וּ מעידה עוֹ לה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפׁש וֹ ,
ר וּ חי היּ וֹ ם  אף בּ לּ ילה, אוּ ית% נפׁש י  לנּ פׁש : א וֹ מר הגּ וּ ף . ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אׁש חר ךּ . ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבקר בּ י

לפני דּ בר ישׂ ראל כּ נסת אמרה - אוּ ית% נפ ׁש י אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש אנוּ  בּ עוֹ ד  בּ לּ ילה, אוּ ית% נפׁש י  ה וּ א : בּ רוּ % ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

רע  מכּ ל נפׁש י וּ מנוּ עה העּמ ים, בּ ין מכל בּ גּ ל וּ ת נפשי  (ושבעה ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לׁש וּ ב הבזיונות) כּ די אוּ ית %, נפׁש י  העּמ ים, בּ ין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּק ׁש וּ רה

ׁש הם גּ ב על אף כּ לוֹ מר , אׁש חרךּ , בקרבּ י רוּ חי אף  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלמק וֹ מי.
מּמ נּ י  זזה ֹלא הּק ד ׁש  רוּ ח ׁש ע בּ וּ ד, בּ כל בּ ני  את ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמׁש עבּ דים
אמר וּ  אמר, יצחק רבּ י  מצווֹ תי %. ולע שׂ וֹ ת אוֹ ת% לׁש חר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
אוּ ית% בּ י , ׁש נּ פׁש י בּ עוֹ ד  הוּ א: בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לפני ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

בּ לּ ילה הּט עם מה  בּ 0עהבּ לּ ילה. הזּ וֹ  ׁש הנּ פ ׁש  מ0וּ ם אלּ א ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ אׁש ר א ׁש חרךּ , בקר בּ י ר וּ חי  אף אוֹ ת%. לחמד צריכה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהזּ וֹ 
לעשׂ וֹ ת בּ התעוֹ רר וּ ת אׁש חר ךּ  הּק דׁש , רוּ ח  בּ י  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת 
י וֹ רד  ׁש הּמ ׁש ּפ ט בּ זמן לארץ, מׁש ּפ טי% כּ אׁש ר כּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְרצוֹ נ%.
כּ לוֹ מר, תבל. י ׁש בי  למדוּ  צדק אז העוֹ לם, את לב7ם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
מּמ נּ וּ . העוֹ לם יׁש מד וֹלא צדק, ׁש ל הדּ ין את לסבּ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים

תבל  יׁש בי למדוּ  צדק רבּ י מתי לארץ. מׁש ּפ טי % כּ אׁש ר  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
אף  ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - בּ לּ ילה אוּ ית% נפׁש י אמר , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
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יתהלּ כוּ : חצצי% האירוּ יטאף בּ גּ לגּ ל רעמ% קוֹ ל ©£¨¤¦§©¨©©§©©§©¥¦

הארץ: וּת רעׁש  רגזה ּת בל דּ רכּ %כ ברקים בּ יּ ם §¨¦¥¥¨§¨©¦§©¨¨¤©¨©§¤

נדעוּ :(ושביליך) ֹלא ועקּ בוֹ תי% רבּ ים בּ מים ׁש ביל% Ÿ̈¤§¦§¦©¦©§§¦§וּ 

ואהרן:כא מׁש ה בּ יד עּמ % כצּ אן Ÿ©¤§©Ÿ¤§©£Ÿ©¨¦̈נחית

הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  זה - אׁש חרךּ  בקרבּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר וּ חי

נוֹ דע וֹ תאמר  והרוּ ח הנּ פׁש  ראה , בּ א אבּ א (נפגשות)רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש למה(משתתפות) עב וֹ דה למדנוּ , לע וֹ למים. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד 

ׁש לּ מדנוּ  כּ מ וֹ  ה וּ א , בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את לעבד אדם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי %
אהבת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את  ׁש יּ אהב אֹלהי%, ה' את  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
כּ מ וֹ  ור וּ חוֹ . נפׁש וֹ  אהבת ׁש למה, אהבה וזוֹ הי  מּמ ׁש , ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

אוֹ תם, אוֹ הב והגּ וּ ף  בּ גוּ ף , נדבּ קים אדם(אז)ׁש אלּ ה ידבּ ק כּ % ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ . לד בּ ק ורוּ חוֹ  נפׁש וֹ  אהבת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶלאהב 

בּ לּ ילה , אוּ ית% נפ ׁש י ׁש כּ תוּ ב אף (כלומר )זהוּ  מ ּמ ׁש . נפ ׁש י ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
אהבה בּ % אתדּ בּ ק אׁש חר ךּ , בקר בּ י  בּ לּ ילה,רוּ חי רבּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ כל  לעמד  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מאהבתוֹ  אדם ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי %
עליו  וי ּמ ׁש % הבּ קר, ׁש יּ תעוֹ רר  עד בּ עבוֹ דתוֹ  להׁש ּת דּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה
ׁש אוֹ הב  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  ׁש 0נינוּ , חסד. ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט

כּ זוֹ , אהבה הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  הלּ ל וּ את האמת  וצדּ יקי  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מתק יּ ם  העוֹ לם כּ #, הוּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אוֹ הבים
ׁש לּ מעלה  הּק ׁש וֹ ת הגּ זר וֹ ת  כּ ל על ו ׁש וֹ לטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוּ רם ,

הע וֹ לם  על  -גּ וֹ זר מה וכל מתקיּ ם.וּ למּט ה ... ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

f
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אזנכםאעח הּט וּ  ּת וֹ רתי עּמ י האזינה לאסף ¤§§¨©¦¨¦©¨¦£©¨¨§¦§©משׂ כּ יל

פי: חידוֹ תבלאמרי אבּ יעה ּפ י במׁש ל אפּת חה §¦§¥¦¤§§¨§¨¨¦©¦¨¦

קדם: לנוּ :ג מנּ י סּפ רוּ  ואבוֹ תינוּ  ונּ דעם ׁש מענוּ  אׁש ר ¦¦¤¤£¤¨©§©¥¨¥©£¥¦§¨

ּת הלּ וֹ תד  מסּפ רים אחרוֹ ן לדוֹ ר מבּ ניהם נכחד ¦§¦§©§£©§¤¥§¦¥©§ֹלא
עשׂ ה:�יהו� אׁש ר ונפלאוֹ תיו עדוּ תהועזוּ זוֹ  ויּ קם §Ÿ̈¤¡§¦§§¨£¤¨¨©¨¤¥

אבוֹ תינוּ  את צוּ ה אׁש ר בּ ישׂ ראל שׂ ם ותוֹ רה ¥£¤¨¦¤£¥¨§¦§¨¨§Ÿ£©§בּ יעקב

לבניהם: יוּ לדוּ ולהוֹ דיעם בּ נים אחרוֹ ן דּ וֹ ר ידעוּ  למען §¦¨¦§¥¤§©©¥§©£¨¦¦¨¥

המלכות בעיני ולחסד לחן להיות

האזינה  לאסף א)משכיל עח]:(עח, לפרק תהלים להיות [שימוש טוב
המלכות. לפני ולחסד לחן

IIתהלים IIשימוש

חכם ּתלמיד להיֹות צריְך ּגדֹול ְְִִִֵַָָָָֹּכהן

וגו'ויּ קם  ּב ישׂ ראל שׂ ם  ותוֹ רה  ּב יעקב  ה)עד וּ ת [זוהר:(עח, ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

רות מדרש ק.)חדש י וֹ סי ](דף  בּ ר ׁש מעוֹ ן ור בּ י  חידקא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
הרי  חידקא, לר בּ י ׁש מע וֹ ן ר בּ י  אמר בּ דּ ר%. הוֹ לכים ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
הּט עם מה גּ ד וֹ ל. כּ הן כּ מוֹ  הוּ א בּ ּת וֹ רה ועוֹ סק נכרי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,

כּ תוּ ב והרי גּ דוֹ ל, לכהן אוֹ תוֹ  עח)ׁש קל עדוּ ת(תהלים ויּ קם ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תּה  נתן הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ י שׂ ראל . שׂ ם ות וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְבּ יעקב 
קבּ ל וּ ה, ׁש ֹּלא וּ מי הבּ א. לע וֹ לם שׂ כר עליה לקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
רבּ י  אמר  ׁש כּ ; הבּ א. בּ עוֹ לם שׂ כר  עליהם מק בּ לים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹלא 
שׂ כר. עליה מקבּ לים סיני , הר על ׁש עמד וּ  ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעקיבא,
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לבניהם: ויסּפ רוּ  באֹלהיםזיקמוּ  כּ סלם'וישׂ ימוּ  ¨ª¦©§¦§¥¤§¨¦¥¦¦§¨

ינצרוּ : וּ מצוֹ תיו אל מעללי יׁש כּ חוּ  יהיוּ חוֹלא וֹלא §¦§§©©§¥¥¦§¨¦§Ÿ§¦§

וֹלא לבּ וֹ  הכין ֹלא דּ וֹ ר וּ מרה סוֹ רר דּ וֹ ר §¦¦¥¤Ÿ¥¨£©כּ אבוֹ תם

רוּ חוֹ : אל את קׁש תטנאמנה רוֹ מי ׁש קי נוֹ  אפרים בּ ני ¤¤§¨¤¥§¥¤§©¦§¥¥¨¤
קרב: בּ יוֹ ם אֹלהיםיהפכוּ  בּ רית ׁש מרוּ  'ֹלא ¨§§§¨¨§§¦¡¦

ללכת: מאנוּ  ונפלאוֹ תיויאוּ בתוֹ רתוֹ  עלילוֹ תיו ׁש כּ חוּ  ויּ  §¨¥£¨¤¤©¦§§£¦¨§¦§§¨

הראם: מצריםיבאׁש ר בּ ארץ פלא עשׂ ה אבוֹ תם נגד £¤¤§¨¤¤£¨¨¨¤¤§¤¤¦§©¦

שׂ כר. עליה מקבּ לים אין סיני , הר על עמדוּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
גּ דוֹ ל  כּ הן  כּ מוֹ  הוּ א הרי בּ ּת וֹ רה וע וֹ סק נכרי אמרּת , !?וא ּת ה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌

רבּ י  ׁש אמר ודּ אי. ׁש נינוּ  הארץ עם גּ דוֹ ל כּ הן כּ מוֹ  לוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָאמר

0כּ תוּ ב  מה י וֹ חנן, רבּ י  אמר יוּ דא  בּ ר ג )י וֹ סי היא(משלי יקרה  ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ב ּה  יׁש ווּ  ֹלא חפצי% וכל חכם מּפ נינים ּת למיד ממזר אפלּ וּ  - ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ולפנים  לפני המׁש ּמ ׁש  הארץ עם גּ דוֹ ל  מכּ הן והוֹ איל עדיף  . ָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

עליה מקבּ ל ואינוֹ  עבוֹ דה, עבוֹ דתוֹ  אין ב ּת וֹ רה, קוֹ רא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כּ תוּ ב ועליו יט )שׂ כר , ד (שם בּ ֹלא כּ הן גּ ם ט וֹ ב. ֹלא נפׁש  עת ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌

ואמר עבוֹ דה. עבוֹ דתוֹ  אין עבוֹ דה, ׁש ל  עּק ר יוֹ דע ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ ד וֹ ל

חכם ּת למיד להיוֹ ת צרי % גּ ד וֹ ל ׁש כּ הן מנּ ין יוּ דא, ?רבּ י  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ב )ׁש כּ תוּ ב יבקׁש וּ (מלאכי ותוֹ רה דעת יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

גּ וֹ י  כּ % שׂ כר . עליה מקבּ ל אין הארץ , עם הוּ א ואם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמּפ יהוּ .

עסק, בּ ּת וֹ רה עסקוֹ  אין גוֹ י , והוּ א הוֹ איל - בּ ּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהעוֹ סק
שׂ כר. מקבּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
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צען: נד:יגשׂ דה כּ מוֹ  מים ויּ צּ ב ויּ עבירם ים בּ קע §¥Ÿ©¨©¨©©£¦¥©©¤©¦§¥

אׁש :יד בּ אוֹ ר הלּ ילה וכל יוֹ מם בּ ענן יבקּ עטוויּ נחם ©©§¥¤¨¨¨§¨©©§¨§¥§©©

רבּ ה: כּ תהמוֹ ת ׁש ק ויּ  בּ ּמ דבּ ר נוֹ זליםטזצרים ויּ וֹ צא ª¦©¦§¨©©§§¦§Ÿ©¨©¦§¦

מים: כּ נּ הרוֹ ת ויּ וֹ רד לוֹ יזמּס לע לחטא עוֹ ד ויּ וֹ סיפוּ  ¦¨©©¤©§¨¨¦©¦©£Ÿ
בּ צּ יּ ה: עליוֹ ן אכליחלמרוֹ ת לׁש אל בּ לבבם אל וינּס וּ  ©§¤§©¦¨©§©¥¦§¨¨¦§¨Ÿ¤

בּ אֹלהיםיטלנפׁש ם: אל'וידבּ רוּ  היוּ כל אמרוּ  §©§¨©§©§¥¦¨§£©¥

בּ ּמ דבּ ר: ׁש לחן וּ נחליםכ לער� מים ויּ זוּ בוּ  צוּ ר הכּ ה הן ©£Ÿª§¨©¦§¨¥¦¨©¨©¦§¨¦

לעּמ וֹ : ׁש אר יכין אם ּת ת יוּ כל לחם הגם לכןכאיׁש טפוּ  ¦§Ÿ£©¤¤©¥¦¨¦§¥§©¨¥
יהו� אף�ׁש מע וגם ביעקב נ)קה ואׁש  ויּ תעבּ ר ¨©§Ÿ̈©¦§©¨§¥¦§¨§©£Ÿ§©©

בישׂ ראל: בּ אֹלהיםכבעלה האמינוּ  ֹלא וֹלא'כּ י ¨¨§¦§¨¥¦¤¡¦¥¦§

ׁש וּ עתוֹ : בּ י ׁש מיםכגבטחוּ  ודלתי מּמ על ׁש חקים ויצו ¨§¦¨©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦

למוֹ :כדּפ תח: נתן ׁש מים וּ דגן לאכל מן עליהם ויּ מטר ¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨
לשׂ בע:כה להם ׁש לח צידה איׁש  אכל אבּ ירים ©Ÿ¨¤¨©¨¨¥¦©¨¦¦©¤¤לחם

אנ ּפין  לזעיר ה ּקד ֹוׁש מהע ּתיק טל נֹוטף ויֹום י ֹום  ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּכל

איש לחם אכל כה)א ּב ירים  המן:(עח, פ ' שמות ס"א :)[זוהר וּ בא](דף  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
לזעיר הּק ד וֹ ׁש  מהעּת יק טל נוֹ טף וי וֹ ם יוֹ ם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
טל  וּ מאוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש ים, הּת ּפ וּ חים שׂ דה כּ ל וּ מתבּ רכים ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין,

כּ ל  קד וֹ ׁש ים, מלאכים נזּ וֹ נים וּ מּמ נּ וּ  ׁש לּ מּט ה , לאלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש ּפ ע
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מאכל וֹ . כּ פי ואחד עח)אחד אכל(שם אבּ ירים לחם ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ ּמ דבּ ר.איׁש  ישׂ ראל אכלוּ  מזוֹ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  ׁש מעוֹ ן ,, ר בּ י  אמר ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
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החברים  אלּ וּ  הם ? וּ מי מּמ נּ וּ , הזּ ה בּ זּ מן נ זּ וֹ נים אדם בּ ני ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וליל וֹ ת. ימים בּ ּת וֹ רה מאוֹ תוֹ ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים דּ עּת % על יעלה  וכי ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מּמ ׁש  על מז וֹ ן ׁש 0קוּ ל מ ּמ ׁש  מזוֹ ן אוֹ תוֹ  כּ עין אלּ א ֹלא, ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ּמ ל% ונדבּ ק וּ  י שׂ ראל  כּ ׁש נּ כנסוּ  ראה, בּ א ׁש נים. ּפ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
לחם לאכל זכוּ  אז הּק דוֹ ׁש , הר ׁש ם  ׁש ל גּ לּ וּ י מ 0וּ ם ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ ׁש יּ צאוּ  בּ ּת חלּ ה , בּ ּת חלּ ה. 0היה מ ּמ ה י וֹ תר  עלי וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר

לאכל  ונכנסוּ  זכוּ  וכעת מ צּ ה , ׁש נּ קרא ללחם נכנסוּ  ֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים,
ממטיר הנני  ׁש כּ תוּ ב עליוֹ ן, מּמ קוֹ ם עליוֹ ן, יוֹ תר אחר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶלחם
ה וּ א זמן וּ באוֹ תוֹ  מּמ ׁש . ה0מים מן ה0מים. מן לחם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָלכם

בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  חברים זה. מּמ קוֹ ם לישׂ ראל להם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
וּ מהוּ  עליוֹ ן, יוֹ תר אחר  מ ּמ קוֹ ם כּ כּ תוּ בנזּ וֹ נוּ  ז)? (קהלת  ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

רבּ י  ל וֹ  אמר עליוֹ ן. יוֹ תר מקוֹ ם בעליה. ּת חיּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

העוֹ לם, בּ ני מ0אר י וֹ תר  נפׁש ם  חלׁש ה לּמ ה כּ %, אם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,
להּמ צא נראים יתר  וחזק בּ כח  העוֹ לם בּ ני  ׁש אר (הםׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יפ יותר ) לוֹ , אמר  ראה,? בּ א ׁש אלּת . בּ ניה ׁש ל מזוֹ נוֹ תיהם כּ ל ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
והארץ  ה-מים מן ׁש בּ א מז וֹ ן אוֹ תוֹ  מלמעלה . בּ אים ,העוֹ לם ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

גּ ס  מזוֹ ן והוּ א הכּ ל, ׁש ל מזוֹ ן וה וּ א העוֹ לם, כּ ל ׁש ל מזוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
דּ ּק יק, י וֹ תר  מזוֹ ן הוּ א מלמעלה, יוֹ תר ׁש בּ א מזוֹ ן  ואוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועב.

י שׂ ראל  ׁש אכלוּ  הּמ זוֹ ן וזהוּ  הדּ ין , ׁש נּ מצא מּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
מּמ צרים. דקיק]כּ ׁש יּ צאוּ  לי שׂ ראל [יותר להם ׁש נּ מצא הּמ ז וֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מזוֹ ן  הוּ א ׁש מים , ׁש נּ קרא עלי וֹ ן מּמ קוֹ ם בּ ּמ דבּ ר, זמן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

מה גּ וּ ף, י וֹ תר  ונפרד  מהכּ ל, ל נּ פׁש  יוֹ תר ׁש נּ כנס דּ ּק יק, ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵי וֹ תר 
לחם  אבּ ירים.ונקרא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
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אוֹ תםה ּמ ז וֹ ן  החברים, מזוֹ ן  הוּ א מהכּ ל עליוֹ ן היּ וֹ תר ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
רוּ ח ׁש ל  מז וֹ ן ׁש אוֹ כלים בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
עליוֹ ן  מּמ קוֹ ם והיינוּ  כּ לל, ה גּ וּ ף מזוֹ ן אוֹ כלים וֹלא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ נׁש מה,

י וֹ תר החברים גּ וּ ף חלּ ׁש  לכן חכמה. ונקרא  הכּ ל, על  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכ בּ ד
וא וֹ כלים כּ לל, הגּ וּ ף מז וֹ ן אוֹ כלים ֹלא ׁש הרי  העוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
מהכּ ל . נכבּ ד עליוֹ ן רחוֹ ק מּמ קוֹ ם וּ נׁש מה רוּ ח ׁש ל ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָמזוֹ ן

חלקם. אׁש רי מהכּ ל . יוֹ תר הדּ ּק יק מן דּ ּק יק מזוֹ ן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
הגּ וּ ף  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי בעליה. ּת חיּ ה החכמה ׁש כּ תוּ ב  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
ודּ אי  אלעזר, רבּ י  לוֹ  אמר הנּ פׁש . בּ מז וֹ ן להזּ וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל 

אלוּ  מזוֹ נוֹ ת נמצאים  אי% הזּ ה בּ זּ מן אבל הוּ א. אמרכּ % ? ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
מזוֹ ן  ה דּ בר, בּ רוּ ר  וזהוּ  ראה, בּ א ׁש אלּת . ׁש יּ פה ו דּ אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַל וֹ ,
וארץ, מ0מים ׁש בּ א אוֹ תוֹ  העוֹ לם, כּ ל ׁש ל מזוֹ ן הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִראׁש וֹ ן

הגּ וּ ף מזוֹ ן הכל )והוּ א מּמ נּ וּ ,(של  עליוֹ ן יוֹ תר ׁש הוּ א מזוֹ ן . ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נּ קרא ׁש ר וּ י, ׁש הדּ ין מּמ קוֹ ם וּ בא דּ ּק יר , י וֹ תר  ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ 
לעני , ׁש ּמ ׁש לים מי - הדּ בר  וס וֹ ד העניּ ים. מז וֹ ן וזהוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק,

- זה וסוֹ ד  צדקה , ונעשׂ ה אחת אוֹ ת לוֹ  יא)מ ׁש לים (משלי  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
בּ דין  ׁש הרי מׁש מע, חסדים גּ מילוּ ת  חסד. איׁש  נפׁש וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹגּ מל

רחמים. הוּ א אז חסד, ל וֹ  והׁש לים עליוֹ ן ׁש ר וּ י , י וֹ תר  מז וֹ ן ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ה  והוּ א מאלּ ה, ׁש מים, ׁש נּ קרא מּמ קוֹ ם  ונכבּ ד עליוֹ ן  מז וֹ ן וּ א ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  חוֹ לים. ׁש ל מזוֹ ן  וה וּ א מ כּ לּ ם, מא)דּ ּק יק (תהלים ַ◌ִ◌ִ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ וקא. ה' בחלי וֹ . הפכּת  מׁש כּ בוֹ  כּ ל  דּ וי ערשׂ  על  יסעד נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִה'
בּ א וֹ תוֹ  אלּ א נזּ וֹ נים אינם ה לּ לוּ  ׁש החוֹ לים מ-וּ ם הּט עם? ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמה

מּמ ׁש  הוּ א בּ ר וּ # ה ּק ד וֹ ׁש  שכתוב.ׁש ל  זהו ודם. חלב (יחזקאל [ומהו, ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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לימה ) ודם.להקריב ועליון,חלב נכבד והוא שמים, שנקרא ממקום מזון וזהו 

מהכל] .דקיק

וּ נׁש מוֹ ת,מז וֹ ן  ר וּ חוֹ ת ׁש ל מז וֹ נוֹ ת זהוּ  ונכבּ ד קדוֹ ׁש  עליוֹ ן ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עליוֹ ן, רחוֹ ק  מקוֹ ם ׁש ל  מזוֹ ן  נועםוהוּ א שנקרא מקום  (מאותו ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

בּ ּת וֹ רה,ה') ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים החברים מזוֹ ן הוּ א מהכּ ל והנּ כבּ ד  .ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
זה מּמ קוֹ ם הּט עם מה עלי וֹ נה. מחכמה ׁש בּ א  מזוֹ ן ?והוּ א ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ואוֹ תם עלי וֹ נה, מחכמה יצאה ׁש ּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  בּ א מזוֹ נם ולכן ׁש ר ׁש יה, בּ עּק ר  נכנסים  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

אמר, ידוֹ . ונ ׁש ק אלעזר רבּ י בּ א  עלי וֹ ן. חלקיקדוֹ ׁש  אׁש רי ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הלּ ל וּ  בּ דּ ברים  בּ ּת וֹ רה ׁש עמד ּת י  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים  אׁש רי ! ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם להם ׁש זּ וֹ כים וליל וֹ ת, ,ימים  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ל )ׁש כּ תוּ ב ימי%.(דברים ואר % חיּ י % הוּ א כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌

למעלה ה ּׁשרת ּמלאכי ּכמ ֹו - נקּיּות  צריכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָאכילה

איׁש לחם  אכל כה)אּב ירים רות :(עח, מדרש חדש ק"ה :)[זוהר ](דף ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הּט עם מה אכילה, קדם  ידים נטילת - מ0וּ םׁש נית ? ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ % למעלה. ה0רת ׁש ּמ לאכי כּ מוֹ  נקיּ וּ ת, צריכה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אכילה

0כּ תוּ ב מהוּ  סבא, המנוּ נא רב  עח)אמר  אבּ ירים (תהלים  לחם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
איׁש  מזּ האכל יּ וֹ צא מה אוֹ כלים. ה0רת ׁש ּמ לאכי  הלּ חם -? ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

- וּ בנקיּ וּ ת וּ בטהרה בּ קד -ה אוֹ כלים ה-רת מלאכי מה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש כּ תוּ ב וּ בטהרה, בּ קד-ה  לאכל צריכים כּ ן  י שׂ ראל  (ויקראאף ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אלּ וּ יא) - קד ׁש ים והייתם ראׁש וֹ נים. מים אלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם .
בּ ר כּ ת זוֹ  - ה' אני  טוֹ ב. ׁש מן זה - קדוֹ ׁש  כּ י אחר וֹ נים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמים 
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בּ קד0ה האוֹ כל ׁש כּ ל והתק דּ ׁש ּת ם , א וֹ מרים. וכ ; ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ זוֹ ן .
קדוֹ ׁש ים. ׁש הם  ה0רת  למלאכי נדמה וּ בנק יּ וּ ת , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְוּ בטהרה
ה ּמ זוֹ ן. בּ ברכּ ת  כּ וּ נה  ׁש צּ רי% מל ּמ ד ה', אני קדוֹ ׁש  כּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוׁש כּ תוּ ב
מה וה0כינה טמא. אכילת וֹ  ידים, נטילת  בּ ֹלא  האוֹ כל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל

א וֹ מרת כג)?היא ּת תאו (משלי  ואל עין רע  לחם  את  ּת לחם אל  ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּט עם מה בּ עוֹ לם,למטע ּמ תיו. ּפ רענוּ ת מדּ ת  ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם  ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הּמ דּ ה א וֹ תּה  ידים , נטילת בּ ֹלא האוֹ כל וכל הרע. עין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש מ וֹ 
נקרא הוּ א  ׁש לּ ּה  הּמ אכל אוֹ ת וֹ  וכל עליו. ׁש וֹ רה ּפ רענוּ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ֶׁש ל

רע עין.לחם  ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

סבא,ׁש ּכ ! המנוּ נא רב ׁש לחנוֹ אמר  על  עוֹ מד וֹ ת מדּ וֹ ת ׁש ּת י ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌
כּ ׁש האדם  רע. מדּ ת ואחת טוֹ ב , מדּ ת אחת  אדם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש לחנ וֹ  זהוּ  אוֹ מרת : טוֹ ב מדּ ת וּ מבר#, ידיו  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמק דּ ׁש 
אּת ה  עב דּ י  לוֹ : ואוֹ מרת  ראׁש וֹ  על ידיה וּ מנּ יחה הוּ א. ,בּ ר וּ # ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  אּת ה, מקוֹ ם ׁש ל מט )עבדּ וֹ  עבדּ י (ישעיה לי ויּ אמר ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ידיו  את מק דּ ׁש  אדם וּ כ ׁש אין אתּפ אר. בּ % אׁש ר  ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה

ה וּ א ׁש לּ י זה א וֹ מרת: רע מדּ ת עליו וא וֹ כל, ׁש וֹ רה מ יּ ד ! ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
היה מעשׂ ה עין. רע לחם נקרא  וּ מאכל וֹ  א וֹ תוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטּמ אה
ׁש ֹּלא אוֹ תוֹ  ראה לאכל. העני אוֹ תוֹ  ׁש זּ ּמ ן אחד  בּ איׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ בבל,
לוֹ  קרא  לוֹ . והל% מה0לחן קם העני אוֹ תוֹ  ואכל . ידיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָנטל 

ואכל  בּ מקוֹ מ% ׁש ב לוֹ : ׁש אני ואמר  וׁש ל וֹ ם חס  לוֹ : אמר ! ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
כּ תוּ ב ׁש עלי % עּמ %, כג )אכל  רע (משלי  לחם את ּת לחם אל ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

וכתוּ ב  טמא, ׁש ּמ אכל % אלּ א עוֹ ד , וֹלא וכוּ ', יא)עין וֹלא(ויקרא ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
רע  רוּ ח עליו ׁש 0וֹ רה מי ׁש כּ ל בּ ם. ונטמתם בּ הם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִתּט ּמ אוּ 
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תימן:כו בּ עזּ וֹ  וינהג בּ $מים קדים עליהםכזיּס ע ויּ מטר ©©¨¦©¨¨¦©§©¥§ª¥¨©©§¥£¥¤

כּ נף: עוֹ ף יּמ ים וּ כחוֹ ל ׁש אר בּ קרבכחכּ עפר ויּ ּפ ל ¤¨¨§¥§©¦¨¨©©¥§¤¤

למׁש כּ נתיו: סביב מאדכטמחנהוּ  ויּ שׂ בּ עוּ  ויּ אכלוּ  ©£¥¨¦§¦§§Ÿ¨©Ÿ§©¦§§§Ÿ

להם: יבא אכלםל ותאותם עוֹ ד מּת אותם זרוּ  ֹלא §©£¨¨¨¦¨¤¨¦©£¨¨¨§¨
אֹלהיםלאבּ פיהם: ויּ הרג'ואף בהם עלה §¦¤§©¡¦¨¨¨¤©©£Ÿ

הכריע: ישׂ ראל וּ בחוּ רי חטאוּ לבבּ מׁש מנּ יהם זאת בּ כל §¦§©¥¤©¥¦§¨¥¦§¦©§¨Ÿ¨§

בּ נפלאוֹ תיו: האמינוּ  וֹלא ימיהםלגעוֹ ד בּ הבל ויכל §¤¡¦§¦§§¨©§©©¤¤§¥¤

בּ בּ הלה: ׁש נוֹ תם וׁש חרוּ לדוּ  וׁש בוּ  וּ דרׁש וּ הוּ  הרגם אם §¨©¤¨¨¦£¨¨§¨§¨§¦£
אֹלהיםלהאל: כּ י גּ אלם:'ויּ זכּ רוּ  עליוֹ ן ואל צוּ רם ¥©¦§§¦¡¦¨§¥¤§Ÿ£¨

לוֹ :לו יכזּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם בּ פיהם נכוֹ ןלזויפּת וּ הוּ  ֹלא ולבּ ם ©§©§¦¤¦§¨§©§§¦¨¨

בּ א כּ לל. ּפ תיחוּ ת ל ּה  ׁש אין סתוּ מה, טמאה מקבּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעין,
בּ כה ז וּ זים. מאה העני לאוֹ תוֹ  ונתנוּ  חכמים, לפני  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה

י שׂ ראל  אׁש ריכם ואמר, חגּ י  בּ ּת וֹ רהרבּ י ע וֹ סקים אׁש ריכם ! ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
עצמוֹ ,וּ בּמ צווֹ ת וׁש מר מעיו, ועצר  רעב, ׁש היה העני , וּ מה ! ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

למי  עתיד  ט וֹ ב  שׂ כר  כּ ּמ ה - אדוֹ נוֹ  לכבוֹ ד  אלּ א חׁש ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים

הּפה ּובדבר ּבּדּבּור ּתלּוי ּוברכה  ּתפ ּלה  ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּיחּוד

עּמ וֹ ויפ ּת וּ ה וּ  נכוֹ ן  ֹלא ול ּב ם  לוֹ  יכ זּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם (עח,ּב פיהם ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בהר:לו ) פ' חדש ס"א .)[זוהר כוּ ',](דף  ה' ו)וידבּ ר (במדבר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ ראה בּ א תברכ וּ . לבר#כּ ה  וּ בא ּת פלּ ת וֹ  סיּ ם ׁש -"ץ כּ יון , ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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העם  את לבר # הלּ ב בּ רצוֹ ן  לכוּ ן  ו דּ אי צרי# כּ הנים, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת
וי ּמ צאהּק דוֹ ׁש  היּ חוּ ד, קׁש ר את קוֹ ׁש ר וּ בדבּ וּ ר ׁש בּ מעשׂ ה . ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה0"ץ  ל וֹ  צרי % ואז ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים  מתבּ רכים יד וֹ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש על
לצד  להסּת כּ ל - וי ׁש מר % ההיכל , כּ לּפ י - ה' יברכ% ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל וֹ מר 
בּ רא ׁש וֹ נה. הּק דוֹ ׁש  העם על חסד ׁש ל חוּ ט להמׁש י % ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְימינוֹ ,
ויח נּ ךּ , אלי % ּפ ניו ההיכל. כּ ל ּפ י ה' יאר  יאמר  כּ % ◌ָ◌ֶ◌3◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

ה בּ רכה ׁש ּמ ק וֹ ר  מ0וּ ם בּ ימין, ליחד שׂ מאלוֹ , לצד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויסּת כּ ל
ואין  מס ּת לּ ק, שׂ מאל ׁש ל הצּ ד כּ ל  ואז היּ מין. מצּ ד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִהוּ א
וזוֹ הי  ׁש לוֹ ם, ל% וי שׂ ם אלי % ּפ ניו ה' י7א ואז, כּ לל . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵנזק 

ׁש למה.תפ לּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וֹלאא וֹ י  רחוֹ ק  בּ לב אד וֹ נוֹ  את לפּת וֹ ת ׁש בּ א למי ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש לם, עח)ברצוֹ ן בּ פיהם (תהלים ויפּת וּ הוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

עּמ וֹ  נכוֹ ן ֹלא ול בּ ם ל וֹ  יכזּ בוּ  ׁש ליחוּ בלׁש וֹ נם וזהוּ  . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש יּ תעוֹ רר כּ די  שׂ מאלוֹ , בּ צד בּ ראׁש וֹ נה ׁש יּ תבּ וֹ נן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַהצּ בּ וּ ר ,
ק0וּ ר. וֹלא ּפ רוּ ד י ׁש  יד וֹ  ועל בּ ראׁש וֹ נה , הדּ ין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַצד 
הּפ ה  וּ בדבר  בּ דּ בּ וּ ר  ּת ל וּ י וּ ברכה ּת פלּ ה ׁש ל  ,ׁש היּ חוּ ד  ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ע ּק ר את מכּ יר  ׁש ֹּלא וּ מי  הּמ עשׂ ה. בּ עּק ר  ּת לוּ י  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
בּ דּ בּ וּ ר, הּמ עשׂ ה ּפ וֹ גם ואם עבוֹ דה. עב וֹ דתוֹ  אין ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה,
ּת פ לּ ה, ּת פלּ תוֹ  ואין בּ רכה , בּ וֹ  להׁש רוֹ ת מקוֹ ם נמצא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא 
האיׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ למ ּט ה. למעלה האיׁש  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונפ גּ ם

כּ תוּ ב עליו רבּ וֹ נוֹ . עבוֹ דת  ּת פלּ תוֹ , א)ׁש ּפ וֹ גם כּ י (ישעיה ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ֹלא וג וֹ ', הביא תוֹ סיפוּ  ֹלא חצרי  רמס כוּ ', לרא וֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָתבאוּ 

ועצרה. און ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַאוּ כל
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בּ בריתוֹ : נאמנוּ  וֹלא וֹלאלחעּמ וֹ  עוֹ ן יכּפ ר רחוּ ם והוּ א ¦§¤¤§¦§¦§©§©¥¨§

חמתוֹ : כּ ל יעיר וֹלא אּפ וֹ  להׁש יב והרבּ ה ¨£¨¦¨§©¦¨§¨§¦§¦§©יׁש חית

אחריה רֹודפים חּבלה  מלאכי ּכּמה  ׁשלמה אינּה ּתפּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאם 

וגו'וה וּ א עון יכּפ ר לח)רחוּ ם  בראשית:(עח, פ' ח"א  כג :)[זוהר ](דף ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

רוֹ דפים חבּ לה מלאכי כּ ּמ ה ׁש למה, אינּה  ּת פלּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְואם
ׁש  כּ מוֹ  א)נּ אמראחריה , הּמ צרים,(איכה בּ ין ה7יגוּ ה רדפיה כּ ל ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מתּפ לּ לים עח)ולכן עון (ּת ה לּ ים יכּפ ר רח וּ ם סמא"ל וה וּ א זה - ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

נחׁש . יׁש חית ׁש הוּ א אּפ וֹ וֹלא להׁש יב והר בּ ה הּמ ׁש חית . זה - ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
אחר ירדּ פוּ  ׁש ֹּלא כּ די חמה, זוֹ  - חמתוֹ  כּ ל יעיר וֹלא אף. זה -ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הם, ממ נּ ים ׁש בעה מהם . ּת לוּ יים חבּ לה מלאכי וכ ּמ ה  ◌ֵ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה.
מקטרגים, הם ורקיע רקיע וּ בכל ׁש בעים, מהם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוּ תל וּ יים 
ׁש למה ע וֹ לה ּת פלּ ה ואם רבּ וֹ א. אלפים עשׂ רת מהם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוּ תל וּ יים 

בּ הם נאמר  והזּ רוֹ ע, הראׁש  על וּ תפ לּ ין  מצוה ׁש ל (דבריםבּ עּט וּ ף  ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מּמ ךּ .כח) ויראוּ  עלי% נקרא יהו "ה ׁש ם כּ י  הארץ עּמ י כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוראוּ 

יהו"ה ׁש ם ׁש ר וֹ אה וּ מי  ראׁש . ׁש ל תפלּ ין ׁש היא ּפ ר ׁש וּ ה  ה' ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵׁש ם
אדנ"י ׁש היא בּ ּת פלּ ה הראׁש  זהוּ (יהו"ה)על בּ וֹ רחים. כּ לּ ם מיּ ד  , ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

צא)ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '.(תהלים אלף מצּ דּ % י ּפ וֹ ל ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ּכן  אם א ּלא  ּביֹותר ה ּגד ֹול  לרׁשע  אפילּו ּגיהּנֹום ּדין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבׁשּבת 
ּתמיד  ׁשּבת ׁשחּלל  ִִֵֶַָָָָרׁשע 

תרומה פ' ח"ב  קנ"א .)[זוהר היּ וֹ ם,](דף כּ ׁש ּמ תקדּ ׁש  ׁש בּ ת ערב ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
דיני  הסּת לּ קוּ  הגּ יהנּ ם: מדוֹ רי אוֹ תם בּ כל הוֹ לכים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהכּ רוֹ זים
מגן  והוּ א מתקדּ ׁש , והיּ וֹ ם בּ א, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל % ׁש הרי ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים ,
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מנוּ חה. לרׁש עים  ויׁש  הדּ ינים מסּת לּ קים וּ מיּ ד הכּ ל. (וכל על ַ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעליהם) מסתלקים דינים בפרהסיא, ומועדים שבתות מחללי  עובדיאותם (ואפלו

כרחם) בעל שומרים שם  ומועדים, שבתות לשמר  נצטוו שלא ומזלות כוכבים

ׁש בּ ת  ׁש מר וּ  ׁש ֹּלא  אלּ ה מעל ׁש וֹ ככת ֹלא הגּ יהנּ ם  אׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
0וֹ ניםלעוֹ למים  מה עליהם: ׁש וֹ אלים ה גּ יהנּ ם ר ׁש עי  וכל , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

כּ אן  ׁש ל  הרׁש עים מכּ ל מנוּ חה להם ׁש אין בּ עלי ?אלּ ה ואוֹ תם ! ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ר וּ % בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש כּ פר וּ  הר ׁש עים הם אלּ ה להם: מׁש יבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין
לכן  ׁש ם , ׁש בּ ת ׁש מרוּ  ׁש ֹּלא מ0וּ ם הּת וֹ רה. כּ ל על ועברוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א

יוֹ צאיםאין  הרׁש עים אוֹ תם וכל לע וֹ למים. מנוּ חה להם ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ מלא% אוֹ תם . ולראוֹ ת ללכת ר ׁש וּ ת להם ונּת נת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מם,
ׁש לּ הם הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את וּ מוֹ ציא הוֹ ל% סנטריא"ל  ׁש 0מ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
ׁש ּמ עלה אוֹ תוֹ  ור וֹ אים הרׁש עים , לעיני  לגּ יהנּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסוֹ 
אוֹ תם וכל הגּ יהנּ ם. בּ אׁש  מנ וּ חה  אין ול נּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָתוֹ לעים,
זהוּ  עליו: וּ מכריזים הגּ וּ ף א וֹ ת וֹ  את סוֹ בבים ׁש 0ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
בּ ר וּ % בּ ּק דוֹ ׁש  וכפר  רבּ וֹ נוֹ , לכב וֹ ד חׁש ׁש  ׁש ֹּלא הרׁש ע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני

לוֹ  אוֹ י כּ לּ ּה . הּת וֹ רה בּ כל וכפר וֹלאהוּ א, נברא ׁש ֹּלא  טוֹ ב ! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הזּ וֹ  ול בּ וּ ׁש ה הזּ ה לדּ ין ׁש כּ תוּ ביבא זהוּ  סו)! וראוּ (ישעיה ויצאוּ  ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ֹלא וא0ם  תמוּ ת ֹלא ת וֹ לעּת ם כּ י  בּ י הּפ ׁש עים האנׁש ים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ פגרי 
מן  - תמוּ ת ֹלא תוֹ לעּת ם כּ י  בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והי וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִתכבּ ה
בּ שׂ ר לכל דראוֹ ן והיוּ  הנּ ׁש מה. מן - תכבּ ה ֹלא וא0ם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.
דּ י  יאמרוּ  ׁש ם ׁש ל העוֹ לם רׁש עי  ׁש כּ ל  עד ראוֹ ן, די והיוּ  -ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌

הזּ וֹ .לראיּ ה ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

אמר,רבּ י  כּ ליוֹ סי כּ נגד היא ׁש -בּ ת מ-וּ ם זה, כּ # ודּ אי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד740 ניסן סדר ח ליום

עחתהלים מזמור  | לחודש  טו | שלישי ספר

ה ּת וֹ רה, אׁש  על ׁש עבר וּ  מ-וּ ם  - אׁש  היא והּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
לעוֹ למים. מעליהם ׁש וֹ כ # ׁש ֹּלא דּ וֹ לק, הגּ יהנּ ם אׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
מלא% אוֹ ת וֹ  בּ א ׁש בּ ת, כּ ׁש יּ וֹ צאת  לאחר יה וּ דה, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

וזה לצדּ וֹ  זה ׁש ניהם, ונדּ וֹ נים  לקבר וֹ , גוּ ף אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מחזיר 
כּ יון  ׁש הרי  בּ רי וֹ , על קיּ ם ׁש הגּ וּ ף בּ עוֹ ד  זה וכל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלצדּ וֹ .
והּק דוֹ ׁש  הלּ ל וּ , הדּ ינים כּ ל את לגּ וּ ף אין נתעכּ ל , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הגּ וּ ף 

בּ וֹ , כּ תוּ ב  הוּ א חמתוֹ בּ רוּ % כּ ל יעיר רׁש עי וֹלא כּ ל . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּק בר, בּ ת וֹ % איבריו בּ כל  ׁש לם ׁש הגּ וּ ף  בּ עוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ׁש הגּ וּ ף  כּ יון לוֹ . כּ ראוּ י  דּ ין אחד לכל ור וּ ח , גּ וּ ף  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִנדּ וֹ נים

וּ מי  יוֹ צא. לצאת, ׁש צּ רי % מי ׁש וֹ כ%. הרוּ ח דּ ין  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתע כּ ל,
ׁש צּ רי% וּ מי מנוּ חה. להם יׁש  מנוּ חה, עליהם להיוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי %
ואחד  אחד כּ ל  הצּ דּ יקים , רגלי ּת חת ואפר  עפר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

בּ ין  לצּ דּ יקים בּ ין להם, טוֹ ב כּ ּמ ה ולכן לוֹ . נעשׂ ה ל וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
העפר בּ תוֹ % וּ להרקב בּ ארץ דּ בוּ ק גּ וּ פם להיוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלר ׁש עים,
לדוּ ן  כּ די  רב, זמן אוֹ ת וֹ  כּ ל  בּ ק יּ וּ ם להיוֹ ת וֹלא קר וֹ ב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלזמן 

ּת מיד ורוּ ח  ונפׁש  יוםגּ וּ ף  צ דּ יק )(בכל כּ ל ל% אין ׁש הרי  . ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מלא% ׁש אוֹ תוֹ  מ 0וּ ם הּק בר, דּ ין ל וֹ  ׁש אין בּ עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוצ דּ יק 
יוֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ודן הגּ וּ ף על עוֹ מד ה ּק ברים על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהממנּ ה

לרׁש עים. וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על - כּ % לצּ דּ יקים אם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָוי וֹ ם.
מהכּ ל , ׁש וֹ כ % הדּ ין הרי  בּ עפר, ונבלה נרקב ׁש הגּ וּ ף ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן
ראוּ יים ׁש הם העוֹ לם ׁש ל  העּמ וּ דים חסידים לאוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

וּ מעּט ים להם, ׁש ראוּ י  עלי וֹ ן מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ  נׁש מתם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ֵהם
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אין  ּומ ּדּוע  – רחּום והּוא  ּתּקנת – ּגיה ּנֹום ּדין יׁש ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָאימתי
ט ֹובים ּבּימים  א ֹותּה ְִִִַָָא ֹומרים

רות מדרש חדש צ"ו:)[זוהר בּ גּ יה נּ ם](דף ׁש וֹ לטים ממ נּ ים ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלשה
האחרים וכל חמה. אף, מׁש חית, והם: דוּ מה. ידי ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמּת חת

וׁש בים, רצים הממנּ ים אוֹ תם וכל ּת ח ּת ם. בּ םממנּ ים ודנים ְ◌3◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ח בּ לה, מלאכי ׁש ל כּ ּת וֹ ת  אוֹ תם וכל  ר ׁש עים. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ תם
הרׁש עים וקוֹ ל בּ רקיע . ק וֹ לם ונׁש מע גּ יהנּ ם, מרעיׁש ים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3כּ לּ ם

וי  וי  ואוֹ מרים: צוֹ וחים ועל בּ גּ יהנּ ם עליהם. מרחם ואין ! ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ח בּ לה, מלאכי ׁש ל  כּ ּת וֹ ת ׁש אר עם ממנּ ים, ה0ֹלׁש ה אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ל

הכּ תוּ ב  עליהם אמר גּ יהנּ ם, סו)ׁש ּמ רעי ׁש ים ׁש אוֹ ן (ישעיה קוֹ ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ נגד  לאיביו. גּ מ וּ ל מ ׁש לּ ם ה' ק וֹ ל מהיכל  קוֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵמעיר 
מזּ מן  ה0בוּ ע . ימי  כּ ל ׁש 0וֹ לטים הלּ לוּ , מׁש חיתים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה

אׁש ר לאוֹ תם דּ נים הלּ ילה, כּ ל ערבית, כט )ּת פלּ ת היה(שם ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מׁש כּ בוֹ תם. על הרהוּ רים וּ מהרהרים וגוֹ ', מעשׂ יהם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבמחׁש %

הכּ תוּ ב אמר  וגוֹ '.(שם)ועליהם מעשׂ יהם במח ׁש % והיה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ב ) וגוֹ '.(מיכה מׁש כּ בוֹ תם על רע  וּ פעלי און ח ׁש בי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹהוֹ י 

התחלת אבל  כּ לּ ם. על בּ יּ וֹ ם גּ וֹ מרים ׁש התחילוּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
נקראים זה  ועל  הלּ ילה . מ 0ּת חׁש % בּ גּ יהנּ ם בּ רׁש עים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ין

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ג )לילוֹ ת, רבּ י (שיר  ואמר בּ לּ ילוֹ ת. מּפ חד ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ תפלּ ת ּת ּק נוּ  וּ לפיכ ; גּ יהנּ ם. ׁש ל מּפ חדּ ּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאלכּ סנדּ ראי,

ה0בוּ ע , ימי  כּ ל  עון ערבית יכּפ ר  רחוּ ם כּ י והוּ א על  . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ע  על מאוֹ תּה  בּ גּ יהנּ ם הרׁש עים את דּ נים ׁש ּת חׁש %, ה ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌

נכללים וכלּ ם  וחמה. אף מׁש חית ׁש הם הּמ ׁש חיתים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְידי
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ׁש וּ ב:לט י וֹלא הוֹ ל� רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י כּ ּמ המויּ זכּ ר ©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥§¨©¨

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מׁש חית, רחוּ ם. והוּ א ׁש ל  עח)בּ זה ו ֹלא (תהלים ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב יׁש חית  חמה, אּפ וֹ . להׁש יב והרבּ ה ׁש כּ תוּ ב  אף, ו ֹלא . ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

חמתוֹ  כּ ל החל יעיר בּ ימי  רחוּ ם והוּ א לוֹ מר  ּת ּק נוּ  וּ לפיכ% . ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֹ
העוֹ לם, מן ה דּ ין מסּת לּ ק ׁש בּ ת, ׁש נּ כנס ׁש כּ יון בּ ׁש בּ ת. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא
אינם ח בּ לה וּ מלאכי מנוּ חה, להם יׁש  בּ גּ יהנּ ם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהרׁש עים

היּ וֹ ם. ׁש ּק דּ ׁש  מ 0עה עליהם ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְׁש וֹ לטים

יתעוֹ רר וּ ועל ׁש ֹּלא רחוּ ם, וה וּ א ׁש בּ ת בּ ערב אוֹ מרים  אין  כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מל% ׁש ל  כבוֹ דוֹ  מּפ ני אסוּ ר ה וּ א  וּ לפיכ % חבּ לה. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
מן  הדּ ין נסּת לּ ק  ׁש כּ בר  להוֹ ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת, הר ׁש עים על ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַהּמ גן
ׁש היה ל ׁש וֹ מר  לח בּ ל. למחבּ לים רׁש וּ ת אין  וּ כבר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
לפניו. אוֹ תוֹ  ושׂ ם עליהם, להגן הּמ ל% בּ א הרׁש עים. את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמלקה
זה האין בּ ּמ לכוּ ת, ׁש ּמ פחידם מי  הּמ ל %, לפני ׁש עוֹ מד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

הּמ ל% ׁש ל רׁש עי קל וֹ נוֹ  את נוֹ טל  ה0בּ ת, הוּ א הּמ ל% כּ % ? ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מ לּ פני  מעברים ה0וֹ מרים וכל עליהם, וּ מגן לפניו, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יה נּ ם
ה וּ א האין אוֹ תם, וּ מפחיד הּמ ל % לפני רצוּ עה ׁש נּ וֹ טל  מי ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%.

הּמ ל% ׁש ל י שׂ ראל .קל וֹ נוֹ  עּמ וֹ  ׁש וֹ מר לוֹ מר ׁש אין הדּ ין והוּ א ? ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לע ֹולם יׁשּוב  ולא הע ֹולם  מן לֹו ׁשּיל ְך ׁשּגֹורמים מי להם ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא ֹוי
להׁשּתּדל רֹוצים ולא  יּבׁשה הּתֹורה  את  ׁשע ֹוׂשים הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשא ּלּו

ה ּקּבלה ְְַַַָָָּבחכמת 

י ׁש וּ ב ו יּ ז ּכ ר וֹלא הוֹ ל! רוּ ח  הּמ ה בשׂ ר לט)ּכ י  תיקוני:(עח , - [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

תלתין תקונא  עג :)הזוהר תורה](דף ורוּ חזוהר ה0ני, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהנּ תיב
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בּ יׁש ימוֹ ן: יעציבוּ הוּ  בּמ דבּ ר אלמאימרוּ הוּ  וינּס וּ  ׁש וּ בוּ  ויּ  ©§©¦§¨©£¦¦¦©¨©§©¥

התווּ : ישׂ ראל ׁש  אׁש רמבוּ קדוֹ  יוֹ ם ידוֹ  את זכרוּ  ֹלא §¦§¨¥¦§¨§¤¨£¤

ורוּ ח זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני  על מרחפת בּ ודּ אי אֹלהי"ם אלּ א  ? ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
על  נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הר וּ ח לגּ ל וּ ת, יוֹ רדת ׁש ה0כינה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 
נמצאת ׁש ה0כינה  מ 0וּ ם בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
י ׁש נים אוֹ תם כּ %: ותאמר  קוֹ ל , נע שׂ ית הזּ וֹ  והר וּ ח  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
קוּ מ וּ  הלּ ב , ואטוּ מי העינים סתוּ מי בנחיריהם, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש 0נה

ׁש יּ  ה0כינה , אל לדעתוהתע וֹ ררוּ  השׂ כּ ל בּ לי  לב לכם ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ מ וֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר וסוֹ ד ביניכם . והיא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,
אוֹ מרת והיא ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים מי  ואל  עוֹ נ% היׁש  נא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְקרא
ׁש אוֹ כלוֹ ת כּ בהמוֹ ת הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמה
ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל  ה7דה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָחציר ,
כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים

זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים כּ יחסד ויּ זכּ ר  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
לעוֹ לם  י ׁש וּ ב וֹלא  הוֹ ל# רוּ ח הּמ ה ׁש ל ב שׂ ר רוּ חוֹ  וזוֹ הי , ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

וֹלא העוֹ לם מן לוֹ  ׁש יּ ל% ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, וֹלאיׁש וּ ב יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מעין  ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִרוֹ צים
להם אוֹ י  יבׁש ה, ב' ונׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,
והרוּ ח בּ עוֹ לם , ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים
והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  הּמ ׁש יח , רוּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
וּ גבוּ רה, עצה ר וּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הּק דׁש , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

ויראת  דּ עת  יהו"ה.רוּ ח ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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צר: מנּ י וּ מוֹ פתיומגּפ דם אתוֹ תיו בּ מצרים שׂ ם אׁש ר ¨¨¦¦¨£¤¨§¦§©¦Ÿ¨§¨

צען: בּ למדבּ שׂ דה ונזליהם יאריהם לדם ויּ הפ� ¦§¥Ÿ©©©£Ÿ§¨§Ÿ¥¤§Ÿ§¥¤©

ׁש ּת יוּ ן: וּ צפרדּ עמהי ויּ אכלם ערב בּ הם יׁש לּ ח ¦§¨§©©¨¤¨Ÿ©Ÿ§¥§©§¥©
לארבּ ה:מווּת ׁש חיתם: ויגיעם יבוּ לם לחסיל ויּ ּת ן ©©§¦¥©¦¥¤¨¦§¨¦¦¨¨©§¤

בּ חנמל:מז וׁש קמוֹ תם גּ פנם בּ בּ רד ויּ סגּ רמחיהרג ©£Ÿ©¨¨©§¨§¦§¨©£¨©©©§¥

לרׁש פים: וּ מקניהם בּ עירם חרוֹ ןמטלבּ רד בּ ם יׁש לּ ח ©¨¨§¦¨¦§¥¤¨§¨¦§©©¨£

רעים: מלאכי מׁש לחת וצרה וזעם עברה יפלּ סנ אּפ וֹ  ©¤§¨¨©©§¨¨¦§©©©§£¥¨¦§©¥

לדּ בר וחיּ תם נפׁש ם מּמ ות חשׂ � ֹלא לאּפ וֹ  ¤¤©¨¨©§¨§©¤¨¦©¨©§¦̈נתיב

בּ אהלינאהסגּ יר: אוֹ נים ראׁש ית בּ מצרים בּ כוֹ ר כּ ל ויּ � ¦§¦©©¨§§¦§¨¦¥¦¦§¨¢¥

בּ ּמ דבּ ר:נבחם: כּ עדר וינהגם עּמ וֹ  כּ צּ אן ויּ נחםנגויּ ּס ע ¨©©©©Ÿ©©§©£¥©¥¤©¦§¨©©§¥

היּ ם: כּ ּס ה אוֹ יביהם ואת פחדוּ  וֹלא ויביאםנדלבטח ¨¤©§¨¨§¤§¥¤¦¨©¨©§¦¥

ימינוֹ : קנתה זה הר קדׁש וֹ  גּ בוּ ל מּפ ניהםנהאל ויגרׁש  ¤§¨§©¤¨§¨§¦©§¨¤¦§¥¤

ׁש בטי בּ אהליהם ׁש כּ ן ויּ  נחלה בּ חבל ויּ ּפ ילם ¥§¦¤¥¢¨§¥§©©¨£©¤¤§¥¦©©¦גּ וֹ ים

אֹלהיםנוישׂ ראל: את ויּ מרוּ  ועדוֹ תיו'וינּס וּ  עליוֹ ן ¦§¨¥©§©©©§¤¡¦¤§§¥¨

ׁש מרוּ : כּ קׁש תנזֹלא נהּפ כוּ  כּ אבוֹ תם ויּ בגּ דוּ  ויּ ּס גוּ  ¨¨©¦Ÿ©¦§§©£¨¤§§§¤¤

יקניאוּ הוּ :נחרמיּ ה: וּ בפסיליהם בּ במוֹ תם ויּ כעיסוּ הוּ  §¦¨©©§¦§¨¨¦§¦¥¤©§¦

אֹלהיםנט בּ ישׂ ראל:'ׁש מע מאד ויּ מאס ויּ תעבּ ר ¨©¡¦©¦§©¨©¦§©§Ÿ§¦§¨¥

בּ אדם:ס ׁש כּ ן אהל ׁש לוֹ  מׁש כּ ן ל$ביסאויּ ּט ׁש  ויּ ּת ן ©¦Ÿ¦§©¦Ÿ¤¦¥¨¨¨©¦¥©§¦

צר: ביד ותפארּת וֹ  וּ בנחלתוֹ סבעזּ וֹ  עּמ וֹ  לחרב ויּ סגּ ר ª§¦§©§§©¨©©§¥©¤¤©§©£¨

הוּ לּ לוּ :סגהתעבּ ר: ֹלא וּ בתוּ ֹלתיו אׁש  אכלה בּ חוּ ריו ¦§©¨©¨¨§¨¥§¨¨
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תבכּ ינה:סד ֹלא ואלמנתיו נפלוּ  בּ חרב ויּ קץסהכּ הניו Ÿ£¨©¤¤¨¨§©§§Ÿ¨¦§¤¨©¦©

מיּ ין: מתרוֹ נן כּ גבּ וֹ ר אדני ׁש ן אחוֹ רסוכּ י צריו ויּ � §¨¥£Ÿ¨§¦¦§¥¦¨¦©©¨¨¨

למוֹ : נתן עוֹ לם וּ בׁש בטסזחרּפ ת יוֹ סף בּ אהל ויּ מאס ¤§©¨¨©¨©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤

בחר: ֹלא הרסחאפרים את יהוּ דה ׁש בט את ויּ בחר ¤§©¦¨¨©¦§©¤¥¤§¨¤©

אהב: אׁש ר כּ ארץסטציּ וֹ ן ׁש וֹ  מקדּ  רמים כּ מוֹ  ויּ בן ¦£¤¨¥©¦¤§¨¦¦§¨§¤¤

לעוֹ לם: מּמ כלאתע יסדּה  ויּ קּ חהוּ  עבדּ וֹ  בּ דוד ויּ בחר §¨¨§¨©¦§©§¨¦©§©¦¨¥¦¦§§Ÿ

עּמ וֹ עאצאן: בּ יעקב לרעוֹ ת הביאוֹ  עלוֹ ת מאחר Ÿ¥©©¨¡¦¦§§©£Ÿ©

נחלתוֹ : וּ בתבוּ נוֹ תעבוּ בישׂ ראל לבבוֹ  כּ תם ויּ רעם §¦§¨¥©£¨©¦§¥§Ÿ§¨¦§

ינחם:כּ ּפ יו ©¨©§¥
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לחודש טז

אֹלהיםאעט לאסף בּ נחלת%'מזמוֹ ר גוֹ ים בּ אוּ  ¦§§¨¨¡¦¨¦§©£¨¤

לעיּ ים: ׁש לם ירוּ  את שׂ מוּ  קדׁש % היכל את ¦¦§¦©¨§¤¨¤§¨©¥¤§¦טּמ אוּ 

בּ שׂ רב ה$מים לעוֹ ף מאכל עבדי% נבלת את ©§¦¨¨©§¨£©¤¨£©§¦¤§̈נתנוּ 
ארץ: לחיתוֹ  סביבוֹ תג חסידי% כּ ּמ ים דמם ׁש פכוּ  £¦¤§©§¨¤¨§¨¨©©¦§¦

קוֹ בר: ואין ׁש לם וקלסד ירוּ  לעג לׁש כנינוּ  חרּפ ה היינוּ  §¨¨¦§¥¥¨¦¤§¨¦§¥¥©©¨¤¤

יהו�הלסביבוֹ תינוּ : מה ּת בער�עד לנצח ּת אנף ¦§¦¥©¨§Ÿ̈¤¡©¨¤©¦§©
קנאת%: אׁש  ֹלאוכּ מוֹ  אׁש ר הגּ וֹ ים אל חמת% ׁש פ� §¥¦§¨¤§Ÿ£¨§¤©¦£¤

קראוּ : ֹלא ׁש מ% בּ  אׁש ר ממלכוֹ ת ועל אכלזידעוּ % כּ י §¨§©©§¨£¤§¦§¨¨¦¨©

הׁש ּמ וּ : נוהוּ  ואת יעקב ראׁש ניםחאת עוֹ נת לנוּ  ּת זכּ ר אל ¤©£Ÿ§¤¨¥¥©©¦§¨¨£Ÿ¦Ÿ¦

מאד: דלּ וֹ נוּ  כּ י רחמי% יקדּ מוּ נוּ  אֹלהיטמהר עזרנוּ  ©¥§©§©£¤¦©§Ÿ¨§¥¡¥

שונאים להכניע

גוים באו  א)אלהים עט]:(עט, לפרק תהלים לאמרו[שימוש  טוב 
שונאים. להמית

IIתהלים IIשימוש

העוֹונ ֹות לנּו זֹוכר ואין  ּבנים  על אב  ּכרחם ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָהּקּב"ה 

וג וֹ '.אל יקדּ מ וּ נוּ  מהר רא)נים עונת  לנ וּ  ח)ּת זּכ ר [זוהר:(עט , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

ויחי  פ' רכט:)בראשית יהוּ דה](דף  ור בּ י יוֹ סי  ורבּ י  חזקיּ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
יאמר מא ּת נוּ  ואחד אחד כּ ל י וֹ סי, ר בּ י אמר בּ דּ ר %. הוֹ לכים ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 

ואמר, יהוּ דה רבּ י  ּפ תח תוֹ רה. עט )דּ ברי לנוּ (תהלים ּת זכּ ר אל ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ראה, בּ א וגוֹ '. יקדּ מוּ נוּ  מהר רא0נים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ֲעונת
ֹלא ויר0תוֹ , גּ וֹ רלוֹ  ׁש הם אוֹ תם, אוֹ הב י שׂ ראל  בּ אהבת ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְהוּ א,
מסּת כּ ל  ׁש הוּ א וכיון  לב דּ וֹ . לוֹ  ּפ רט  בּ דינם , אחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
ׁש ּמ רחם כּ אב ׁש הוּ א מ0וּ ם רחמים, עליהם  מתמלּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינם,

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הבּ נים, קג )על רחם(שם בּ נים על אב כּ רחם ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מ חטאים, להם ׁש נּ מצאים וכיון וגוֹ '. ראׁש וֹ ן ה ' אוֹ תם עביר ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

כּ לּ ם ׁש העביר  וכיון מלּ פניו. כּ לּ ם ׁש ּמ עביר עד ◌ָ◌3◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן,
האחר לצּ ד ׁש לטוֹ ן לתת חטאים עליהם נׁש ארים ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו,

עליהם. דּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש ל

ראׁש וֹ ניםבּ א  חטאים אוֹ תם - כּ בּת חלּ ה לפניו לחטא ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ּת זכּ ר אל כּ תוּ ב ולכן עליהם, חׁש ב מלּ פניו, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש העביר
רחמי% ׁש אם וגוֹ '. רחמי% יקדּ מוּ נוּ  מהר רא ׁש נים עונת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ִֹ◌ֲ◌ָלנוּ 
מ0וּ ם בּ עוֹ לם. לעמד  יוּ כלוּ  ֹלא י שׂ ראל , על  יקדּ ימ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹלא 
מלׁש ינים וכּמ ה מגנּ ים, בּ עלי הּק ׁש ה, הדּ ין בּ עלי  הם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
ׁש הקדּ ים ואלמלא למעלה , ׁש לּ י שׂ ראל עליהם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים
יׁש גּ יח ׁש ֹּלא עד ישׂ ראל, על רחמים ה וּ א  בּ ר וּ % ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
יקדּ מוּ נוּ  מהר זה ועל בּ עוֹ לם. לעמד יוּ כל וּ  ֹלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינם,
דּ לּ וּ ת טוֹ בים, מעשׂ ים ׁש ל דּ לּ וּ ת מאד , דלּ וֹ נוּ  כּ י  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַרחמי%

כּ ׁש רים  מע שׂ ים הוא]ׁש ל ברוך הקדוש תראה,[לפני בּ א אלמלא . ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ֹלא  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני כּ ׁש רים מעשׂ ים ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיסגּ לוּ 
אבל בּ עוֹ לם, וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים עוֹ בדי  עּמ ים עוֹ מדים  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהיוּ 
לזקף  וּ מזּ ל וֹ ת כוֹ כבים ע וֹ בדי עּמ ים ל ׁש אר גּ וֹ רמים  הם ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

בּ עוֹ לם  לפני ראׁש יהם חוֹ טאים הי וּ  ֹלא י שׂ ראל  ׁש אלמלא . ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 
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על' וכּפ ר והצּ ילנוּ  ׁש מ% כּ בוֹ ד דּ בר על ©¥©§¥¦©§¤§§©§©¥§¦יׁש ענוּ 
ׁש מ%: למען אֹלהיהםיחּט אתינוּ  איּ ה הגּ וֹ ים יאמרוּ  לּמ ה ©Ÿ¥§©©§¤¨¨Ÿ§©¦©¥¡¥¤

עבדי%(בגיים)יוּ דע' דּ ם נקמת לעינינוּ  בּ גּ וֹ ים ¦¨©©¦§¥¥¦§©©£¨¤

הוֹ תריאה$פוּ �: זרוֹ ע% כּ גדל אסיר אנקת לפני% ּת בוֹ א ©¨¨§¨¤¤§©¨¦§Ÿ¤§£¥

נכּפ ים וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים ׁש אר הוּ א, בּ ר וּ % ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רעים בּ מעשׂ ים ישׂ ראל ׁש המׁש יכוּ  אלמלא ראה, וּ בא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם.
עּמ ים יׁש לטוּ  ׁש ֹּלא נתבּ אר, הרי  ה ּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ אחר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלצד
מעל  הגלוּ  ו ֹלא הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעוֹ בדי 
כּ ׁש רים מעשׂ ים לנוּ  ׁש אין מאד, דלּ וֹ נוּ  כּ י כּ תוּ ב זה ועל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,

רחמי% יקדּ מוּ נ וּ  מהר מאד דלּ וֹ נוּ  כּ י  ולכן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ּבּתֹורה ׁשּכתּובים  ורֹואים ׁשּמחּכים ט ֹובֹות  א ֹותן ּכל  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאלמלא
לבית ה ֹולכים אבל הּגלּות  את  ולס ּבל  לעמד יכֹולים היּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹלא 
ׁשּמחּכים טֹוב ֹות א ֹותן ּכל  ורֹואים  ספרים ּפֹותחים ְְְְְִִִִִֶַָָָָמדרׁשֹות
עליהם ה ּקּב"ה להם ׁשהבטיח  ּבּתֹורה  ׁשּכתּובים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָורֹואים 

ּבגל ּותם ְְֲִִַָָּומתנחמים

נקמתל ּמ ה  לעינינוּ  ּב גּ וֹ ים  י וּ דע א ֹלהיהם איּ ה הגּ וֹ ים יאמרוּ  ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה  עבדי 2 י))פוּ !דּ ם  ח"ב:(עט, קפ"ח:)[זוהר תורה](דף  זוהר ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ואמר, יוֹ סי  רבּ י  מא)ּפ תח הנּ חרים(ישעיה כּ ל  ויכּ למוּ  יבׁש וּ  הן ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
אוֹ תן  כּ ל לישׂ ראל לע שׂ וֹ ת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  עתיד וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ %
עליהם סבלוּ  וישׂ ראל האמת, נביאי  ידי על ׁש אמר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶטוֹ בוֹ ת 
ׁש ּמ חכּ ים טוֹ בוֹ ת אוֹ תן כּ ל ואלמלא בּ גלוּ תם. רעוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
את ולס בּ ל לעמד יכוֹ לים הי וּ  ֹלא בּ ּת וֹ רה, ׁש כּ תוּ בים ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְורוֹ אים
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תמוּ תה: חיקםיבבּ ני אל ׁש בעתים לׁש כנינוּ  והׁש ב §¥§¨§¨¥¦§¥¥¦§¨©¦¤¥¨

אדני: חרפוּ % אׁש ר מרעית%יגחרּפ תם וצאן עּמ % ואנחנוּ  ¤§¨¨£¤¥§£Ÿ¨©£©§©§§Ÿ©§¦¤

ּת הלּ ת%: נסּפ ר ודר לדר לעוֹ לם לּ % ¤¨¦§¥©§Ÿ¨Ÿ§¨§§¤נוֹ דה

ור וֹ אים ספרים, ּפ וֹ תחים מדרׁש וֹ ת, לבית הוֹ לכים אבל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת .
ׁש הבטיח בּ ּת וֹ רה ׁש כּ ת וּ בים ורוֹ אים ׁש ּמ ח כּ ים, טוֹ בוֹ ת אוֹ תן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
וּ ׁש אר בּ גלוּ תם, וּ מתנחמים עליהם , הוּ א בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלהם

אֹלהיכם איּ ה וא וֹ מרים: א וֹ תם וּ מגדּ פים מחרפים ?העּמ ים ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌
עּמ י  כּ ל וכי לכם, ׁש ּמ עּת ד וֹ ת אוֹ מרים ׁש אּת ם טוֹ בוֹ ת אוֹ תן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַאיּ ה

מכּ ם יתבּ יּ ׁש וּ  ?הארץ  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

סו)ׁש כּ תוּ ב ,זהוּ  אמר וּ (שם דּ ברוֹ  אל  החרדים ה' דּ בר  ׁש מעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ בר וֹ  אל החרדים זּ ה מה וגוֹ '. 0נאיכם אלּ וּ אחיכם ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ואלּ ה אלּ ה על אלּ ה ׁש מעוּ  ׁש מוּ עוֹ ת  כּ ּמ ה רעוֹ ת, כּ ּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּס בלוּ 
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  עליהן, וחרדוּ  אלּ ה ל )אחר קוֹ ל (ירמיה  וגוֹ ' כּ י  ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌

אל  ּת מיד חרדים  אוֹ תם וגוֹ '. ׁש לוֹ ם ואין ּפ חד ׁש מענוּ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחרדה
הם אלּ ה - 0נאיכם אחיכם אמר וּ  הדּ ין. כּ ׁש נּ ע שׂ ה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְדּ בר וֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - מנדּ יכם ע שׂ ו. בּ ני ד )אחיכם טמא(איכה ס וּ ר וּ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ פני  ורוֹ קקים בּ ּפ נים אוֹ תם ׁש ּמ בזּ ים עם ׁש אין למוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקראוּ 
וזהוּ  נדּ ה, כּ מ וֹ  ׁש ּט מאים א וֹ מרים וכ לּ ם אדוֹ ם , בּ ני כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

אנוּ  ה', יכבּ ד  ׁש מי למען ׁש בּ נוּ (שאומרים)מנדּ יכם. חי, אל  בּ ני ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל העוֹ לם על  ׁש וֹ לטים אנוּ  ׁש מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתכּ בּ ד

כז)גּ דוֹ ל , הּק דוֹ ׁש (בראשית  נקרא הזּ ה וּ ב0ם הגּ דל. בּ נוֹ  ע שׂ ו ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
גּ דוֹ ל, הוּ א קמה)בּ רוּ % בּ ני (תהלים  אנוּ  מאד. וּ מה לּ ל ה' גּ דוֹ ל ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌
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אּת ם אבל  ה'. יכבּ ד  ׁש מי למען ודּ אי גּ דוֹ ל . והוּ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל,
הּק טן, בּ נּה  יעקב  כּ תוּ ב  מהכּ ל, א ֹלהיכם קטנּ ים איּ הא יּ ה ? ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

טוֹ ב וֹ ת מ7מחתכםאוֹ תן העּמ ים כּ ל ונראהׁש יּ ת בּ יּ ׁש וּ  יּת ן מי  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

יב וֹ ׁש וּ , והם אוֹ מרים, ׁש א ּת ם כּ מ וֹ  אומר ב שׂ מחתכם הקדש  (רוח  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
יבושו) כמי)והם  ׁש אּת ם(עוד, מ0וּ ם באחר, קללתוֹ  ׁש ּת וֹ לה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי 

היתה הּק דׁש  ר וּ ח כּ % וּ מ0וּ ם וי כּ למוּ , יב ׁש וּ  ׁש אז  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים

בּ %. הנּ חרים  כּ ל וי כּ למוּ  יבׁש וּ  הן זה ועל כּ %, הדּ בר  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת
בּ % הנּ חרים כּ ל הם עלי%מי בּ רגז נחיריהם  את ׁש חזּ קוּ  אלּ ה ? ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌

ׁש יּ יראוּ  הּט וֹ בוֹ ת מכּ ל  וי כּ למוּ  יבׁש וּ  זמן בּ אוֹ תוֹ  הזּ וֹ . ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ גּ ל וּ ת

י שׂ ראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאצל 

f
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מזמוֹ ר:אפ לאסף עדוּ ת ׁש ׁש נּ ים אל רעהבלמנצּ ח ©§©¥©¤Ÿ©¦¥§¨¨¦§Ÿ¥
הכּ רוּ בים יׁש ב יוֹ סף כּ צּ אן נהג האזינה ¦§©¥Ÿ¥©Ÿ¥Ÿ¨¦£©¥¨§¦ישׂ ראל

אתג הוֹ פיעה: עוֹ ררה וּ מנ$ה וּ בנימן אפרים לפני ¦¨¦§¥¤§©¦¦§¨¦§©¤§¨¤

לּ נוּ : ליׁש עתה וּ לכה הׁש יבנוּ 'אֹלהיםד גּ בוּ רת% §¨¤§¨¦ª¨¨¨¡¦£¦¥
ׁש עה: ונוּ  ּפ ני% 'אֹלהים�יהו�הוהאר §¨¥¨¤§¦¨¥¨§Ÿ̈¡¦

עּמ %: בּ תפלּ ת עׁש נּת  מתי עד לחםוצבאוֹ ת האכלּת ם §¨©¨©¨©§¨¦§¦©©¤¤¡©§¨¤¤

ׁש ליׁש : בּ דמעוֹ ת וּת ׁש קמוֹ  מדוֹ ןזדּ מעה ּת שׂ ימנוּ  ¦§¨©©§¥¦§¨¨¦§¦¥¨

למוֹ : ילעגוּ  ואיבינוּ  צבאוֹ ת'אֹלהיםחלׁש כנינוּ  ¦§¥¥§Ÿ§¥¦§£¨¡¦§¨
ׁש עה: ונוּ  ּפ ני% והאר ּת ּס יעטהׁש יבנוּ  מּמ צרים גּ פן £¦¥§¨¥¨¤§¦¨¥¨¤¤¦¦§©¦©¦©

וּת ּט עה: גּ וֹ ים ׁש רׁש יהיּת גרׁש  וּת ׁש רׁש  לפניה ּפ נּ ית §¨¥¦©¦¨¤¨¦¦¨§¨¤¨©©§¥¨¨¤¨

מינות עבודת תעבוד לבל

ישראל  ב)רועה פ]:(פ , לפרק תהלים  תעבוד [שימוש  לבל לאמרו  טוב
אלילים. עבודת

IIתהלים IIשימוש

ּכת ּוׁשים ׁשהם ׁשב ּור ּבענביו ׁשב ּור ּבנטיעת ֹו ּכּגפן ׁשבּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
הרגלים ְִֵַַָּבין

וגו 'גּ פן  ּת ּס יע ט)מּמ צרים מהימנא:(פ , רעיא ח"ב  קכ)[זוהר אמר](דף ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

כּ גּ פן. ׁש ב וּ ר  אין  האילנוֹ ת מכּ ל וכ% הנאמן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְרועה

הרגלים. בּ ין כּ תוּ ׁש ים ׁש הם ׁש בוּ ר, בּ ענביו ׁש בוּ ר, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ נטיעתוֹ 
להם, י שׂ ראל נמׁש ל וּ  בּ גּ לוּ ת כּ תוּ ׁש ים. ׁש לּ ּה  ה זּ יתים זית, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכ %
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ארץ: אל:יאוּת מלּ א ארזי וענפיה צלּ ּה  הרים כּ ּס וּ  ©§©¥¨¤¨¨¦¦¨©£¨¤¨©§¥¥

יוֹ נקוֹ תיה:יב נהר ואל ים עד קצירה לּמ היגּת ׁש לּ ח §©©§¦¤¨©¨§¤¨¨§¤¨¨¨

דר�: עברי כּ ל וארוּ ה גדריה חזירידּפ רצּת  יכרסמנּ ה ¨©§¨§¥¤¨§¨¨¨Ÿ§¥¨¤§©§§¤¨£¦

ירענּ ה: שׂ די וזיז נא'אֹלהיםטומיּ ער ׁש וּ ב צבאוֹ ת ¦¨©§¦¨©¦§¤¨¡¦§¨¨

ׁש כּ תוּ ב פ)זהוּ  ּת ּס יע (תהלים  מּמ צרים בּ גּ לוּ תגּ פן וכן . ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ה)הרביעית, זה(ישעיה וּ כמוֹ  ישׂ ראל. בּ ית  צבאוֹ ת ה ' כרם כּ י ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

לזית, מׁש וּ לים יא)י שׂ ראל תאר.(ירמיה  פרי  יפה רענן זית ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌
כּ % קכח)וּ מ0וּ ם בּ ני%(תהלים  בית% בּ ירכּ תי  ּפ ריּ ה כּ גפן אׁש ּת % ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

בּ גּ ל וּ ת. ׁש בוּ רים ׁש הם מ 0וּ ם לזה, זה סמוּ % זיתים. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִכּ ׁש תלי
הּמ קדּ ׁש  לבית יתקדּ ׁש וּ  ּפ סלת, מּת וֹ % נקיּ ים ׁש יּ הי וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחר
נר וֹ ת מאוֹ ר  להדליק וזיתים  הּמ זבּ ח, גּ בּ י על לנּס % ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ יין

לזה זוֹ כה וּ מי וּ מ זּ ל וֹ ת.לּמ נוֹ רה. לכּ וֹ כבים התנּס % ׁש ֹּלא יין  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ מהם וּ מזּ לוֹ ת, לכוֹ כבים ׁש התנּס % יין הם רב ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ערב
ׁש בּ כל  לעברוֹ ת מׁש ּמ דים אּפ יק וֹ רסים, מינים, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְמׁש ּמ דים,

כּ לּ ּה . ◌ָ◌3◌ָ◌ַהּת וֹ רה

עד וי שׂ ראל מעשׂ יהם. ויּ למדוּ  בגּ וֹ ים ויּ תערבוּ  בּ הם, ׁש נּ אמר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
נברר וּ  ֹלא הם  בּ גּ ל וּ ת רגליהם, בּ ין דר וּ כים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 

ה0לוֹ ם, עליו דּ וד , אמר  וּ בׁש בילם  מט )מהם. א(שם יראלּמ ה ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ֹלמה אמר  ועליהם יסבּ ני . עקבי  עוֹ ן רע א)בּ ימי השירים (שיר  ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

הנּ ח ׁש  אל  נאמר ׁש עליו בּ יעק"ב. הצּ אן. בּ עקב"י  ל% ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצאי 
חוּ ה, את ׁש ּפ ּת ה ג )הּק דמוֹ ני  ואּת ה(בראשית רא ׁש  יׁש וּ פ % הוּ א ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌

וּ לכל  לתּפ וּ חים נמׁש לים הגּ לוּ ת מן ׁש יּ צאוּ  אחר עקב. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְּת ׁש וּ פ נּ וּ 
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זאת: גּ פן וּ פקד וּ ראה מ$מים אׁש רטזהבּ ט וכנּ ה ©¥¦¨©¦§¥§Ÿ¤¤Ÿ§©¨£¤

לּ �: אּמ צּת ה בּ ן ועל ימינ% באׁש יזנטעה שׂ רפה ¨§¨§¦¤§©¥¦©§¨¨§ª¨¨¥

יאבדוּ : ּפ ני% מגּ ערת ימינ%יחכּ סוּ חה איׁש  על יד% ּת הי §¨¦©£©¨¤Ÿ¥§¦¨§©¦§¦¤

לּ �: אּמ צּת  אדם בּ ן ּת חיטעל מּמ ךּ  נסוֹ ג יּ נוּ וֹלא ©¤¨¨¦©§¨¨§¨¦¤¨§©¥

בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב מצרים , ׁש בּ יציאת כּ מוֹ  הּט וֹ בים, (שיר הריחוֹ ת ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ח) ע וֹ ררּת י%:השירים ה ּת ּפ וּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

וכח ֹותם החלֹומֹות  ְְְֲִֵַָֹעניני

וגו'הבּ ט וּ ראה טו )מ)מים ויחי :(פ, פ' ח"א רלח.)[זוהר וחלוֹ ם](דף ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌
חלוֹ ם ׁש נינוּ , ׁש הרי  חיצוֹ נה, היא תחּת וֹ נה דּ רגּ ה ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה וּ א 

הּט עם מה נב וּ אה, ׁש ל מ00ים אחד ׁש בּ אהוּ א מ0וּ ם  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
נראה החלוֹ ם ראה, בּ א נתבּ אר . והרי  למּט ה, ׁש 0ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמדּ רגּ ה
דרגוֹ ת, בּ כּמ ה ויוֹ רד ה7מאל, מצּ ד בּ א ׁש חל וֹ ם מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ְלכלּ ם,
וּ מ זּ ל וֹ ת. כ וֹ כבים לעוֹ בדי ואפלּ וּ  לחיּ בים אפלּ וּ  חלוֹ ם, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
הּמ ינים אוֹ תם וׁש וֹ מעים חל וֹ ם לוֹ קחים  ׁש לּ פעמים  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

ׁש צּ וֹ חקים מהם אדם. לבני וּ מ וֹ דיעים בּ ני [בהם]הרעים, על ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
דּ ברי  ׁש וֹ מעים ולפעמים כּ וֹ זבים, דּ ברים להם וּ מוֹ דיעים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאדם
להם וּ מוֹ דיעים לרׁש עים ׁש לוּ חים  ׁש הם ולפעמים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת,

הזּ ה בּ ר ׁש ע  כּ תוּ ב מה עלי וֹ נים. אמת,דּ ברים חלוֹ ם ראה ? ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ֶ◌
גפן  מהי  שׂ ריגם. ׁש ֹלׁש ה וּ בגּ פן י שׂ ראל ,ׁש כּ תוּ ב כּ נסת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

פ)ׁש כּ תוּ ב זאת.(תהלים גּ פן  וּ פקד וּ ראה מ-מים  מ 0מים,הבּ ט ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נזרקה, זה מּמ קוֹ ם ב )ׁש הרי  מ0מים(איכה הׁש לי% ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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נקרא: צבאוֹ ת'אֹלהים�יהו�כ וּ בׁש מ% §¦§¦§¨§Ÿ̈¡¦§¨

ׁש עה: ונוּ  ּפ ני% האר ¨¥¨¦§¤¨¥¨¥¦£הׁש יבנוּ 

שׂ ריגם ׁש לשה ודּ אי . זאת, ׁש היא גּ פן זאת, גּ פן וּ פקד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ.
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  כט )- עליה.(בראשית רבצים צאן  עדרי ׁש ֹלׁש ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב - כפרחת  ה)והיא א ׁש ֹלמה,(מלכים חכמת ו ּת רב ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
ׁש ל ירוּ ׁש לים  זוֹ  - נצּ ּה  עלתה הלּ בנה . מּט ה.ׁש האירה ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

f
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לאסף:אפא הגּ ּת ית על לאֹלהיםבלמנצּ ח הרנינוּ  ©§©¥©©©¦¦§¨¨©§¦¥¦

לאֹלהי' הריעוּ  שׂ אוּ ג יעקב:'עוּ זּ נוּ  ¥¨¦¥¥©£Ÿ§

נבל: עם נעים כּ נּ וֹ ר תף וּ תנוּ  בחדׁש ד זמרה ּת קעוּ  ¦§¨§Ÿ¦¨¦¦¨¤¦§©Ÿ¤

חגּ נוּ : ליוֹ ם בּ כּ סה מׁש ּפ טהׁש וֹ פר הוּ א לישׂ ראל חק כּ י ¨©¥¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨

זרה עבודה מחשבות לו שי למי

לאלהים ב)הרנינו  פא ]:(פא , לפרק תהלים  תעבוד [שימוש  לבל ג"כ
ע"א .

IIתהלים IIשימוש

ה ּבאים הּׁשֹופרהרחמים קֹול  ׁשמיעת ידי על ה ּכבֹוד ּכּסא  מּלפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

וגו 'ּת קעוּ  ׁש וֹ פר  ד )בחדׁש  וירא:(פא , פ' ח"א קיד.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים, ויוֹ ם ה0נה בּ ראׁש  זה כּ מוֹ  ראה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
צריכים וישׂ ראל לקטרג, עוֹ מד הוּ א בּ עוֹ לם, הדּ ין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא
רוּ "ח וּ מי "ם בּ א"ׁש  ׁש כּ לוּ ל קוֹ ל וּ לעוֹ רר בּ 0וֹ פר  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתע וֹ רר
ואוֹ תוֹ  ה 0וֹ פר . מּת וֹ % ק וֹ ל אוֹ תוֹ  וּ להׁש מיע אחד, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ים
ועוֹ לה. בּ וֹ  וּ מכּ ה הדּ ין  כּ ּס א ׁש יּ וֹ ׁש ב מקוֹ ם עד עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶקוֹ ל
נתקן  יעקב ׁש ל הּק וֹ ל  מלּ מ ּט ה, הזּ ה הּק וֹ ל ׁש ּמ גּ יע ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
כּ מ וֹ  ׁש הרי רחמים. מעוֹ רר  הוּ א בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ורוּ "ח בּ א"ׁש  כּ לוּ ל  אחד  קוֹ ל  למ ּט ה מעוֹ ררים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
מתעוֹ רר גּ ם כּ % ה0וֹ פר , מּת וֹ % כּ אחד  ׁש יּ וֹ צאים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַמי "ם
רוּ "ח וּ מי"ם  בּ א"ׁש  ׁש כּ ל וּ ל ק וֹ ל ואוֹ תוֹ  ׁש וֹ פר. ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
העוֹ לם ונתקן מלמעלה, וזה מלּ מּט ה זה  וי וֹ צא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקן,

הרחמים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
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וּ לקטרגוא וֹ תוֹ  בּ דּ ין לׁש ֹלט  ׁש ח וֹ ׁש ב מתער בּ ב , מקטרג ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מתערבּ ב  אז רחמים. ׁש ּמ תעוֹ ררים ורוֹ אה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
דּ ן  הוּ א בּ רוּ % והּק ד וֹ ׁש  דּ בר , לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל וֹלא כּ חוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְותׁש 
כּ % ֹלא - דין ׁש נּ עשׂ ה ּת אמר ׁש אם בּ רחמים. העוֹ לם !את ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

בּ א בּ רחמים. נדּ וֹ ן והעוֹ לם דּ ין, עם  רחמים מתחבּ רים ֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תוּ ב פא)ראה, חגּ נוּ (תהלים ליוֹ ם בּ כּ סה ׁש וֹ פר  בחדׁש  ,ּת קע וּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

להזּ יק  ויכוֹ ל הרע  הנּ חׁש  ׁש וֹ לט אז ׁש הרי  מתכּ ּס ה , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הלּ בנה
וּ מעברת הלּ בנה עוֹ לה רחמים, וּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררים  ◌ֶ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
יתקרב  ׁש ֹּלא ועוֹ בר לׁש ֹלט, יכוֹ ל וֹלא מתער בּ ב  והוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם,
כּ מי  אוֹ תוֹ  לערבּ ב צרי% ה0נה בּ ראׁש  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש ם,
צרי% הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם כּ לוּ ם. י וֹ דע וֹלא מ0נת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר
ואז  ל וֹ , ׁש ּמ קריבים בּ 7עיר רוּ ח נחת ל וֹ  ולעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלנוּ ח
ה0נה ראׁש  ׁש ל  בּ יּ וֹ ם אבל ישׂ ראל, על לסנגוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתהּפ %
רוֹ אה כּ לוּ ם. לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל וֹלא י וֹ דע ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתערבּ ב,
מלמעלה ורחמים מ לּ מּט ה עוֹ לים הרחמים ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
כּ לוּ ם יוֹ דע  וֹלא מתער בּ ב  הוּ א אז בּ יניהם, עוֹ לה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוהלּ בנה

לׁש ֹלט. יכוֹ ל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא

דּ וה ּק ד וֹ ׁש  הוּ א עליהםבּ ר וּ ; וחס  בּ רחמים ישׂ ראל את ן ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ראׁש  ׁש בּ ין ימים עשׂ רה א וֹ תם כּ ל  זמן להם ֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵוּ מ וֹ צא
לפניו  ה0בים אוֹ תם כּ ל את לקבּ ל  הכּ ּפ וּ רים ליוֹ ם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה0נה
זה ועל  הכּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם אוֹ תם וּ מעלה מחטאיהם להם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לכּפ ר
מע שׂ ה, לעשׂ וֹ ת ישׂ ראל את הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  מצ וּ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַבּ כּ ל
עליהם יׁש ֹלט  וֹלא  צרי % ׁש ֹּלא מי עליהם י ׁש ֹלט ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
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הבּ נים על האב כּ אהבת  בּ ארץ צ דּ יקים כלּ ם ויהיוּ  [בניהדּ ין ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הדּ ברים.,אדם] בּ ארנוּ  והרי  וּ בדבּ וּ רים, בּ מעשׂ ה ּת ל וּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל 

מּכל אליו א ֹותם קרב  הּוא  ּברּוְך ׁשה ּקד ֹוׁש יׂשראל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא ׁשריהם
רח ֹוק  ּומּמקֹום  בהם  והתרּצה  זרה  עבֹודה ע ֹובדי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהא ּמֹות 

אליו  א ֹותם ֵֵַָָקרב

וגו 'ּת קעוּ  ׁש וֹ פר ד )בחד ׁש  אמור:(פא, פ' ויקרא צ"ח:)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

ּפ תח, יצחק ר בּ י לחדׁש . בּ אחד ה0ביעי (שםבּ חדׁש  ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חגּ נוּ פא) ליוֹ ם  בּ כּ סה ׁש וֹ פר  בחדׁש  י שׂ ראל ּת קעוּ  אׁש ריהם . ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עוֹ בדי  הא ּמ וֹ ת מכּ ל  אליו אוֹ תם קרב הוּ א בּ רוּ % ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
אליו. אוֹ תם  קרב רחוֹ ק  וּ מּמ קוֹ ם בהם, והתר צּ ה זרה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעב וֹ דה

ׁש כּ תוּ ב כד )זהוּ  ה'(יהושע  אמר כּ ה העם כּ ל  אל יהוֹ ׁש ע ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌3◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌
להרא וֹ ת מעוֹ לם. אבוֹ תיכם יׁש בוּ  הנּ הר בּ עבר  ישׂ ראל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהי 
וכת וּ ב, אליו, א וֹ תם וקרב בהם התרצּ ה רחוֹ ק מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
בּ ּפ סוּ קים וגוֹ '. הנּ הר מעבר אברהם את אביכם את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָואּק ח 
זה, את י וֹ דעים היוּ  ֹלא ישׂ ראל כל וכי להסּת כּ ל , יׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

יהוֹ ׁש ע  ׁש כּ ן ?וכל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌3◌ַ◌

נסּת רא לּ א  הּק דוֹ ׁש  ׁש ה0ם כּ מוֹ  ונגלית, נסּת רת הּת וֹ רה כּ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ן  ועל  קדוֹ ׁש , ׁש ם  היא הּת וֹ רה ׁש כּ ל מ0וּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה,
ל ּמ ה י וֹ דעים , הי וּ  וישׂ ראל יהוֹ ׁש ע אם ונגלית. נסּת רת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִהיא

ה' אמר כּ ה הרב כּ תוּ ב הּט וֹ ב - הדּ בר סתר  ודּ אי אלּ א ? ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ אבוֹ ת, ׁש התר צּ ה ישׂ ראל, עם הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה
אוֹ תם והוֹ ציא לכבוֹ דוֹ , עלי וֹ נה קדוֹ ׁש ה מרכּ בה אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
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נה כּ די מּת וֹ % הּמ אוֹ ר וֹ ת , כּ ל  מאוֹ ר קדוֹ ׁש , נכ בּ ד עלי וֹ ן ר  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
יׁש בוּ  הנּ הר  בּ עבר ה ' אמר  כּ ה ׁש כּ תוּ ב , זהוּ  בּ הם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעּט ר 
מעוֹ לם ונוֹ דע. ׁש ּמ כּ ר  הנּ הר אוֹ תוֹ  - הנּ הר מעוֹ לם . ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיכם

כּ אן  ר וֹ צה הוּ א מה הנּ הר- מעבר  חכמה. להראוֹ ת אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יׁש בוּ  הנּ הר בּ עבר  כּ ן ועל  עוֹ לם, נקרא נהר אוֹ תוֹ  אלּ א  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמעוֹ לם,
הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה והאמת הּט וֹ ב להרא וֹ ת  מעוֹ לם, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיכם
מעבר אברהם את אביכם את ואּק ח ישׂ ראל. עם הוּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָבּ רוּ %

אוֹ מר זּ ה  מה כּ מ וֹ הנּ הר. נהר בּ אוֹ תוֹ  נדבּ ק  ֹלא אברהם אלּ א ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
על  אף הזּ ה, הנּ הר  ראה , בּ א להתחזּ ק. בּ צ דּ וֹ  בּ וֹ  ׁש נּ דבּ ק  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
וּ כ ׁש יּ צחק  בּ וֹ . וּ מתחזּ קים מצּ דּ וֹ  דּ ינים יוֹ צאים דּ ין, ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַגּ ב

מתכּ נּ סים(בדיניו)מתחזּ ק  והּת ח ּת וֹ נים העליוֹ נים אזי בּ בניו, ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דין  כּ ּס א על יוֹ ׁש ב הּק ד וֹ ׁש  והּמ ל% מתּת ּק ן, ה דּ ין וכּס א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלדין,

אז, העוֹ לם. את חגּ נוּ .ודן ליוֹ ם בּ כּ סה ׁש וֹ פר  בחד ׁש  ּת קע וּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל כּ ּס א  וּ לתּק ן  הדּ ין כּ ּס א לסלּ ק ׁש יּ וֹ דעים ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם 

בּ -וֹ פר. וּ ב ּמ ה ? ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,

ּקׁשיא ודינא  רפיא  ּדין – ּומ ׁשּפט ְְְְִִִַַָָָָֹחק

וגו'ּת קעוּ  ׁש וֹ פר ד )בחד ׁש  פנחס:(פא, פ' ח"ג רל"א :)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

ואמר, פא)ּפ תח ליוֹ ם (תהלים בּ כּ סה ׁש וֹ פר בחד ׁש  ּת קעוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
בחדׁש חגּ נוּ  מהוּ  ׁש וֹ פר, בחד ׁש  ּת קעוּ  רפה,. דּ ין בּ ית זה ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

- בּ כּ סה חדׁש . פחד ׁש נּ קרא  זה ה', אות  של כסא העליון, העולם של (כסא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בכסה) עוד  העליון. למלך כסא שהוא יצחק.יצחק ּפ חד  קׁש ה, דּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶזה

דּ ין  זה - חק כּ י בּ גלּ וּ י. דּ ין הוּ א ׁש אין ּת מיד, ׁש ּמ תכּ ּס ה ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין
דּ ין זה - וּ מׁש ּפ ט  זה(קשה)רפה. בּ גלל כּ אחד. הם וּ ׁש ניהם . ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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עלויעקב:'לאֹלהי בּ צאתוֹ  שׂ מוֹ  בּ יהוֹ סף עדוּ ת ¥¥©£Ÿ¥¦¥¨§¥©
אׁש מע: ידעּת י ֹלא שׂ פת מצרים מּס בלזארץ הסירוֹ תי ¤¤¦§¨¦§©¨©§¦¤§¨£¦¦¦¥¤

אחד . בּ סוֹ ד וּ ׁש ניהם ימים, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ני 

הּׁשמים מלכ ּות  את עליו מחיל  - יצרֹו את הּכֹוב ׁש ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

שׂ מוֹ עד וּ ת ו )וגוֹ 'ּב יהוֹ סף  הּנעלם:(פא, מדרׁש וירא, פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֱִֶַָָ

זה,]קו.) בּ פס וּ ק ּפ תח ג )רבּ י אׁש ר(שופטים הגּ וֹ ים  ואלּ ה ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌
בּ אוֹ תוֹ  ראיתי רבּ י, אמר ישׂ ראל. את בּ ם לנ ּס וֹ ת ה ' ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִהנּ יח

העולם]עוֹ לם, מעלה]עוֹ מד [ואין על [ואין ׁש 0וֹ לטים בּ אוֹ תם אלּ א ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש  ל בּ ם, פא)נּ אמררצוֹ ן שׂ מוֹ (תהלים בּ יהוֹ סף  אמרעדוּ ת וגוֹ '. ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יהוּ דה, בּ ׁש בילרב והּמ לכ וּ ת ? ה ּמ עלה  לאוֹ תּה  י וֹ סף זכה לּמ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
את  עליו  מחיל יצרוֹ , את הכּ וֹ בׁש  כּ ל ׁש -נינוּ , יצר וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ בׁש 

ה-מים. ה וּ אמלכ וּ ת בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ברא  ֹלא אחא, רב ׁש אמר ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה  והאם אדם. בּ ני  בּ וֹ  לנּס וֹ ת אלּ א הרע  היּ צר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

אדם בּ ני לנּס וֹ ת הוּ א לנוּ בּ רוּ % מנּ ין אחא, רב ׁש אמר  כּ ן. ?? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
יג )מ0כּ תוּ ב הא וֹ ת(דברים  וּ בא וגוֹ ' נביא בּ קר בּ % יק וּ ם כּ י ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נּס י וֹ ן, צרי % ול ּמ ה  וגוֹ '. אֹלהיכם ה' מנּס ה כּ י  וגוֹ ', ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהּמ וֹ פת
לפניו  גּ לוּ יים אדם בּ ני  מעשׂ י כּ ל לּת ן ׁש הרי  ׁש ֹּלא א לּ א ? ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

ול וֹ ט כּ תוּ ב מה ראה אדם. לבני ּפ ה בּ ׁש ערּפ תח וֹ ן י ׁש ב ? ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הבּ ר יּ וֹ ת. את לנּס וֹ ת י וֹ ׁש ב ׁש היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְסדם,

ּביֹותר הּקדׁש ּולׁשֹון ל ׁשֹון ׂשבעים  למד - הּצּדיק ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹוסף

שׂ מוֹ עדוּ ת ו )וגוֹ 'ּב יה וֹ סף פנחס:(פא, פ' ח"ג רי"ג :)[זוהר רבּ י ](דף ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, פא)חיּ יא שׂ מוֹ (תהלים  בּ יהוֹ סף הרי עדוּ ת וגוֹ '. ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
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ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יוֹ תר . הּק דׁש  וּ לׁש וֹ ן לׁש וֹ ן, ׁש בעים ׁש לּ מד ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה
עדוּ ת(שם) זּ וֹ  מה אבל אׁש מע . ידעּת י ֹלא  וּ ראה,שׂ פת בּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

יוֹ סף  עשׂ ה הדּ בר, לאוֹ תוֹ  בּ וֹ  אחזה ּפ וֹ טיפר ׁש אׁש ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש עה אוֹ תּה  עד י וֹ ם בּ כל וכן  לׁש וֹ נּה , יוֹ דע  ׁש ֹּלא כּ מי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

ׁש כּ תוּ ב לט )אחרוֹ נה, זּ ה(בראשית  מה בּ בגדוֹ . ו ּת תּפ שׂ הוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
לׁש וֹ נּה ,וּת תּפ שׂ הוּ  יוֹ דע ׁש ֹּלא כּ מי עצמוֹ  ׁש ע שׂ ה מ0וּ ם אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ נגדּ וֹ : צוֹ וחת הּק ד ׁש  ז)ורוּ ח זרה(משלי  מא0ה ל ׁש מר % ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
להׁש מיענוּ  בּ א  מה החליקה. אמריה מי מנּ כר יּ ה  כּ ל א לּ א ? ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

עד וּ ת. בּ אוֹ תּה  ואחוּ ז  ל0כינה מתק0ר מזּ ה, עצמוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ מר 
כּ אן וּ מהי  גּ ם שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עדוּ ת ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ , ׁש נּ ּת וֹ ספה ה' ? ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בזה. ׁש ּק נּ א על בּ פינחס י' ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהּת וֹ ספה

ׁשּבכתב ּתֹורה ּוב ֹו - ּכל צ ּדיק נקרא  ְְִִִֵֶַָָָֹיֹוסף

שׂ מוֹ עד וּ ת  ו )(פוגוֹ 'ּב יהוֹ סף תולדות :א, פ' חדש ל "ג .)[זוהר יוֹ סף ](דף  ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ההיא האס ּפ קלריה מּת וֹ % הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהכּ יר

ׁש כּ תוּ ב כּ ל כּ ל, יוֹ סף  נקרא כּ ן ועל כּ ל, מז)ׁש נּ קראת (בראשית ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
ׁש ני  הם ואהרן מׁש ה עוֹ לם . יסוֹ ד ונקרא יוֹ סף, ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַויכלכּ ל
נ ּת נה כּ ן ועל  מבּ יניהם, ׁש לּ מעלה הּק וֹ ל ׁש נּ ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְכר וּ בים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ידיהם. על כה)תוֹ רה ׁש ם(שמות ל% ונוֹ עדּת י ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נצח הם ׁש לּ מעלה, הכּ רוּ בים ׁש ני והם וגוֹ מר. אּת % ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוד בּ ר ּת י 
למּט ה לגּ בירה לּה  יׁש  כן כּ מוֹ  הגּ וּ ף. ּת וֹ מכי ׁש ני והם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְוהוֹ ד ,
על  ודּ אי , עליוֹ נים והם מ ּמ נּ ה, ׁש יּ וֹ נקים ּת חּת יה, כרוּ בים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

העדוּ ת וּ מי העדוּ ת . אר וֹ ן צדק ׁש נּ קרא  העדוּ ת, זהארוֹ ן ? ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  פא)י וֹ סף, תוֹ רה (תהלים ונקרא שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עד וּ ת ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ּת עברנה: מדּ וּ ד כּ ּפ יו ואחלּ צךּ חׁש כמוֹ  קראת בּ צּ רה ¦§©¨¦©£Ÿ§¨©¨¨¨¨¨¨£©§¤¨

סלה: מריבה מי על אבחנ% רעם בּ סתר ¨¤¨¦§¥©§¨§¤©©¤¥§§¤¤אענ%

לי:ט ּת ׁש מע אם ישׂ ראל בּ � ואעידה עּמ י ¦©§¦¦¥¨§¦¨¨¦¨§¦©©§ׁש מע

ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה הזּ ה והארוֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב,

כּ לּ םבּ א למעלה, ׁש אחוּ זים עלי וֹ נים  אב וֹ ת אוֹ תם כּ ל וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌
אחוּ ז  ׁש הוּ א ודוד  ה', ּת וֹ רת ׁש בּ כתב, בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְרמ וּ זים
וּ מ0וּ ם קבּ לה, בּ דברי רמוּ ז ּפ ה, ׁש בּ על  תוֹ רה ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ בּ ריתא,
ׁש נּ קרא ׁש בּ כתב, מּת וֹ רה  אוֹ ר  ׁש ּמ קבּ לת קבּ לה, נקראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ %
הכּ רוּ בים ׁש ני ואוֹ תם כּ ל. ונקראת יוֹ סף, ונקרא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,
והנּ צח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העדוּ ת . אר וֹ ן  אוֹ תוֹ  על עוֹ מדים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
וּ מזוּ ג ה0מים , ׁש ל סיּ וּ ם וזהוּ  וּ בארץ, בּ 0מים כל כּ י  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְוההוֹ ד 
בּ רא - הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  0בּ רא מה ׁש כּ ל הוּ א, וכ; הזּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
בּ יהוֹ סף  עד וּ ת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עדוּ ת, נקרא וי וֹ סף למּט ה. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ 

וּ למּט ה. למעלה בּ כּ ל, ׁש לם י וֹ סף ׁש ל ׁש מוֹ  כּ ן ועל  ועלשׂ מ וֹ , ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יחד ה וֹ לכים היוּ  ה-כינה  וארוֹ ן  יוֹ סף ׁש ל אר וֹ ן ׁש נינוּ , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶזה

אר וֹ נוֹ תבּ ּמ ד בּ ר ׁש ני ׁש ל ּט יבם מה אוֹ מרים: הי וּ  הע וֹ לם וכל , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌
ודּ אי ,האלּ וּ  קיּ "ם בּ זה. 0כּ תוּ ב  מה זה קיּ ם להם: וּ מׁש יבים ? ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב י)זה וּ  העוֹ לם.(משלי  ׁש ל  הּק יּ וּ ם ה וּ א  עוֹ לם, יס וֹ ד וצדּ יק ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ּכרא ּוי  לכּבד ּה וצריְך הּוא  ּבר ּוְך ּדקּודׁשא  ׁשמּה – ְְְְְְְִַָָָָָָָָָא ֹורייתא 

וגוֹ 'ׁש מע ּב ! ואעידה ט)עּמ י  משפטים:(פא , פ' ח"ב קכ"ד.)[זוהר ](דף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

רבּ י  - ּת 0מר וּ  אליכם  אמרּת י א ׁש ר  וּ בכל אחר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ּפ תח,י  פא)הוּ דה יהיה (תהלים ֹלא וגוֹ ', בּ # ואעידה  עּמ י ׁש מע ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
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מצרים  מארץ הּמ על# אֹלהי # ה' אנכי  וגוֹ '. זר אל  וגוֹ '.ב # ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ הם. להתבּ וֹ נן וי ׁש  הּק דׁש , בּ רוּ ח דּ וד  אמרם הלּ לוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּפ ס וּ קים
האדם, את הּת וֹ רה הזהירה מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה - ע ּמ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְׁש מע
והכּ ל  האדם, את הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  מזהיר מקוֹ מוֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
מי  ׁש כּ ל  הּת וֹ רה. מצווֹ ת את ׁש יּ ׁש מר כּ די האדם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלת וֹ עלת
בּ 0ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל כּ מי  בּ ּה , וּ מׁש ּת דּ ל הּת וֹ רה מצווֹ ת את ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש מר 

ׁש 0נינוּ , הוּ א,הּק ד וֹ ׁש . בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  היא הּת וֹ רה כּ ל ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ ל מ-וּ ם הּק דוֹ ׁש , בּ -ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל כּ מי בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי 
את  ׁש כּ וֹ לל ׁש ם עליוֹ ן , ׁש ם אחד, קדוֹ ׁש  ׁש ם היא ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ּפ גם  עשׂ ה כּ אלּ וּ  אחת אוֹ ת מּמ נּ ה  ׁש גּ וֹ רע וּ מי ה -מוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל 

הּק דוֹ ׁש  ֹלאבּ -ם - תזכּ ירוּ  ֹלא אחרים אֹלהים וׁש ם ׁש נינוּ , . ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וׁש ם אמר, ח יּ יא ר בּ י מּמ נּ ה. תגרע וֹלא הּת וֹ רה על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִתוֹ סיף
ׁש אינם אחרים בּ ספרים ׁש ּמ תעּס ק מי זה - אחרים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱאֹלהים
להזכּ ירם אפלּ וּ  ׁש אסוּ ר - ּפ י% על י0מע ֹלא  הּת וֹ רה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 

הּת וֹ רה. על ׁש כּ ן כּ ל  טעם, מהם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְוללמד

ׁשּבא מי ׁשּכל לתֹוכֹו. הרע  ה ּיצר את אדם יכניס  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
ּבֹו ּכׁשּמתח ּבר  ׁשהרי ּבת ֹוכ ֹו ׁשרּוי זר אל  ע ּמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלהתח ּבר
אמּונת על לעבר ּובא  ת ֹורה ּדברי על לעבר ּבא  מּיד ְֱֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹאדם 

הּקדֹוׁש ֵַַָהּׁשם

וגוֹ 'ׁש מע ּב ! ואעידה ט)עּמ י  אמור:(פא, פ' ח"ג ק"ו.)[זוהר ](דף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

יצחק  ר בּ י חטאוֹ . ונשׂ א אֹלהיו יקלּ ל כּ י  איׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאי ׁש 
פא)ּפ תח, לי(תהלים ּת ׁש מע  אם  ישׂ ראל  בּ # ואעידה ע ּמ י  ׁש מע  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

נכר לאל  ת ׁש ּת חוה וֹלא  זר אל ב# יהיה  ֹלאֹלא ׁש כּ תוּ ב כּ יון . ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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נכר לאל תׁש ּת חוה ו ֹלא זּ ה מה זר, אל  ב% ֹלאיהיה אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ ל  לתוֹ כוֹ . הרע היּ צר  את אדם יכניס ׁש ֹּלא זר, אל ב% ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ׁש הרי  בּ תוֹ כ וֹ , ׁש רוּ י זר  אל עּמ וֹ , להתח בּ ר  ׁש בּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

וּ באכּ ׁש ּמ תחבּ ר תוֹ רה, דּ ברי  על  לעבר  בּ א  מיּ ד  אדם, בּ וֹ  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
לה ׁש ּת חווֹ ת כּ % אחר וּ בא הּק ד וֹ ׁש , ה0ם אמוּ נת על ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעבר

כּ תוּ ב זה ועל  אחרים, זרלאלילים אל  ב # יהיה כּ יון ֹלא . ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אחרים לאלילים  להׁש ּת חו וֹ ת תבא ֹלא זר , אל ב% יהיה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
תׁש ּת חוה וֹלא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּק ד וֹ ׁש . ה0ם אמוּ נת על  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְולעבר
יקלּ ל  כּ י זה, ועל האדם. ׁש ל רעה אמוּ נה וזוֹ הי  נכר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְלאל 
הרע  יצר  זר, אל א וֹ ת וֹ  את קלּ ל  ׁש הוּ א לטען  ׁש יּ כוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱאֹלהיו,
אמת דּ בריו  אם י וֹ דעים איננּ וּ  ואנוּ  עליו, ׁש וֹ רה ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פעמים
י וּ מת. מוֹ ת ה' ׁש ם ונקב אבל חטאוֹ . ונשׂ א זה, ועל  ֹלא. ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ 

חטאוֹ  ונשׂ א ל ּמ ה  כּ %, אם יהוּ דה, ר בּ י  חטאוֹ אמר ונסלח ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
להיוֹ ת צרי% כּ מ וֹ (אלא)!היה אֹלהי, ׁש אמר  כּ מוֹ  לוֹ , אמר  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ְ◌

אֹלהיו  יקלּ ל כּ י  אמר, חיּ יא רבּ י  פרׁש . וֹלא סתם, ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
ה' ׁש ם ונקב אבל  חטאוֹ . ונשׂ א ו דּ אי וזה פרׁש , וֹלא ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם,
ר ׁש וּ ת ל וֹ  ואין הכּ ל, אמוּ נת ּת ל וּ יה כּ אן ׁש הרי יוּ מת, ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָמוֹ ת

כּ לל . עליו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלטען

ודּ אי ,אמר זה כּ % י וֹ סי , אמוּ נת ר בּ י הנּ וֹ  הזּ ה ה-ם ׁש הרי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌
העוֹ למוֹ ת, כּ ל עוֹ מדים זה  ועל והּת חּת וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים 
עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ת ורבּ וֹ א אלפים אלף ּת לוּ יים אחת זעירה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת 
א לּ וּ  ק ׁש וּ ר וֹ ת הלּ ל וּ  הא וֹ תיּ וֹ ת ׁש נינ וּ , זה ועל ּת ׁש וּ ק וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ל 

עליוֹ נים  רבב וֹ ת אלף  וכּמ ה א וֹ ת(עולמות)באלּ וּ , בּ כל  ּת לוּ יים ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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נכר:י לאל תׁש ּת חוה וֹלא זר אל ב% יהיה אנכייאֹלא ¦§¤§¥¨§¦§©£¤§¥¥¨¨Ÿ¦

בּ אמוּ נה ונקׁש רוֹ ת ועוֹ לוֹ ת 0ֹּלא(בגלוי)ואוֹ ת, מה בּ הם ונסּת ר , ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
העוֹ לם בהם, תל וּ יה הּת וֹ רה והּת ח ּת וֹ נים, העליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִה7יגוּ 

כּ תוּ ב , כּ ן ועל אחד. וּ ׁש מוֹ  הוּ א הבּ א, והעוֹ לם לט )הזּ ה (תהלים  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
וכתוּ ב , בלׁש וֹ ני. מחט וֹ א  דרכי  אׁש מרה ה)אמרּת י אל (קהלת ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ שׂ ר %. את לחטיא ּפ י % את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִּת ּת ן

לכעס נ ֹוח תהא  ׁשּלא  - זר  אל ב ְך יהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹֹלא 

זרֹלא  אל  ב! י)יהיה  נח:(פא, פ' חדש כ"ז .)[זוהר ּת וֹ לדּ ת](דף א לּ ה ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ
רבּ י ּפ תח,נח, פא)אלכּ סנדּ ראי  זר(תהלים אל ב # יהיה ֹלא ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נכר לאל  תׁש ּת חוה הרע.ו ֹלא יצר  זה - זר  אל ב% יהיה ֹלא . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלעזר רבּ י  ארּמ ית. תבעל ׁש ֹּלא - נכר  לאל תׁש ּת חוה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ׁש כּ ל  לכעס . נוֹ ח תהא ׁש ֹּלא - זר אל ב% יהיה ֹלא ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ מר,
כּ % עקיבא, ר בּ י ׁש אמר אלילים . עבוֹ דת ע וֹ בד כּ אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהכּ וֹ עס,
וּ למחר כּ %, ע שׂ ה ל % אוֹ מר היּ וֹ ם הרע: יצר  ׁש ל  דּ ר כּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהוּ א
אוֹ מר, היה  הוּ א ועוֹ בד. והוֹ ל % זרה, עבוֹ דה עבד  ל% ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵאוֹ מר

מכּ לּ ן  גּ ד וֹ ל  חכם ּת למיד אמ וּ ריםכּ עס דּ ברים בּ ּמ ה בּ דברים. ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה ׁש אמרה הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  כּ נגד כא)ׁש הם אין (משלי  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

אחרים בּ דברים אבל ה'. לנגד עצה ואין ּת בוּ נה ואין ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
בּ כבוֹ דוֹ  מצוּ י  ׁש יּ הא  כּ די  ּת למיד, אצל והרב לכעס . לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָאסוּ ר 
עליהם מוֹ ראוֹ  יהיה למען העם, ׁש אר ואצל מּת ר. - ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְוּ במ וֹ ראוֹ 
כּ עסנ וּ תם ׁש אין אס וּ ר , אנ ׁש ים וּ ׁש אר מ ּת ר. - ׁש מים  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש ם

ׁש מעוֹ ן, רבּ י  אמר ׁש מים. לכעס,ליראת קׁש ה  - הצּ דּ יק  מדּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
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מצרים'אֹלהי%�יהו� מארץ הּמ על% §Ÿ̈¡¤©©©§¥¤¤¦§¨¦

ואמלאהוּ : ּפ י% וישׂ ראליבהרחב לקוֹ לי עּמ י ׁש מע וֹלא ©§¤¦©£©§¥§¨©©¦§¦§¦§¨¥

לי: אבה ילכוּ יגֹלא לבּ ם ׁש רירוּ ת בּ  ואׁש לּ חהוּ  ¨¨¦¨£©§¥¦§¦¦¨¥§

בּ דרכיידבּ מוֹ עצוֹ תיהם: ישׂ ראל לי ׁש מע עּמ י לוּ  §£¥¤©¦Ÿ¥©¦¦§¨¥¦§¨©
אׁש יבטויהלּ כוּ : צריהם ועל אכניע אוֹ יביהם כּ מעט §©¥¦§©§¥¤©§¦©§©¨¥¤¨¦

יהו�טזידי: לעוֹ לם:�משׂ נאי עּת ם ויהי לוֹ  יכחׁש וּ  ¨¦§©§¥§Ÿ̈§©£¦¦¦¨§¨

אשׂ בּ יע%:יז דּ בׁש  וּ מצּ וּ ר חּט ה מחלב ¤¦§©©§¦¨¦¤¥¥¥¦£©©ויּ אכילהוּ 

מכּ לּ ן  גּ ד וֹ לה הּמ דּ ה וז וֹ  לרצוֹ ת . להוֹ רוֹ ת,ונוֹ ח הכּ תוּ ב וּ בא . ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
בּ מהלכ וֹ . נוֹ ח בּ ד בּ וּ ר וֹ , נוֹ ח בּ דע ּת וֹ , נ וֹ ח  - נח ּת וֹ לדּ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

זה ע וֹ שׂ ה ענו,וּ מי  אי  עליו: אוֹ מרים וּ כׁש ּמ ת, צדּ יק. איׁש  ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יזכּ ה וּ למה בּ דּ רתיו, היה ּת מים חסיד . האֹלהיםאי את  ? ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
הּמ על וֹ ת. כּ ל על למעלה נח, ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִהתהלּ %

f
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אֹלהיםאפב לאסף אל'מזמוֹ ר בּ עדת נצּ ב ¦§§¨¨¡¦¦¨©£©¥

אֹלהים ׁש ּפ ט:'בּ קרב ּת ׁש ּפ טוּ בי מתי עד §¤¤¡¦¦§Ÿ©¨©¦§§

סלה: ּת שׂ אוּ  רׁש עים וּ פני עניג עול ויתוֹ ם דל ׁש פטוּ  ¨¤§¥§¨¦¦§¤¨¦§©§¨¨¦

בשליחותך  להצליח

נצב א)אלהים פב]:(פב, לפרק  תהלים איש[שימוש שלחך אם
בשליחותך. ותצליח  מהרה תחזור ואתה בדרך  אמור בשליחות

IIתהלים IIשימוש

וגו'עד עול ּת ׁש ּפ טוּ  ב )מתי ח"ב:(פב, קיז .)[זוהר תורה](דף זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הׁש ליט כּ אלּ וּ  זהוּ  לאמּת וֹ , אמת דּ ין דן ׁש ֹּלא דּ יּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכל
בּ ע וֹ לם. סמא"ל ח)את  עּמ ּה (דניאל  והּפ יל  ארצה, אמת ותׁש ל % ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

עם סמא"ל ׁש ל  הזּ וּ ג בּ ת גּ יהנּ ם, את ויקים  ה0כינה, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
- אמת דּ ין ׁש קר. שׂ פת  יקים  האמת דּ ין  ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַסמא"ל.
כּ %, וּ מ 0וּ ם וסמא"ל. גּ יהנּ ם - ׁש קר שׂ פת  האמצעי . ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַעּמ וּ ד 
ׁש ל  זוּ גוֹ  בּ ת מ7מאלוֹ , לפניו ּפ תוּ חה גּ יהנּ ם דּ ין, דּ ן ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש דּ יּ ן 

מל  צוּ ארוֹ , על וחרב  מאחוֹ ריו סמא"ל. סמא"ל  ה ּמ ות. א% ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
לפניו  ּפ תוּ ח החיּ ים ועץ לימינוֹ , ּפ תוּ ח עדן וגן צוּ ארוֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמעל 
ו ׁש וֹ חט הּמ ות  מלא% עליו ׁש וֹ לט  ׁש קר , דּ ין דּ ן אם ראׁש וֹ . ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַעל 
אמת, דּ ין דּ ן ואם בּ גּ יהנּ ם. אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רף  כּ % ואחר  ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ ,
מעץ  אוֹ תוֹ  וּ מטעים עדן  לגן יכניסוֹ  הוּ א בּ רוּ % ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

עליו ׁש כּ תוּ ב ג )החיּ ים, ואכל (בראשית הח יּ ים מעץ גּ ם ולקח  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
נאמר  ׁש בּ ּה  בּ ּת וֹ רה, ׁש נּ ברא לעלם. ג )וחי  היא(משלי  חיּ ים עץ ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ ּה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַלּמ חזיקים
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הצדּ יקוּ : הצּ ילוּ :ד ורׁש  רׁש עים מיּ ד ואביוֹ ן דל ּפ לּ טוּ  ¨¨©§¦©§©§¤§¦©§¨¦©¦

מוֹ סדיה כּ ל יּמ וֹ טוּ  יתהלּ כוּ  בּ חׁש כה יבינוּ  וֹלא ידעוּ  ¥§¨¦¨©§¦¨¥£©¦¨§§¨ֹלא

אֹלהיםוארץ: אמרּת י עליוֹ ן'אני וּ בני אּת ם ¨¤£¦¨©§¦¡¦©¤§¥¤§

ּת ּפ לוּ :זכּ לּ כם: ה)רים וּ כאחד ּת מוּ תוּ ן כּ אדם אכן ª§¤¨¥§¨¨§§©©©¨¦¦Ÿ

לּכל ולּמות לטמאה – לקדמּות ֹו חזר העגל ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחטא

וגוֹ 'אני  אּת ם א ֹלהים ו )אמר ּת י  פקודי:(פב , פ' ח"ב  רל"ו:)[זוהר ](דף  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

מקוֹ ם מצאה בּ ּמ ד בּ ר, נמצאת ׁש ּת מיד הּט מאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְורוּ ח
מאוֹ תּה  טהוֹ רים ישׂ ראל 0היוּ  וּ מה בּ וֹ . להתחזּ ק זמן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
על  כּ ׁש עמד וּ  - לכּ ל מות  וגרם  בּ עוֹ לם ׁש הּט יל  ראׁש וֹ נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌3זהמה
עליהם, וּ להתגּ בּ ר אוֹ תם לטּמ א מּק דם כּ מוֹ  להם גּ רם סיני ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהר
זהוּ  אחריהם. וּ לדוֹ ר וֹ תיהם  העוֹ לם  וּ לכל  להם  מות ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוגרם

פב )ׁש כּ תוּ ב כּ אדם(תהלים אכן וגוֹ '. אּת ם אֹלהים אמרּת י אני ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ סוֹ ד  להּט הר  כּ % אחר חזר אהרן כּ % וּ מ0וּ ם וגוֹ '. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְּת מוּ תוּ ן
כּ % ואחר קדוֹ ׁש ים, ימים ׁש בעה בּ אוֹ תם העליוֹ נה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה

בּ עגל . ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּט הר 

ּכדי  לעפר מ ֹורידתֹו אדם  ׁשל ּמיתתֹו - ּתמּות ּון ּכאדם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאכן
ׁשּבת ֹוכֹו הרע  יצר אֹות ֹו ְִֵֶֶֶֶָָָׁשּיּמחה 

וגוֹ 'אכן  ּת מוּ תוּ ן  ז)ּכ אדם לך :(פב , שלח פ' ח"ג קס"ב.)[זוהר ](דף ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌

אוֹ מרים, ׁש היוּ  וּ מצא וּ  מקרא , בּ עלי  אוֹ תם לפני (שםחזרוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אמר ּת י ,פב ) אני  כּ לּ כם. עליוֹ ן  וּ בני אּת ם אֹלהים אמר ּת י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 

וגוֹ '. אּת ם אֹלהים ׁש הרי  ל0מיעה, עשׂ יּ ה ׁש הק דּ מּת ם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד768 ניסן סדר טו ליום

פבתהלים מזמור  | לחודש  טז  | שלישי ספר

אֹלהיםח תנחל'קוּ מה אּת ה כּ י הארץ ׁש פטה ¨¡¦¨§¨¨¨¤¦©¨¦§©

הגּ וֹ ים: ¦©¨§בּ כל

מה וגוֹ '. ּת מוּ תוּ ן כּ אדם  אכן  - הרע יצר אחר ׁש נּ מׁש כּת ם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
הרע  יצר אוֹ תוֹ  ׁש יּ ּמ חה כּ די  לעפר מ וֹ רידתוֹ  אדם ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִּמ יתתוֹ 

בּ תוֹ כ וֹ . ונתע כּ ל ׁש ּמ ת  הוּ א הרע יצר  ואוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ תוֹ כוֹ ,

f
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לחודש יז

לאסף:אפג מזמוֹ ר ל�'אֹלהיםבׁש יר דּ מי אל ¦¦§§¨¨¡¦©¢¦¨

אל: ּת ׁש קט ואל ּת חרׁש  אוֹ יבי%ג אל הנּ ה כּ י ©¤¡©§©¦§Ÿ¥¦¦¥§¤

למלחמה

לך דמי אל ב)אלהים פג]:(פג, לפרק תהלים כתוב[שימוש למלחמה
רעה . שום בך  יעשו לא ינצחוך ואם ינצחוך ולא  עליך ותלהו אותו 

IIתהלים IIשימוש

ּומכניס זרה  מעבֹודה  הע ֹולם  ּבני את מ ֹוציא  היה  אבינ ּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָאברהם
לעב ה ּקּב"הא ֹותם ֹודת  ֲַַַָָ

וגו 'א ֹלהים  ל! דּ מי ב )אל לך:(פג, לך פ' ח"א פו:)[זוהר ּפ תח](דף  ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

פג )ואמר, ואל (תהלים ּת חרׁש  אל ל % דּ מי אל א ֹלהים ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אמר לׁש ֹלט . כּ די  מּט ה ׁש ל ההתע וֹ ררוּ ת היא זוֹ  אל . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִּת ׁש קט 
אל  וּ להתחבּ ר העליוֹ ן אל להעיר  ל%, דּ מי אל אֹלהים ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָדּ וד,

הּט עם מה מ0וּ םהיּ מין. וגוֹ '.(שם)? יהמיוּ ן אוֹ יבי % הנּ ה כּ י ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌
כּ %,[וכתוב] וּ מ0וּ ם יכרתוּ . בּ רית עלי % יחדּ ו לב נוֹ עצוּ  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י 

מתעוֹ רר אז ׁש הרי  מעלה, כּ לּפ י להעיר  ל% דּ מי  אל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים

נׁש בּ רים אז בּ יּ מין, נקׁש רת  וכאׁש ר עּמ ּה . אוֹ תּה  וקוֹ ׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
ׁש כּ תוּ ב טו)ה7וֹ נאים , ה'(שמות ימינ% בּ כּ ח נאדּ רי  ה' ימינ% ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌

הּמ לכים אוֹ תם כּ ל ׁש התחבּ רוּ  בּ ׁש עה וּ ראה, וּ בא אוֹ יב. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת רעץ

וכיון  העוֹ לם, מן להעביר וֹ  התיעצוּ  אברהם, על בּ ּק רב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה לּ חם
ויּ קח וּ  ׁש כּ תוּ ב הלכוּ , מיּ ד  אברהם, ׁש ל  אחיו בּ ן בּ לוֹ ט  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0לטוּ 

הּט עם מה ויּ לכוּ . אברם אחי  בּ ן רכׁש וֹ  ואת לוֹ ט מ0וּ םאת ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ראׁש : נשׂ אוּ  וּ משׂ נאי% סוֹ דד יהמיוּ ן יערימוּ  עּמ % על ¤¡¨§©§¤¨§Ÿ©©§©£¦

צפוּ ני%: על וֹלאהויתיעצוּ  מגּ וֹ י ונכחידם לכוּ  אמרוּ  §¦§¨£©§¤¨§§§©§¦¥¦§

עוֹ ד: ישׂ ראל ׁש ם בּ רויזּ כר עלי% יחדּ ו לב נוֹ עצוּ  יתכּ י ¦¨¥¥¦§¨¥¦£¥©§¨¨¤§¦

והגרים:זיכרתוּ : מוֹ אב ויׁש מעאלים אדוֹ ם גּ בלחאהלי ¦§Ÿ¨¢¥¡§¦§§¥¦¨§©§¦§¨
צוֹ ר: יׁש בי עם ּפ לׁש ת ועמלק נלוהטועּמ וֹ ן א$וּ ר גּ ם §©©£¨¥§¤¤¦Ÿ§¥©©¦§¨

סלה: לוֹ ט לבני זרוֹ ע היוּ  כּ מדיןיעּמ ם להם עשׂ ה ¦¨¨§©¦§¥¤¨£¥¨¤§¦§¨

ׁש וֹ ן: קי בּ נחל כיבין היוּ יאכּ סיסרא דּ אר בעין נׁש מדוּ  §¦§¨§¨¦§©©¦¦§§§¥Ÿ¨

לאדמה: וּ כזבחיבדּ מן וכזאב כּ ערב נדיבמוֹ  ׁש יתמוֹ  Ÿ¤¨£¨¨¦¥§¦¥§Ÿ¥§¦§¥§¤©
נסיכמוֹ : כּ ל אתיגוּ כצלמנּ ע לּ נוּ  נירׁש ה אמרוּ  אׁש ר §©§ª¨¨§¦¥£¤¨§¦£¨¨¥

אֹלהים כגּ לגּ ל'אֹלהייד:'נאוֹ ת ׁש יתמוֹ  §¡¦¡©¦¥©©§©

רוּ ח: לפני ּת להטטוכּ קׁש  וּ כלהבה יער ּת בער כּ אׁש  §©¦§¥©§¥¦§©¨©§¤¨¨§©¥

תבהלם:טזהרים: וּ בסוּ פת% בּ סער% ּת רדּ פם כּ ן ¨¦¥¦§§¥§©£¤§¨§§©£¥

ויּ לכ וּ , כּ % וּ מ 0וּ ם לאברהם, ד וֹ מה  היתה לוֹ ט ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש דּ מוּ תוֹ 
הּט עם מה בּ ׁש בילוֹ . היה הּק רב א וֹ ת וֹ  ׁש אברהםׁש כּ ל מ0וּ ם ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אוֹ תם וּ מכניס זרה מעבוֹ דה העוֹ לם בּ ני את מוֹ ציא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהיה
העיר הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ועוֹ ד , הוּ א. בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַלעבוֹ דת
וּ לקרב  בּ עוֹ לם אברהם ׁש ל ׁש מוֹ  את לגדּ ל  כּ די בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תם
לרדּ ף  התעוֹ רר  ׁש אברהם כּ יון - הדּ בר וס וֹ ד לעבוֹ דתוֹ . ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
לאברהם. נקׁש ר ׁש הכּ ל עד ל%, דּ מי  אל א ֹלהים אז  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם,
כּ מ וֹ  מלּ פניו, הּמ לכים כּ ל נׁש בּ רוּ  אז לאברהם, נקׁש ר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הכּ ל

וגוֹ '. אוֹ יב ּת רעץ ה' ימינ% ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
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יהו�יז ׁש מ% ויבקׁש וּ  קלוֹ ן פניהם יבׁש וּ יח:�מלּ א ©¥§¥¤¨¦©§¦§§Ÿ̈¥Ÿ

ויאבדוּ : ויחּפ רוּ  עד עדי ׁש מ%יטויבּ הלוּ  אּת ה כּ י וידעוּ  §¦¨££¥©§©§§§Ÿ¥§¥§¦©¨¦§

הארץ:�יהו� כּ ל על עליוֹ ן לבדּ % §Ÿ̈§©¤¤§©¨¨¨¤

ּברּוְך הּקדֹוׁש לפני מתּפללים  ׁשהיּו על א ּלה ? את  ה ּציל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמה 
ועל ּכרא ּוי ׁשמ ֹו ּומיחדים נ ּצל ּוה ּוא  ּכרא ּוי ׁשמֹו ׁשּמיחדים ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָ

יֹוקדת א ׁש ֵֵֶֶָמא ֹותּה

וגו 'וידעוּ  ה ' ׁש מ2 אּת ה יט)ּכ י מות:(פג , אחרי  פ' ח "ג (דף[זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ אׁש ,]נ"ז .) לּפ ל ׁש נּ כּפ תוּ  הזּ וֹ  בּ ׁש עה ׁש נינ וּ , כּ % ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מלכים עּמ ים א וֹ תם  כּ ל אל ואמר קוֹ ל וֹ  הרים אחד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

אמר, חנניה קיח)ושׂ רים. לי (תהלים  יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא לי ה' ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
וגוֹ '. בּ ה' לחס וֹ ת טוֹ ב בשׂ נאי  אראה ואני בּ עזרי  לי ה ' ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם

ואמר, ּפ תח ל )מי ׁש אל נאם(ירמיה יעקב עבדּ י ּת ירא אל  ואּת ה ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌3◌
בּ אוֹ תּה  וגוֹ '. אעשׂ ה כּ י  להוֹ ׁש יע% ה' נאם אני  אּת % כּ י וגוֹ ' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְה'
בּ ליצנוּ ת. וצחקוּ  ּת מהוּ  יעקב , ׁש ם את כ לּ ם ׁש 0מע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה

ואמר, ּפ תח ו)עזריה אחד .(דברים ה' אֹלהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע  ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב, מד )זהוּ  לה'(ישעיה יאמר זה וגוֹ '. אני לה ' יאמר זה  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌

יכּת ב  וזה מי ׁש אל. זה - יעקב ב ׁש ם יקרא וזה חנניה. זה - ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָאני 
כּ נּ ס  ׁש עה בּ אוֹ תּה  עזריה. זה - יכנּ ה י שׂ ראל וּ בׁש ם לה' ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָידוֹ 
בּ איזה להם: ואמר  ׁש לּ וֹ , הּפ מליא את ה וּ א  בּ ר וּ % ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

אוֹ תם אצּ יל  ה0ֹלׁש ה אלּ ה ׁש אמרוּ  ה דּ בּ וּ רים מא וֹ תם ?ד בּ וּ ר ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ואמר וּ , סג )ּפ תחוּ  עליוֹ ן (תהלים לבדּ # ה' ׁש מ# אּת ה  כּ י וידע וּ  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כּ ל הארץ.על  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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ׁש לּ י ,בּ אוֹ ת ּה  כּ ּס א לכּ ּס א: הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  אמר ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
אוֹ תם את אצּ יל הדּ בּ וּ רים מא וֹ תם דבּ וּ ר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ איזה

אצּ יל הצּ דּ יקים עליו צחקוּ  ׁש כּ לּ ם  הדּ בּ וּ ר  בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ : אמר ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌3◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש עמד  כּ מוֹ  יחור וּ . ּפ ניו עּת ה וֹלא יעקב יבוֹ ׁש  עּת ה ֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם,
ׁש כּ ת וּ ב, זה וּ  אלּ ה. אצל עכׁש ו  יקוּ ם בּ אׁש , אברהם  אצל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַיעקב
ע ּת ה ֹלא  אברהם את ּפ דה א ׁש ר  יעקב  בּ ית אל ה' אמר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָֹכּ ה 

אוֹ תם כּ ל ׁש נינוּ , הלּ יצנוּ ת. ׁש ל מהבּ וּ ׁש ה וגוֹ '. יעקב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵיבוֹ ׁש 
ׁש ביב  אוֹ תם והרג אׁש , בּ אוֹ תּה  נשׂ רפוּ  הזּ ה, מהדּ בּ וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש צּ חק וּ 

אׁש  הּק דוֹ ׁש ׁש ל לפני מתּפ ללים ׁש היוּ  על אלּ ה? את הצּ יל מה . ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כּ ראוּ י, ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחדים ועל  כּ ראוּ י, ׁש מוֹ  וּ מיחדים הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָבּ ר וּ #

יוֹ קדת. אׁש  מאוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנ צּ ל וּ 

f
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מזמוֹ ר:אפד קרח לבני הגּ ּת ית על מהבלמנצּ ח ©§©¥©©©¦¦¦§¥Ÿ©¦§©

יהו� מׁש כּ נוֹ תי% צבאוֹ ת:�יּ דידוֹ ת §¦¦§§¤§Ÿ̈§¨

לחצרוֹ ג  נפׁש י כּ לתה וגם יהו�נכספה לבּ י�ת ¦§§¨§©¨§¨©§¦§©§§Ÿ̈¦¦

חי: אל אל ירנּ נוּ  וּ דרוֹ רד וּ בשׂ רי בית מצאה צּפ וֹ ר גּ ם §¨¦§©§¤¥¨©¦¨§¨©¦§

חליו  מרוב גופי שרזה למי

משכנותיך ידידות  ב)מה  פד ]:(פד, לפרק תהלים שרווח[שימוש למי
מ  ראוגופו שלא מים מלאה  חדשה קדרה על  אותו  יאמר חליו. רוב

מן א' א "ב. הוא שלו  ושם בעז"ה . ויועיל  עליו  ושפוך שמש 
"בך. מן ב' "צבאות,

IIתהלים IIשימוש

נלקח ה ּוא  ׁשּמּׁשם  ה ' לחצרֹות  מׁשּתֹוקק ְְְְִִִֵֶַַַָָהּגּוף

וגו 'נכספה  ה' לחצרות נפשי כלתה ג)וגם חדש :(פד, [זוהר

תורה](בראשית ) בברייתאזוהר למדנו הרי  יוסי  רב אמר 
כלם למטה  בין למעלה בין הקב"ה  שעשה מה שכל שלנו,
לארץ  מינו אחר  הולך הגוף למינו, ללכת ונמהרים נכספים 
למקום אלא השתוקקות לה אין והנשמה ממנה, שנלקח
זה מינו, אחר  יכסוף הקב "ה שעשה מה שכל משם, שנלקחה
ולא ה', לחצרות נפשי  כלתה וגם נכספה הכתוב שאמר

הגוף : כמו הזה לעולם

ולילה  יֹומם ּבּה לעמל  א ּלא סחֹורה  ולא  תפנּוקים צריכה  לא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּתֹורה

וגו'גּ ם  בית מצאה ד )צּפ וֹ ר ויקרא:(פד , פ' ויקרא ט'.)[זוהר ּפ תח](דף ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
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מזבּ חוֹ תי% את אפרחיה ׁש תה אׁש ר לּה  ¤§§¦¤¨¤Ÿ§¤¨¨¤£¨¥קן

ואֹלהי�יהו� מלכּ י :'צבאוֹ ת §Ÿ̈§¨©§¦¥¨

טו)ואמר , א הּק יני (שמואל הוּ א מי  הּק יני. אל ׁש אוּ ל אלּ וּ ויּ אמר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
הזּ ה, הדּ ר וֹ ר כּ מוֹ  בּ ּמ דבּ ר  קן ׁש עשׂ וּ  מׁש ה, ׁש ל חמיו יתרוֹ , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש נּ אמר פב )כּ מוֹ  ל ּה (תהלים קן ׁש ּת וֹ רהוּ דר וֹ ר ּת וֹ רה . ללמד כּ די , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌
ולילה. יוֹ מם בּ ּה  לעמל אלּ א סחוֹ רה , וֹלא תפנוּ קים צריכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹלא 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  יריחוֹ . ׁש ל מהענג ל ּמ ד בּ ר  נסעוּ  כּ % (שופטיםמ0וּ ם ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ '.א) הּת מרים מעיר עלוּ  מׁש ה חתן קיני  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בני 

ה ּצּדיקים רּוחֹות  א ּלּו - בית מצאה צ ּפֹור ְִִִִֵַַַַָָּגם

וגו 'גּ ם בית מצאה ד )צּפ וֹ ר בלק:(פד , פ' ח"ג קצ"ו:)[זוהר ו יּ רא](דף ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
חיּ יא, ר בּ י 0אמר מה ודּ אי אמר, אלעזר רבּ י וג וֹ '. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ לק

כּ תוּ ב, אבל היה. נסּת ר פד )דּ בר בית (תהלים  מצאה  צּפ וֹ ר גּ ם ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ל ּה  קן אוֹ מרוּ דרוֹ ר היה בּ עוֹ לם צּפ וֹ ר  על הּמ ל% דּ וד וכי וגוֹ '. ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

זה לפני דּ בר הנּ ׁש מוֹ ת חביבוֹ ת כּ ּמ ה ׁש 0נינוּ  כּ מ וֹ  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ % ֹלא - העוֹ לם נ ׁש מוֹ ת כּ ל  ּת אמר אם ה וּ א . בּ ר וּ % !הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מדוֹ ריהן  אּת וֹ , מדוֹ רן ׁש 0ם הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת אוֹ תן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מ -למעלה בית מצאה צ ּפ וֹ ר גּ ם נאמר . וכ % למּט ה, דוֹ ריהן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

וּ בין  עדן, לגן הן ח וֹ מ וֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש נינוּ , הצּ דּ יקים. רוּ חוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
ונהנוֹ ת ׁש ם מטיּ ל וֹ ת וּ נׁש מוֹ ת רוּ חוֹ ת כּ ּמ ה ואחת אחת ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
זכוּ  ׁש ֹּלא גּ ב על  אף ׁש בּ פנים, הצּ דּ יקים  ענּ וּ גי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵמריח

- ׁש בּ פנים הצּ דּ יקים רוּ חוֹ ת ע נּ וּ ג אבל סד )להכּ נס. עין (ישעיה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
וגוֹ '. אֹלהים  ראתה ניסן ֹלא ימי והם בּ ׁש נה , יׁש  ר ׁש וּ מים וימים  ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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מקוֹ ם  וּ פוֹ קד וֹ ת  מ ׁש וֹ טטוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש אוֹ תן  ּת ׁש רי , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִוימי
ר בּ וֹ תט וּ ב2טוּ ב2טוּ ב 2ט וּ ב2.ׁש צּ רי# ׁש ּפ עמים גּ ב על  ואף ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

גּ בּ י  על  ונראים הם  רׁש וּ מים אלּ וּ  ימים אבל  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטוֹ ת,

בּ כל  מצפצפוֹ ת  צּפ רים כּ מראה ואחת אחת כּ ל הגּ נּ ה, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַחוֹ מוֹ ת
וּ בקר. ◌ֶֹ◌ֶבּ קר

בּ ניוא וֹ ת וֹ  חיּ י  על וּ תפלּ ה  ה וּ א, בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בח  צפצוּ ף ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

י שׂ ראל כּ ל ימים  ׁש א וֹ תם  מ0וּ ם  העוֹ לם. ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 
נראוֹ ת בּ שׂ מחה ואז העוֹ לם . רבּ וֹ ן  וּ במצווֹ ת  בּ מצווֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעּס קים 
מצפצפוֹ ת עדן גּ ן  ׁש ל הח וֹ מ וֹ ת  גּ בּ י ועל מצפצפוֹ ת, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִצּפ רים

רבּ י אמר הזּ ה . העוֹ לם  ח יּ י על וּ מת ּפ ללוֹ ת וּ מ וֹ ד וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חוֹ ת
אבל ׁש ם . רוּ ח וֹ ת  אוֹ תן  ׁש וּ דּ אי אמרּת  יפה  ודּ אי אלעזר, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן ,

לּה  קן  וּ דרוֹ ר על ּת אמר נׁש מהמה  זוֹ הי למדּת י, כּ % אמר, ? ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלא ׁש עין וגנוּ ז טמיר למק וֹ ם  וע וֹ לה למעלה, ׁש ע וֹ לה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה 
יפה ו דּ אי  אלעזר, ׁש מע וֹ ן , רבּ י אמר וגוֹ '. ז וּ לת % א ֹלהים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָראתה
וּ כמ וֹ  הוּ א, ׁש לּ מ ּט ה  עדן בּ גן זה  כּ ל  אבל ה וּ א , ויפה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת 
רוּ חוֹ ת אלּ וּ  - בית  מצאה צּפ וֹ ר גּ ם  ו דּ אי. זה וכ % הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת 

ׁש ּמ ׁש וֹ טטוֹ ת מ 0וּ ם  כּ %, אחר ולצאת להכּ נס ׁש זּ כוּ  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְקדוֹ ׁש וֹ ת
ׁש לּ כל ו דּ אי בית . מצאה  רוּ חוֹ ת וא לּ וּ  צּפ רים , כּ מראה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונראוֹ ת 

בּ פנים. ידוּ עים מדוֹ רים  להן  יׁש  ואחת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת 

חבריהם .ועם מחּפ ת נכוים כּ לּ ם זה, להם כּ ל ׁש יּ ׁש  אלּ וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
להם  מראה הוּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  מהכּ ל. וחרוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְדּ רוֹ ר
זוּ לת#, אֹלהים ראתה ֹלא ׁש עין  אחד  גּ נוּ ז טמיר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵהיכל 
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צּפ וֹ ר קן נקרא היכל לּמ ׁש יחואוֹ ת וֹ  עטרוֹ ת מתעּט רים וּ מ0ם , ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש נה, ּפ עמים ׁש ֹלׁש  רׁש וּ מים , וּ בימים לבא. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד
להם וּ מראה הצּ דּ יקים, בּ אוֹ תם להׁש ּת עׁש ע רוֹ צה הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ רוּ %

טמ הצּ דּ יקיםהיכל  כּ ל אוֹ תוֹ  מכּ ירים ו ֹלא יוֹ דעים ׁש ֹּלא  גּ נ וּ ז יר  ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אוֹ תם אלּ וּ  - מזבּ חוֹ תי% את אפרחיה ׁש תה אׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש 0ם .
ׁש בּ כתב  ל ּת וֹ רה ׁש זּ כ וּ  קדוֹ ׁש ים, בּ בנים ׁש נּ תקנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
מזבּ חוֹ ת. ׁש ני  נקראים ואלּ וּ  הזּ ה. בּ ע וֹ לם ּפ ה ׁש בּ על ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְול ּת וֹ רה
בּ עוֹ לם בּ ניהם זכוּ ת  ׁש הרי הּק דוֹ ׁש , הּמ ל % לפני  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רים
לכל  ׁש זּ וֹ כה הר וּ ח מי  ׁש ם. א וֹ תם וּ מעּט רים עליהם, מגנּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

מכּ אן זה וגוֹ '. למזבּ ח וֹ תי % ללּמ ד אפרחיה, ׁש 0תה זוֹ  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ם. נראה אני בוּ ׁש ה בּ לי  ׁש הרי דבר %, אמר  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

יתרוֹ .ּפ תח זה  - בית מצאה  צ ּפ וֹ ר גּ ם ואמר, אלעזר רבּ י  כּ מ ּק דם ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
מל ּמ דים הגּ זית בּ לׁש כּ ת  ׁש היוּ  בּ ניו זה - לּה  קן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ דרוֹ ר

בית מצאה  זּ ה  מה  בּ פיהם. תוֹ רה דּ ברי וחוֹ תכים א לּ אּת וֹ רה  ? ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וּ מהּמ תיקוּ ת מדין מענג לקח וּ  בּמ ד בּ ר, וחנוּ  לקחוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
היה ׁש כּ ּס וּ פם הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ראה כּ יון ב ּמ דבּ ר. וחנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0ם 
קן  וּ דרוֹ ר ה גּ זית . ללׁש כּ ת והכניסם  מ0ם אוֹ תם מ ׁש % הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעל

אחד. הוּ א  ה כּ ל דּ רוֹ ר צּפ וֹ ר אחד. הכּ ל - ד )לּה  חבר(שופטים ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אטו)ה ּק יני. וגוֹ '.(שמואל ה ּק יני  אל ׁש אוּ ל  ויּ אמר ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ּבאריכּות ּומבאר ה ּבחינ ֹות ּבכל  אדם ּכלידת נמׁשלת י ׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָארץ

וגו'גּ ם  בית מצאה ד )צּפ וֹ ר מדרש :(פד, השירים, שיר חדש  [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עה .)הנעלם ואמר ,](דף יהוֹ ׁש ע ר בּ י  פד )ּפ תח צּפ וֹ ר(תהלים גּ ם  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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מזבּ חוֹ תי# את אפרחיה  ׁש תה אׁש ר ל ּה  קן וּ דר וֹ ר  בית  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָמצאה
ואֹלהי מל כּ י  צבא וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה' עשׂ ה  ׁש נינוּ , ׁש ם - צּפ וֹ ר גּ ם . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

עליוֹ נים יוֹ תר קדוֹ ׁש ים וּ מקוֹ מוֹ ת אתרים בּ ארץ הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ %
ׁש הּק דוֹ ׁש  האדם. יצירת כּ מוֹ  והכּ ל היּ 0וּ ב. מקוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמ0אר
ׁש ּמ ברר זה כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , וּ מנּפ ץ הזּ רע אוֹ תוֹ  בּ חר הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ %
החּט ים את ׁש ּמ ברר עד לחוּ ד, וק ׁש  לחוּ ד ּת בן חּט ים, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מנּפ ץ

ׁש  הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  נטל כּ ; מקוֹ מם. כּ ּס אעל  מּת חת לג ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  והּט יל גונים , בּ כ ּמ ה מתחּמ ם ה0לג ואוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְכבוֹ דוֹ ,
עד  מתע בּ רת ֹלא ׁש א0ה מכּ אן הא0ה . ׁש ל ה ּמ ים ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ תוֹ %
הזּ רע  זהוּ  ׁש לג, הזּ כר  מּט יל  הּמ ים וּ באוֹ תם מים, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש ּפ %
ׁש ה0לג כּ מוֹ  הא0ה, ׁש ל מאוֹ תוֹ  י וֹ תר  יחד , מחבּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶׁש הוּ א
לתוֹ % הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הּט יל לאחר  הּמ ים. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
ׁש היא טבּ וּ ר, בּ התחלה ועשׂ ה אוֹ תוֹ , ונּפ ץ  אוֹ תוֹ  בּ רר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
ה וּ א טבּ וּ ר  ואוֹ תוֹ  ה0לג, ׁש ל הבּ חירה  מּת וֹ % אחת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְנק דּ ה

ציּ וֹ ן. ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌3◌ְנקדּ ה

העוֹ לםוּ מ )ם  ׁש ל  צדדים לאר בּ עה  חוּ טים אר בּ עה התּפ 0טוּ  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ מׁש % החוּ ט מאוֹ תוֹ  ודר וֹ ם. צפוֹ ן  וּ מערב מזרח  -ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ מסיּ ם בּ ּמ זרח, מתחיל גוּ ף . נעשׂ ה מּמ נּ וּ  הּמ זרח, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
אדנ"י . בּ אוֹ ת יּ וֹ ת נרׁש ם י שׂ ראל . ארץ  הוּ א הגּ וּ ף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּמ ערב.
הדּ רוֹ ם, מצּ ד ׁש נּ מ ׁש % החוּ ט  מאוֹ תוֹ  העוֹ לם . כּ ל ור בּ וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲאדוֹ ן
זר וֹ ע  נעשׂ תה מ ּמ נּ וּ  ותקּפ וֹ , ה0לג כּ ל ׁש ל הבּ ר וּ ר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
אדם בּ וֹ  ׁש נּ כנס עדן גן וזה הענג. בּ חירת וה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָימין,

והוּ א  ׁש ל הראׁש וֹ ן , היּ מין וגנוּ ז, טמיר וזה הנּ ׁש מוֹ ת, לענג ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
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נעשׂ ית מּמ נּ וּ  הצּ פוֹ ן, מצּ ד ׁש נּ מׁש % החוּ ט מאוֹ תוֹ  העוֹ לם. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
ה0לג. ׁש ל ּפ סלת מאוֹ תּה  הגּ יהנּ ם. וזה שׂ מאל. זר וֹ ע ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונבראת

הרׁש עים. ׁש ל הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש ל לענׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְוהוּ א

ׁש נּ בנההראׁש  עד  ראׁש , בּ לי  העוֹ לם והיה  בּ 0מים. נתּת ּק ן ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּפ ה בּ ראׁש . הוּ קם הּמ ׁש כּ ן , כּ ׁש הוּ קם הּמ קדּ ׁש . ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
הּפ ה את רׁש ם והוּ א סיני . בּ ראׁש , ׁש התּת ּק ן העוֹ לם, כּ ל  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
ׁש אר וכל הירכים ה0לג. ׁש ל  מהבּ רוּ ר הּמ ים, ּת וֹ % ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה

הארץ. ׁש אר  בּ כל  וחבלים האיברים, צירים י ׁש  ׁש לּ א-ה וּ כׁש ם ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
הארץ  לה וֹ ציא הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ ּק ׁש  כּ ן  הלּ דה , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת
ירד וּ  הרים יעל וּ  וי וֹ רדים, עוֹ לים  הּמ ים היוּ  העוֹ לם, ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ ר

ה וּ אבקעוֹ ת  בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה הּק רקע . מן הוֹ ציא ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ ים. ונסוּ  וּ זוע וֹ ת, קד )רעמים גּ ערת%(תהלים מן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

נמוּ כה ונׁש ארה הארץ , ויצאה יחפז וּ ן. רעמ% ק וֹ ל מן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְינוּ סוּ ן
מהלּ דה. וּ מלכל% כּ ּמ ת נמ וּ % ׁש יּ וֹ צא הזּ ה כּ וּ לד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ְוּ מלכלכת,

הוּ כׁש ם את אׁש ׁש ּמ פעּפ עין ונוֹ תנים  ׁש יּ תע וֹ רר, עד וּ לד ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה כּ % - להאיר  וּ מראה לחּמ מ וֹ , לג בּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְונר 
אחד . בּ פס וּ ק והכּ ל הּמ ים. מ ּת וֹ % כּ ׁש יּ צאה בּ ארץ, הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ %

ׁש כּ תוּ ב עז)זהוּ  ּת בל ,(שם  ברקים האיר וּ  בּ גּ לגּ ל רעמ% קוֹ ל  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש בּ אוּ  עד  הּפ ה, נסּת ם כּ אן עד הארץ. וּת רע ׁש  רגזה - ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד
בּ וֹ  ׁש נּ ּת נה סיני וזה בּ 0מים, בּ ראׁש וֹ  נפּת ח והּפ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
נס ּת ם י שׂ ראל, לארץ וּ כ ׁש נּ כנס וּ  הדּ בּ וּ ר . נתּת ּק ן וׁש ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
הדּ בּ וּ ר בּ וֹ  היה ׁש ֹּלא - הּפ ה נסּת ם הּס תוּ ם. ונפ ּת ח  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּפ תוּ ח,

משה) הּמ קדּ ׁש .(משנסתלק בּ ית - הּט בּ וּ ר  נפּת ח האדם. מן הפ% .ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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ׁש וֹ תה. 0אּמ וֹ  מּמ ה  וׁש וֹ תה אוֹ כלת, 0אּמ וֹ  מה אוֹ כל ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ0ם
י שׂ ראל . ארץ  מּת מצית נזּ וֹ ן העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל

על וּ מ )וּ ם  אלּ וּ  ׁש ל בּ ׁש בח בּ עוֹ לם , הם ואתרים מקוֹ מוֹ ת כּ %, ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

העוֹ לם, כּ ל ׁש ל  ה יּ מין זר וֹ ע  ׁש הוּ א העדן, גּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵאלּ וּ .
עץ  הוּ א וׁש ם אלּ וּ , על  אלּ וּ  ל ׁש בח ואתרים מקוֹ מוֹ ת בּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵי ׁש 
מקוֹ ם י ׁש  מהם אחד וּ בהיכל ורע. ט וֹ ב ה דּ עת ועץ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים,

ּפ רט מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  את  ׁש ּמ כּ יר  מי ואין הכּ ל, מן וגנ וּ ז ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָטמיר
בּ תוֹ % וּ מצפצפת ּפ עמים ׁש ֹלׁש  י וֹ ם בּ כל ׁש בּ אה אחת, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלצּפ וֹ ר

הגּ ן וגו')עצי  צפור גם  הנּ ׁש מ וֹ ת(ואומרת יוֹ דע וֹ ת הצּ ּפ וֹ ר וּ באוֹ תּה  . ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לוֹ ת וּ בזמן וּ מׁש בּ חוֹ ת, ׁש ּמ וֹ דוֹ ת בּ זמן סימניהן, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶאת
ונטמנת היכל , לא וֹ ת וֹ  נכנסת הצּ ּפ וֹ ר  ואוֹ תּה  בּ חכמה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
ׁש עוֹ לה הּק ד וֹ ׁש ה, הנּ ׁש מה זוֹ  - וּ דר וֹ ר  נוֹ דעת. וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגנזת

אחר, דּ בר חוֹ רין. בּ ת והיא פד )למעלה, ל ּה (שם קן  -וּ דרוֹ ר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
העלי וֹ נה. בּ חכמה - לּה  קן דּ רוֹ ר. וּ קראתם ׁש כּ תוּ ב היּ וֹ בל, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶזה
אפרחיה, ׁש תה  אׁש ר  למּט ה. וזה למעלה זה וּ דרוֹ ר , ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִצּפ וֹ ר 

ׁש 0המי  מּמ נּ ה  ׁש ּמ וֹ ציאה החמ0ים, ׁש נת הזּ וֹ  הדּ ר וֹ ר ? ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

לתוֹ % ּת ׁש וּ קתם האפרוֹ חים, אוֹ תם הזּ וֹ . והצּ ּפ וֹ ר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶאפרוֹ חים
והּמ זבּ ח הּפ נימי הּמ זבּ ח הּמ זבּ חוֹ ת, מן ׁש ני נטלוּ  החיצוֹ ן. ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

- מלכּ י  ואֹלהי, מלכּ י  החיצוֹ ן. לּמ זבּ ח ונתנוּ  הּפ נימי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח

הּפ נימי . הּמ זבּ ח זה - ואֹלהי החיצוֹ ן, הּמ ז בּ ח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזה

וּ לעוֹ לםהּמ ז בּ ח  הּפ נימי , לּמ זבּ ח  ּת ׁש וּ קתוֹ  ּת מיד החיצוֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ותׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש יר וֹ ת  מלּ זּמ ר ׁש וֹ כ% ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
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הּפ תילה, על דּ וֹ לק ׁש הנּ ר זמן כּ ל ל ׁש ֹלמה. אׁש ר ה0ירים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִׁש יר 
מּמ נּ וּ . נהנים והכּ ל  וצח, מאיר האוֹ ר  כּ תּק וּ נּה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּפ תילה
האוֹ ר הּפ תילה, מן חסר וה0מן נעדּ רת ׁש הּפ תילה זמן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוכל
זמן  כּ ל כּ ;, כּ לוּ ם. האוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ דע  מי ואין  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנס ּת לּ ק,
מעלה ׁש ל אוֹ ר זוֹ , כּ פתילה וּ מסרגּ לים  מתּק נים היוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
לעוֹ לם, מׁש ּת כּ % ואינוֹ  ׁש ירה, ואוֹ מרת עליהם, דוֹ לקת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
מעלה. לנגד לעוֹ לם מ ׁש ּת כּ % ׁש אינוֹ  ה ּפ תילה על האוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְכּ דגמת
נע דּ ר קדׁש ים. קדׁש  ׁש בּ 0ירים, המעלּ ה הוּ א ה0יר  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
וּ ׁש ֹלמה בּ וֹ . ׁש יּ וֹ דע מי  ואין ונסּת לּ ק, האוֹ ר נעדּ ר - ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ תילה

ואוֹ מר , יב )צוֹ וח בּ ח וּ רתי%.(קהלת בּ ימי  בּ וֹ ראי% את וּ זכר ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ ימי  טוֹ בים וּ במעשׂ ים  בּ מצווֹ ת עצמ% וּ מסרגּ ל מתּת ּק ן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱהיה
אחר, דּ בר בּ ּפ תילה. לוֹ הב ההוּ א ׁש הּמ אוֹ ר בּ זמן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבחוּ רוֹ תי%,
אוֹ תוֹ  לנגד  אמר  מת ּק נת, ׁש הּפ תילה בּ זמן הה וּ א האוֹ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל 
ה וּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  לנגד התעוֹ רר בּ וֹ ראי%. את וּ זכר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָהאוֹ ר

האהבה. וּ תעוֹ רר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש יר

הרעהעד  ימי יבאוּ  ֹלא מתמעטת(שם)אׁש ר ׁש הלּ בנה בּ זמן - ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חפץ. בּ הם ׁש אין ימים הם ׁש לּ ּה  והיּ מים הרעה, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש ֹלט
ׁש כּ תוּ ב  מעדן, ה יּ וֹ צא נהר  זה  - ה0מׁש  תחׁש % ֹלא אׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַעד 

ב ) בּ וֹ (בראשית  ׁש כּ תוּ ב  מעדן, יוֹ צא יד )ונהר  יחרב (איוב  ונהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ונתעּט ף  הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא האוֹ ר זה - והאוֹ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש .

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ימינוֹ . וה וּ א  ימינוֹ .(איכהב )בּ וֹ , אחוֹ ר הׁש יב  ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נהר. מאוֹ תוֹ  הּמ תמלּ א היּ ם הוּ א - יד )והיּ רח (איוב  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נים א לּ וּ  - והכּ וֹ כבים  ויבׁש . יחרב ונהר  ים מנּ י מים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָאזל וּ 
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אּמ וֹ ת שׂ רי א לּ וּ  - העבים וׁש ב וּ  לּה . היד וּ עים  מ זּ ל וֹ ת ◌3◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר 
ׁש כּ תוּ ב  ה0רת, מלאכי ׁש ל בּ כ יּ תן אחר  - הגּ ׁש ם אחר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

מר ׁש לוֹ ם הבּ יתמלאכי 0מרי  ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם (קהלתיבכּ יוּ ן. ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב יב ) החוֹ מוֹ ת, ׁש וֹ מרי  אלּ וּ  סב )- חוֹ מוֹ תי%(ישעיה על ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אלּ וּ  - החיל אנ ׁש י והתע וּ תוּ  ׁש וֹ מרים. הפקד ּת י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
הם אלּ וּ  - חנוֹ ת ה וּ בטלוּ  לּה . סביב גּ בּ וֹ רים ׁש 0ים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵהם
הרא וֹ ת וח ׁש כוּ  החיּ וֹ ת. כּ נפי - מעטוּ  כּ י הּק רבּ נוֹ ת . ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְאוֹ כלי

הם אלּ וּ  - ד )בּ ארבּ וֹ ת בּ כל (זכריה מׁש וֹ טטים הּמ ה ה' עיני  ָ◌ֲ◌3◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הם אלּ וּ  - בּ 0וּ ק  דלתים וס גּ ר וּ  ה'. עיני ׁש בע והם  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
ננעל וּ . ׁש ֹּלא דמעוֹ ת ׁש ערי  זוּ לתי ננעלוּ , ׁש כּ לּ ם ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים 
וקוֹ ל ּה  לעפר , ונׁש ּפ לה ׁש נּ פלה דּ וד , סכּ ת - הּט חנה קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש פל
כּ ל  וי 0חוּ  ׁש פל. - האהבה בּ ׁש יר  ּת מיד מׁש וֹ ררה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
ה0יר. על בּ מׁש מרוֹ תם הנּ חלקים הּמ לאכים הם - ה0יר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ נ וֹ ת
בּ לּ ילה. מׁש וֹ ררים מׁש מר וֹ ת וּ מהם בּ יּ וֹ ם, מׁש וֹ ררים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם

ייראוּ , מגּ בּה  ה)גּ ם וׁש וֹ מר(קהלת ׁש מר . גּ בּה  מעל גּ ב ּה  כּ י  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌
בּ ית וּ בחר בּ ן  וּ בקד0ה. בּ נעימה מזּ ה זה וּ מקבּ ל מזּ ה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
יירא וגבּה  לפניו. מצוּ י חזק ודין מארה , יצתה ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 

וּ מדּ ינוֹ . ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִמגּ בּה 

כּ תוּ בוחתחּת ים מג )בּ דּ ר%, וּ במים(ישעיה  דּ ר % בּ יּ ם הנּ וֹ תן  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּט ל  וּ בא י וֹ רד , היה דר% וּ באוֹ תוֹ  נתיבה. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַעזּ ים
וכל  טוּ ב וכל שׂ מחה וכל  הוּ א, בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמראׁש וֹ 
על  ׁש בר ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית וּ בחר בּ ן  בּ א. היה הדּ ר % בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָרצוֹ ן,
היוּ  ודין ותקף ואימ וֹ ת  רגז וכל נמצא, הדּ ר % בּ א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש בר 
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ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ה0קד , וינאץ הדּ ר%. ט )בּ אוֹ תּה  ויּ ׁש קד (דניאל ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וכתוּ ב  הרעה . על א)ה' רוֹ אה.(ירמיה  אני  ׁש קד וּ צמיחת מּק ל  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ּת ׁש עה  עד  בּ תּמ וּ ז  עשׂ ר מ-בעה  כּ # יוֹ ם. ועשׂ רים אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַה-קד
עד ּפ רי, מוֹ ציא אין  הּפ רח מציץ, ׁש ה-קד  וּ מיּ וֹ ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ אב .

יוֹ ם  ואחד ׁש כמ וֹ עשׂ רים על  הּס בל  י ּת ן - החגב ויס ּת בּ ל . ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
הּמ קדּ ׁש  בּ ית עבוֹ דת ז וֹ  - האביּ וֹ נה ותפר דּ וד. בּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל 

ו  האדם בּ ני וצוֹ וחים  הּט עםלמּט ה. מה נענים. כּ י אינם ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
למעלה, למעלה הכּ ב וֹ ד מסּת לּ ק עוֹ למוֹ . בּ ית  אל  האדם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹהל%
הסּת לּ ק  ׁש הוּ א מ0וּ ם  בּ הם, ׁש יּ ׁש גּ יח  מי  ואין צוֹ וחים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם

ורע, הּמ ארה, נמצאת זה ועל  יצא. ׁש ּמ ּמ נּ וּ  עוֹ למוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלבית
י וֹ ם, בּ כל וצוֹ וחים וסוֹ פדים בּ עוֹ לם, רעוֹ ת  וּ מאוֹ רע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מות,

ט )ׁש כּ תוּ ב  חבל (שם ירתק ֹלא אׁש ר עד בּ חלּ וֹ נינוּ . מות עלה  כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

יב )הכּ סף  למּט ה.(קהלת מלמעלה ׁש נּ מׁש % חסד ׁש ל חוּ ט  - ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
החוּ ט, נ ׁש בּ ר החוּ ט. בּ אוֹ תוֹ  יוֹ רדת ׁש היא - הזּ הב גּ לּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌3◌ָ◌ְותרץ
נׁש ּת כּ חה ׁש הּת וֹ רה - הּמ בּ וּ ע על  כּ ד ות0בר הגּ לּ ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ָנפל

יופיא "ל הּמ ׁש אב, ואוֹ תוֹ  יפיפי "ה)בּ גּ לוּ ת, ׁש אב (וי "א ֹלא ה7ר, ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
אל  הגּ ל גּ ל ונרץ בּ ּה . נבוֹ כים אדם וּ בני  הּת וֹ רה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עין
וישב  יוֹ ם. בּ כל לח בּ ל ר ׁש וּ ת לוֹ  נּת ן הּמ ׁש חית וּ מלא% ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהבּ וֹ ר,

יכלה. והעוֹ לם  הנּ ׁש מוֹ ת, כּ ל ויכלוּ  כּ ׁש היה, הארץ על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר 
העוֹ לם ויהיה כּ בּת ח לּ ה, י ׁש וֹ ב מּמ נּ וּ , נהיה ׁש הכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהעפר ,
ויתחדּ ׁש  נתנּה , אׁש ר האֹלהים אל ּת ׁש וּ ב והר וּ ח כּ ׁש היה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָחרב

כּ תוּ ב זמן וּ בא וֹ ת וֹ  כּ בּת ח לּ ה. יב )העוֹ לם  מ יּ ׁש ני (דניאל  ור בּ ים ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וּ נׁש קוּ הוּ  מרוֹ נוֹ ס, ור בּ י עזריה רבּ י  בּ א יקיצוּ . עפר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאדמת
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ּס לה:ה יהללוּ % עוֹ ד בית% ׁש בי יוֹ  אדםואׁש רי אׁש רי ©§¥§¥¥¤§©§¤¨©§¥¨¨

בּ לבבם: מסלּ וֹ ת ב� לוֹ  מעיןזעוֹ ז הבּ כא בּ עמק עברי ¨§¦¦§¨¨Ÿ§¥§¥¤©¨¨©§¨

עליו, קרא יח)בּ ראׁש וֹ . חכמים(משלי  ואזן דּ עת יקנה נבוֹ ן לב ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
דּ עת. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְּת בּק ׁש 

ּבא ֹותם מ ׁשּתּדל ּכׁשה ּוא  לֹו ׁשּיסּיע  ּבּקּב"ה  ּכח ֹו את  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשים
ּבא ׁשאדם  ׁשּכיון אמת ּבדר ְך וללכת  ה ּתֹורה ׁשל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּמצו ֹות 

ל ֹו מס ּיעים  וּדאי ְְְִִֵַַַָלה ּטהר

ב!אׁש רי לוֹ  עוֹ ז ו )וג וֹ 'אדם תולדות:(פד, פ' ח"א  קמב.)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

הדּ ין  ׁש ל מצּ דּ וֹ  ׁש נּ כלל הגּ דל . בּ נוֹ  עשׂ ו את ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
אלעזר רבּ י מוֹ תי. יוֹ ם ידעּת י  ֹלא זקנּת י נא הנּ ה ויּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה .

ואמר , פד )ּפ תח ב#(תהלים לוֹ  עוֹ ז אדם האיׁש וגוֹ '.אׁש רי אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ּת קּפ וֹ . את בּ וֹ  ושׂ ם בּ ּק בּ "ה מיׁש אל ׁש ּמ תח זּ ק כּ חנניה יכוֹ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ואמרוּ , ׁש התחזּ קוּ  ג )ועזריה ׁש אנוּ (דניאל אֹלהינוּ  אּת נוּ  הן ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ מיּ ד% היּ וֹ קדת, האׁש  כּ ב ׁש ן מּת וֹ % להצּ ילנוּ  יכוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ בדים 

עליהםה יעמד וֹלא יצּ יל ֹלא ׁש אם ראה, בּ א י צּ יל . ּמ ל% ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
ֹלא הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש 0מוֹ  נמצא הוּ א, בּ רוּ % ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אמר וּ  ׁש ֹּלא ׁש יּ דעוּ  כּ יון אלּ א  ׁש אמרוּ . כּ מוֹ  הכּ ל , בּ עיני ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתקדּ ׁש 
בּ ין  וג וֹ '. הּמ ל% ל% להיוֹ ת  יד וּ ע ֹלא והן ואמרוּ , חזרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ו ׁש נינוּ  וגוֹ '. הּמ ל% ל % להי וֹ ת יד וּ ע י צּ יל, ֹלא בּ ין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַי צּ יל 
ׁש הּק דוֹ ׁש  מּמ נּ וּ , וקבּ לוּ  וׁש מעוּ  דּ בר, להם הוֹ דיע ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש יּ חזקאל
חזר וּ  ואז שׂ כר , ׁש יּ קבּ לוּ  כּ די עליהם, עמד ֹלא הוּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ %

וגוֹ '. הּמ ל% ל% להי וֹ ת ידוּ ע  ֹלא והן יתחזּ ק ואמר וּ , ֹלא אלּ א  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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וכ #. כּ # לי יעשׂ ה  אוֹ  יצּ ילני , הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ אמר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
בּ אוֹ תם  מׁש ּת דּ ל  כּ ׁש הוּ א לוֹ , ׁש יּ סיּ ע בּ ּק בּ "ה כּ חוֹ  את  ישׂ ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
בּ א  ׁש אדם ׁש כּ יון אמת . בּ דר # וללכת הּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת 
יס יּ ע  ׁש הוּ א בּ ּק בּ "ה יתחזּ ק וּ בזה לוֹ . מסיּ עים  ו דּ אי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּט הר,

וּ מ0וּ םל וֹ , בּ אחר. בּ טח וֹ נ וֹ  כּ חוֹ  את י שׂ ים ׁש ֹּלא בּ וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחזּ ק
הרהוּ ר בּ לי  כּ ראוּ י  לבּ וֹ  ׁש יּ עשׂ ה בּ לבבם. מס לּ וֹ ת ב% לוֹ  ע וֹ ז ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ %,
מקוֹ ם בּ כל  לעבר מתי 0בת ׁש היא הזּ וֹ  כּ ּמ סלּ ה אלּ א ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר,

גּ ם. כּ % ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי %,

ב#אחר,דּ בר  לוֹ  עוֹ ז אדם ׁש נּ אמראׁש רי כּ מוֹ  עז כט )- עז(תהלים ה ' ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֹ
ׁש ל לׁש מ וֹ  בּ ּת וֹ רה להתע ּס ק לאדם  ׁש צּ רי% מ0וּ ם  יּת ן . ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלע ּמ וֹ 

הוּ א. בּ רוּ % לׁש מּה ,ה ּק דוֹ ׁש  מׁש ּת דּ ל ואינוֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תעּס ק מי  ׁש כּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נברא . ׁש ֹּלא  לוֹ  בּ לבבםטוֹ ב מס לּ וֹ ת  זּ ה  מה בּ לבבם, כּ מוֹ מסלּ וֹ ת ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

סח )ׁש נּ אמר ההיא(שם הּת וֹ רה זוֹ  ׁש מ וֹ . בּ יּה  בּ ערבוֹ ת  לרכב סלּ וּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
חטיבה ולע שׂ וֹ ת וֹ  הוּ א  בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את להרים בּ ּה  ה ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ה וּ א
בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  ל ׁש מוֹ  היוּ  יעקב ׁש ל מעשׂ יו כּ ל  ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.
מ ּמ נּ וּ  זזה  ׁש ֹּלא ּת מיד, עּמ וֹ  היה הוּ א  בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  כּ % וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִהוּ א ,

בּ  ׁש הרי היהה 0כינה. ֹלא יעקב בּ נ וֹ , עשׂ ו  את יצחק ל וֹ  ׁש ּק רא  ׁש עה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌
ליעקב. ה וֹ דיעה ורבקה לרבקה , ה וֹ דיעה וה0כינה ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם ,

ה ּוא וה ּלב  - אהבה  אליו להעיר התע ֹורר ּות  ה ּוא  ׁשּלב  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ה ּכל ויסֹוד ִִַַֹע ּקר

וגו 'א ׁש רי  ב ! לוֹ  ע וֹ ז ו )אדם  תרומה:(פד , פ' ח"ב קס"ב)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ודּ אי  ל וֹ , אמר  אלעזר , ר בּ י  לפני מצוּ י היה יצחק ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
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מתעוֹ ררת ֹלא אוֹ תוֹ  אוֹ הב ׁש אדם הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש אהבת
מהלּ ב , אהבה אלּ א אליו להעיר התעוֹ ררוּ ת הוּ א ׁש לּ ב .מ -וּ ם ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הלב ) את  רוצה הוא ברוך  לבב%(והקדוש  בּ כל כּ תוּ ב לּמ ה כּ %, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם 
הלּ ב  אחד  גונים, ׁש ני ׁש הם ׁש ּמ ׁש מע נפׁש %, וּ בכל כּ % ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

הנּ פׁש  נפׁש ואחד צּ רי % מה - עּק ר ה לּ ב אם ודּ אי ? לוֹ , אמר ? ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ונפׁש  לב  ׁש הרי  לאחד . וּ מתאחדים ׁש נים, הם ונפ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש לּ ב

בּ זה, זה  אחוּ זים כּ לּ ם הכּ ל .וּ ממוֹ ן, ויס וֹ ד עּק ר הוּ א וזהוהלּ ב  ָ◌3◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌
אחד  יצרים , ׁש ני  ׁש הם הוּ א, לבבוֹ ת בּ ׁש ני לבב%, בּ כל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
לב. נקרא ואחד  אחד כּ ל  אלּ ה, וּ ׁש ני רע. יצר  ואחד  טוֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵיצר 
לבב%, הוּ א כּ % וּ מ0וּ ם רע . לב נקרא וזה  טוֹ ב, לב נקרא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה

הרע. ויצר  הּט וֹ ב יצר ׁש נים, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

להיוֹ תנפׁש %וּ בכל  צרי % היה וּ בנפׁש % וּ בכל ? זּ ה מה ! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מהנפׁש % לׁש ם הזּ ה הבּ כל נפ"ׁש ? להכליל אלּ א ? ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הנּ פׁש  0אוֹ חזת מה בּ כל  נפׁש %, וּ בכל  זהוּ  וּ נׁש מ"ה. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְורוּ "ח
כּ לּ ם ממ וֹ ן, ׁש ל הם מינים כּ ּמ ה כּ % אף מאד%, וּ בכל  ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהזּ וֹ .
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  אהבת בּ כל . כּ תוּ ב זה ועל מאלּ ה, אלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌3◌ְמׁש נּ ים

ואחד . אחד  בּ כל  אוֹ תוֹ  לאהב זה, כּ ל  לוֹ  למסר ואם הוּ א ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הרע  יצר  ׁש הרי  א וֹ תוֹ , לאהב  יכוֹ ל אדם אי# הרע בּ יּ צר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹּת אמר ,
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לעב וֹ דת אדם יקרב  ׁש ֹּלא מקטרג ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
הוּ א  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת ז וֹ הי אלּ א בּ וֹ ? אוֹ תוֹ  יאהב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְואי #
את  ׁש אוֹ הב  האהבה מ-וּ ם ל וֹ  נכנע הזּ ה כּ ׁש היּ צר  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵיוֹ תר,
הזּ ה  והאדם  נכנע ה זּ ה הרע ׁש כּ ׁש היּ צר הוּ א. בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש יּ וֹ דע  מ-וּ ם הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אהבת זוֹ הי אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵׁש וֹ בר 
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הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לעבוֹ דת  הרע יצר אוֹ תוֹ  את כּ אן לקרב  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  0עוֹ שׂ ה מה  כּ ל הדּ ין. לבעלי  סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְהוּ א
ה וּ א והכּ ל כּ בוֹ ד וֹ , להראוֹ ת כּ די הוּ א הכּ ל וּ מּט ה, ֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
מה וּ בכל אד וֹ נוֹ , את ׁש ּמ קטרג עבד ראה מי וכי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעבוֹ דתוֹ .

מקטרג הוּ א נעשׂ ה אדוֹ נוֹ  ה וּ א?0רצוֹ ן בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  רצוֹ ן ! ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ די  אמת בּ דר% וילכ וּ  בּ עבוֹ דתוֹ  ּת מיד  האנׁש ים ׁש יּ היוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א
ה וּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  הוֹ איל  טוֹ בוֹ ת. בּ כ ּמ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלזכּ וֹ תם
אדוֹ נוֹ  רצוֹ ן מּת וֹ % מקטרג ונמצא רע  עבד בּ א אי% ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ זה ,
טוֹ בה, מדּ ר % אוֹ תם ודוֹ חה רעה, לדר% האדם  בּ ני את ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מסטה
בּ ני  את וּ מסטה אדוֹ נם  רצ וֹ ן את יעשׂ וּ  ׁש ֹּלא להם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוע וֹ שׂ ה

רעה לדר% ע וֹ שׂ ה.האדם  הוּ א אדוֹ נוֹ  ׁש רצוֹ ן ודּ אי אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
עליו  וצוּ ה בּ י וֹ תר , א וֹ ת וֹ  אוֹ הב והיה יחידי  בּ ן ל וֹ  ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל %
מי  ׁש כּ ל  מ0וּ ם רעה, לא0ה  עצמ וֹ  את  יקריב ׁש ֹּלא  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה 
אוֹ תוֹ  לוֹ  הוֹ דה  הּמ ל%. להיכל  להכּ נס כּ דאי אינוֹ  אליה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ּק רב

בּ אהבה. אביו רצוֹ ן  לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַהבּ ן

ּת אר.בּ בית ויפת למראה נאה אחת זוֹ נה היה בּ חוּ ץ הּמ ל% ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בני  ׁש ל רצוֹ נוֹ  את לראוֹ ת ר וֹ צה אני הּמ ל%, אמר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלימים
כּ די  בּ ני, את וּ תפ ּת י לכי  לּה : ואמר הזּ וֹ נה לאוֹ תּה  קרא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאלי .

זוֹ נה א וֹ ת ּה  עשׂ תה מה אלי. בּ ני  רצוֹ ן את אחרלראוֹ ת הלכה ? ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ כ ּמ ה וּ לפּת וֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ לנ0ק לחבּ ק והתחילה הּמ ל% ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ ן 
וֹלא בּ ּה  גּ וֹ ער  - אביו למצות וּ מציּ ת יאה בּ ן אוֹ תוֹ  אם ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִפּת וּ יים.
וּ מכניסוֹ  בּ בנוֹ  שׂ מח אביו ואז מּמ נּ וּ . אוֹ תּה  ודוֹ חה לּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמציּ ת
ואוֹ צר וֹ ת מ ּת נוֹ ת  לוֹ  ונוֹ תן היכל וֹ , ׁש ל  הּפ רגּ וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלת וֹ %
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הזּ ה ל בּ ן הזּ ה הכּ ב וֹ ד כּ ל את גרם מי רב . הוהוכב וֹ ד ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌
אוֹ  ׁש בח  בּ זה לּה  י ׁש  הזּ וֹ נה ואוֹ תּה  הזּ וֹ נה. אוֹ תּה  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ מר,

ׁש ע שׂ תהֹלא - אחד  הצּ דדים. מכּ ל  ׁש בח ל ּה  ׁש יּ ׁש  ודּ אי ?ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּט וּ ב  אוֹ תוֹ  כּ ל  הבּ ן  לאוֹ תוֹ  ׁש גּ רמה - ואחד  הּמ ל%. רצוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶאת

כּ תוּ ב  זה ועל אליו. ה ּמ ל % ׁש ל  הזּ וֹ  האהבה א)(בראוּ לכל שית ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זה - מאד  החיּ ים . מלא% זה - טוֹ ב והנּ ה  מאד. טוֹ ב ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
למצווֹ ת ׁש ּמ ציּ ת למי  מאד טוֹ ב ודּ אי ׁש הוּ א הּמ ות, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא%
יוֹ רׁש ים הי וּ  ֹלא הזּ ה, המקטרג יהיה ֹלא אם ראה, וּ בא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִרבּ וֹ נוֹ .
עוֹ לם לרׁש ת ׁש עתידים הלּ לוּ , העליוֹ נים הגּ נזים את ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
פגׁש וּ  ׁש ֹּלא ואׁש ריהם הזּ ה, בּ מקטרג ׁש נּ פגּ ׁש וּ  אׁש ריהם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א.
יוֹ רׁש ים ׁש בּ ׁש ביל וֹ  מּמ נּ וּ , ונצּ לוּ  בוֹ  ׁש ּפ גׁש וּ  א ׁש ריהם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַבוֹ .
ּת ׁש וּ קוֹ ת אוֹ תן וכל ע דּ וּ נים אוֹ תם וכל  ט וֹ בוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

כּ ת וּ ב ׁש עליו  הבּ א, העוֹ לם סד )ׁש ל ראתה(ישעיה ֹלא  עין  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זוּ לת %. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים

גּ יה נּ םוא ׁש רי יוֹ ר ׁש ים ׁש בּ ׁש בילוֹ  ב וֹ , פגׁש וּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֹ
ׁש ּפ גׁש וּ  הרׁש עים א וֹ תם  ׁש הרי החיּ ים , מארץ ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונטרדוּ 
לצּ דּ יקים י ׁש  זה ועל אחריו, ונמׁש כוּ  ל וֹ  מצ יּ תים היוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תוֹ ,
הּט וֹ בוֹ ת אוֹ תן  כּ ל  יוֹ רׁש ים בּ גלל וֹ  ׁש הרי טוֹ בה, לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיק
המקטרג ׁש ל  ּת וֹ עלּת וֹ  מהי הבּ א. לעוֹ לם  וּ תׁש וּ קוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוע דּ וּ נים 

לוֹ  מציּ תים הרׁש עים כּ אׁש ר ׁש אין הזּ ה גּ ב על  אף אלּ א ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
מתחזּ ק  ׁש הרי  ועוֹ ד , עוֹ שׂ ה. הוּ א אדוֹ נ וֹ  מצות ּת וֹ עלת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶבּ וֹ 
עוֹ שׂ ה כּ ׁש הוּ א מתחזּ ק הוּ א רע , והוּ א הוֹ איל זה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
ׁש הרג כּ יון אדם . ׁש הוֹ רג עד מתח זּ ק, אינוֹ  הר ׁש ע  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַרע.
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מוֹ רה: יעטה בּ רכוֹ ת גּ ם ¤¤§©¨§©¦§יׁש יתוּ הוּ 

אוֹ תוֹ  כּ % נחת . לוֹ  ויׁש  בּ כח וֹ  וּ מתגּ בּ ר מתח זּ ק אז  אדם , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
ׁש ּמ סטה עד בּ כחוֹ , מתגּ בּ ר ֹלא הּמ ות מלא% ׁש נּ קרא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמקטרג
נחת לוֹ  יׁש  ואז אוֹ תם, והוֹ רג להם  וּ מקטרג האדם בּ ני ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
אדם כּ ׁש בּ ני החיּ ים צד ׁש ּמ תחזּ ק כּ מוֹ  בּ כחוֹ . וּ מתגּ בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחזּ ק
מתחזּ ק  הזּ ה המקטרג כּ % אף יׁש ר, בּ דר % וילכוּ  טוֹ בים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
הרחמן  עליהם. ׁש וֹ לט והוּ א ל וֹ , מציּ תים כּ ׁש הרׁש עים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ בּ ר
ולזכּ וֹ ת וּ להכניע וֹ  לנצּ חוֹ  ׁש זּ וֹ כים אוֹ תם ואׁש רי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַי צּ ילנוּ .
על  ּת מיד. הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ ל% אדם וּ מתחזּ ק הבּ א, לעוֹ לם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל וֹ 

נאמר , ודּ אי פד )זה מסלּ וֹ ת (תהלים ב# ל וֹ  ע וֹ ז אדם אׁש רי  ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם א ׁש ריהם .בּ לבבם. ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּכרֹוז וׁשמע ּתי ׁשם . ה ּמׁשיח מל ְך ׁשל ה ּמקֹום א ֹותֹו את ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָראיתי
ׁשּמׁשּתּד החברים אׁשריהם יֹום : ּבכל וא ֹותםמכריז ּבּתֹורה , לים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּדֹותיהם על הּמעבירים וא ֹותם האחרים, את ּבּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמזּכים

ה ּב כא עברי  ז)וגוֹ 'ּב עמק רות:(פד, מדרש חדש, צח.)[זוהר ](דף  ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ן  יוֹ סי ר בּ י  אליו  נכנס וּ  חלה. כּ רוּ סּפ דאי ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י 
אוֹ תוֹ  ראוּ  היה. ה0בּ ת י וֹ ם היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  וחכמים. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִקסמא 
יוֹ ם אמרוּ , נרדּ ם. בּ ינתים צחק. כּ % ואחר ב וֹ כה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
צרי%. ֹלא אחרת וטרחה לטלטלוֹ , ואס וּ ר  הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת 

◌ִ◌ְ◌ִהׁש אירוּ הוּ .

ודרׁש ,קם  י וֹ חנן א)רבּ י וּת 0אר(רות  נעמי איׁש  אלימל% ויּ מת ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
להתנחם בניה נׁש ארוּ  - אלימל% מת בניה. וּ ׁש ני  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
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ׁש היה אלימל%, מקוֹ ם את להׁש לים בניו ׁש ני ׁש נּ ׁש אר וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם,
כּ תוּ ב  מה כּ % אחר לנׁש מה. מחלוֹ ן נׁש מה ׁש ניהם גּ ם ו יּ מוּ תוּ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ׁש בר. על ׁש בר הוּ א עכ ׁש ו הּט מאה. ור וּ ח הּק דׁש  ר וּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכליוֹ ן ,
ׁש היא ה7כלית והרוּ ח י', ׁש הוּ א הּק דׁש  ׁש ל לנׁש מה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
אף  מת. נקרא מגּ ד לּ תוֹ  יוֹ רד אדם אלּ א ימוּ תוּ , ֹלא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוא"ו,
והם ׁש נּ ׁש ארוּ , בּ חכמים הנּ חמה אליעזר, רבּ י כּ ׁש ּמ ת ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָכּ אן ,
וחבריו  נוּ רי בּ ן יוֹ חנן רבּ י  מתוּ  וחבריו. נוּ רי בּ ן יוֹ חנן ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש ּמ ת כּ רוּ סּפ דאי ר בּ י  חברנוּ  וכעת כּ ר וּ ס ּפ דאי. ר בּ י נׁש אר  -ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש בר. על ׁש בר הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו,

אוֹ תוֹ בּ ע וֹ דם ראה אצלוֹ , ׁש היה חלק יּ ה רבּ י  יוֹ ׁש בים, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קרא בּ פיו. וּ צחוֹ ק ּפ ניו, על  הדּ מעוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרוֹ ת
ּפ ניו, על  דּ מעוֹ ת עם א וֹ ת וֹ  וראוּ  ולחברים , י וֹ חנן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
אדם עזבוּ  וֹלא יׁש בוּ , מת. ֹלא ׁש וּ דּ אי  אמר וּ  בּ פיו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ צח וֹ ק
קרבוּ  לׁש ּת וֹ ת . מים בּ ּק ׁש  עיניו, ּפ תח בּ ערב  אליו. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִלקרב 
לׁש ל וֹ ם. לכוּ  רבּ וֹ תי, להם: אמר וחכמים. י וֹ חנן ר בּ י  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵאליו
אוֹ תי  וצ וּ וּ  0ראיתי, מה לכם ואמר  אלי ׁש וּ ב וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלמחר
הדּ ברים כּ ל לת ּק ן הצטרכּת י ׁש עכׁש ו לחברים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע

ׁש ם, ׁש הייתי  הזּ ה וּ בלּ ילה ראיתי ,ׁש ראיתי, אחר עוֹ לם ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אלי , יקרבוּ  ׁש ֹּלא ביתי  לבני  אמר וּ  הוּ א. מה ידע ּת י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש ם, נׁש אר יוֹ חנן  ור בּ י  הלכוּ . כּ לּ ם כּ אן. אדם יהיה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ראוּ  היּ וֹ ם, מאיר כּ ׁש היה לילה. אוֹ תוֹ  כּ ל אליו  קרב ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
וקרא ויׁש ב, קם דבר. ידעוּ  וֹלא וּ ב וֹ כה. מדבּ ר ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 

ראית מה לוֹ : אמר יוֹ חנן. בּ אתי ,לרבּ י אחר מעוֹ לם אמר: ? ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד790 ניסן סדר כא ליום

פד תהלים מזמור  | לחודש  יז | שלישי ספר 

ל% אלּ א דּ בר , לגלּ וֹ ת ר ׁש וּ ת  לי  נתנוּ  ו ֹלא ל ׁש ם, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונכנסּת י
0ראה. מה להם ואמר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְולחבר %.

ל%,אמר ׁש ּת ּק נוּ  לכסא% ול% דּ ברי %, התקן יוֹ חנן: לרבּ י ל וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ראיתי  ואני  בּ ׁש ביל %, יבאוּ  מהחברים עשׂ ר  ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לגלּ וֹ ת. ר ׁש וּ ת לי  נתנוּ  0ֹּלא החברים מה מאוֹ תם וראיתי ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

מל# ׁש ל הּמ קוֹ ם  אוֹ תוֹ  את וראיתי בּ ידם . ּת למוּ דם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקיּ ם
החברים  אׁש ריהם י וֹ ם: בּ כל מכריז כּ רוֹ ז  וׁש מעּת י ׁש ם. ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח
ואוֹ תם  האחרים, את בּ ּה  ׁש ּמ ז כּ ים ואוֹ תם בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

מדּ וֹ תיהם  על וצ וֹ חק,הּמ עבירים בּ וֹ כה כּ ׁש הייתי ראיתם, . ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ה0כינה וראיתי אוֹ תי, להביא  הּמ ות למלא % נּת נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרׁש וּ ת
וצחקּת י  הּמ ות, מּמ לא% בּ כיתי כּ ן ועל לוֹ . נתנוּ  וֹלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶאצלי,
אוֹ תי  ׁש נּ וֹ טלים עד וראיתי ל וֹ . נוֹ תנת ׁש ֹּלא ה0כינה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ראיתי

כּ לּ ם ׁש ם וּ מחנוֹ ת, צבאוֹ ת כּ ּמ ה וראיתי ׁש 0ם, הדּ ין ◌ָ◌3◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלבית
הּפ נים, בּ על  סנדלפו "ן וּ בראׁש יהם העוֹ לם, בּ דיני ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעּס קים
וכל  עליו, ּפ רוּ סה אחת וּ פרכת לאד וֹ נוֹ , קׁש רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ּק וֹ ׁש ר 
לראוֹ תוֹ . לקרב רׁש וּ ת נּת נה וֹלא ידוֹ , ׁש ּת חת ה0מים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִצבאוֹ ת

סנגוֹ ריםוראיתי  מהם לפניהם, ממנּ ים  שׂ רים וכּמ ה דּ ין, בּ ית ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תי  וקרבוּ  נטלוּ  קטגוֹ רים. וּ מהם  העוֹ לם, בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
למלא% לוֹ  אמרוּ  החברים. מן רבּ ים ׁש ם וראיתי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

אצל% העוֹ לם מבּ ני  זּ ה מה ׁש ֹּלאהּמ ות: להם: אמר  ? ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לדּ ין. וקרבּת יו א וֹ ת וֹ , להמית לי דינו,נוֹ תנים דונו  להם, (אמר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ושמעתי) דיני , שידונו סנהדרין  שלשה לפני  אותילדין וקרבו לשבת אותי  .והניחו
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מצאנוּ  כפר , מצאנוּ  ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ואמר וּ  עדים, ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּק מ וּ 
התעּס ק וּ  מדּ וֹ תי . על תמיד  ׁש העבר ּת י עלי והעידוּ  בּ דיני כפר, ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ימים ׁש ל  חׁש בּ וֹ ן ועשׂ וּ  ׁש יּ ׁש נּת י, ׁש ראיתם ה יּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
על  תמיד  ׁש העבר ּת י  ועל ׁש למים. תמיד ונמצא וּ  ׁש לּ י, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נים
את ׁש העל וּ  עד בּ זה, לד וּ ן יכלוּ  וֹלא הדּ ין, את עזבוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמדּ וֹ תי ,

מקוֹ ם. לאיזה ידעּת י וֹלא אחר, למקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִדּ יני

ּת למוּ די וּ בא לה ׁש לים זמן לי ולתת אוֹ תי , לעזר ה דּ ין מן ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אוֹ תי  עזב וֹלא אוֹ תוֹ , גמרּת י ֹלא ׁש עדין הזּ ה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
הזּ קן  כּ רוּ סּפ דאי  רבּ י את בּ מקוֹ מי לוֹ  ׁש נּ תנוּ  עד  הּמ ות, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא%
וּ צחוֹ ק  בּ פני  הדּ מעוֹ ת כּ ׁש ראיתם אוֹ תי. עזב  ואז  מּק דם, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶׁש ל 
הּמ ות, מלא % ׁש ל מּפ חדּ וֹ  ׁש בּ כיתי - הדּ מעוֹ ת א וֹ תם  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה,
כּ די  אחר זמן עד לי  ׁש חכּ וּ  ועל  ה 0כינה, מ7מחת - ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוצחק ּת י
הּמ ות, מלא% יד על יׁש נּת י וֹלא לכם. 0גּ לּ יתי  מה לי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע 
ל ׁש ם. אני הוֹ ל% וע ּמ וֹ  אוֹ ׁש עיא, רבּ י את עּמ י  הׁש אירוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

עליו , וקראוּ  החברים, פד )ּת מהוּ  הבּ כא (תהלים בּ עמק עברי ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מוֹ רה  יעטה בּ רכוֹ ת גּ ם  יׁש יתוּ הוּ  -מעין  ה בּ כא בּ עמק עברי . ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עמק  ׁש הוּ א הּמ ות, מלא% ׁש ל  זה על  ׁש עבר כּ רוּ סּפ דאי, רבּ י  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזה
- יׁש יתוּ הוּ  מעין העוֹ לם. לכל  בּ כ יּ ה גרם ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהבּ כא,
לפיכ%, בּ ּת וֹ רה. מעיּ ין ולהיוֹ ת ּת למוּ ד וֹ , את לגמר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הנּ יחוּ הוּ 
ׁש כּ ן  כּ ל חיּ ים , לוֹ  גּ וֹ רמת הּת וֹ רה אם מוֹ רה. יעטה בּ רכוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַגּ ם
י וֹ חנן, רבּ י עליו קרא אוֹ תּה . ולוֹ מד גּ רסה אוֹ תּה  ׁש גּ וֹ רס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

קיב ) זרח(תהלים וצדּ יק. ורחוּ ם חנּ וּ ן ליׁש רים אוֹ ר  בּ חׁש % ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָזרח
חׁש % מהוּ  ּפ ני בּ חׁש %, את ׁש ּמ חׁש י % הּמ ות, מלא% זהוּ  ? ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
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אֹלהיםח אל יראה חיל אל מחיל בּ ציּ וֹ ן:'ילכוּ  ¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡¦§¦

ליׁש רים אוֹ ר  תהוֹ ם. ּפ ני  על וחׁש % ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
את כּ ר וּ סּפ דאי , רבּ י הזּ ה, ל צּ דּ יק הוּ א בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר 

זה את ע וֹ שׂ ה וּ מי  הּת וֹ רה. ׁש נּ קראאוֹ ר  הוּ א, בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וצדּ יק. ורחוּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחנּ וּ ן

ּבצ ּיֹון  אלהים  אל יראה  חיל  אל מחיל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹילכּו

חיל ילכוּ  אל ח)וגו'מחיל חדש:(פד, נ"ח:)[זוהר וללק וֹ ט](דף מאי ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אינוּ ן  אלּ ין ׁש 0וֹ נים. אלּ א  ׁש וֹ ׁש נּ ים, ּת קרי  אל  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ים,

דּ מתקלי  עלמא בּ האי ר וּ חא דמתלקט )דּ קדמי איתא ד"א (בז"ח  ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
הה וּ א קרי  כּ דין זמנייהוּ . מטא לא עד עלמא מהאי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת לּ קי
לי ּה , ואמר בּ חר צּ וֹ י  הסוֹ פר קסת דּ י  לגּ בריאל  מטטרוֹ "ן  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַנער 
לי ּה  דּ ילקוֹ ט ּפ לוֹ ני  על הּמ ות למלא% והב ּפ תקא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ת וֹ ב
דמטטרו"ן  למתיבּת א ליּה  וסלקין מיּ ד, ואתלקיט  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמעלמא
ּת ּמ ן  ואוֹ ליף בּ יּ דּ י ּה , דאייתי  תלמוּ די ּה  אמר  ו ּת ּמ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קדמיתא.
דקוּ דׁש א עילאה למתיב ּת א ליּה  סלקין לבתר  דּ אוֹ ליף. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמה
בּ הוּ  אׁש תע ׁש ע וּת ּמ ן דּ יליּה , למתיב ּת א וזמינא הוּ א. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי%
בּ האי  סתימין  דהווּ  אוֹ רייתא וטעמי ע לּ אין בּ רזי  דּ יליּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן
וחתים עילאה מתיבּת א מגּ וֹ  אזיל  ממנּ א רב ויופיא"ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא.
דּ אקׁש וּ  מה כּ ל מתיבתא תרי  מגּ וֹ  דאוֹ רייתא ורזי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִסתרין 
מתרצּ ין  עילאה, דּ מתיבּת א אינוּ ן דּ רקיעא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבמתיבּת א
במתיב ּת א אלּ א וקוּ ׁש יּ ין  ּפ רכי ּת ּמ ן דּ לית  עילאה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבמתיבּת א
יאוֹ ת. כּ דקא דּ אוֹ רייתא מלּ ין מתיבתי מתרי  וחתים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ רקיעא,
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תפלּ תי'אֹלהים�יהו�ט ׁש מעה צבאוֹ ת §Ÿ̈¡¦§¨¦§¨§¦¨¦

אֹלהי סלה:'האזינה אֹלהיםייעקב ראה מגנּ נוּ  ©£¦¨¡¥©£Ÿ¤¨¨¦¥§¥¡¦

מׁש יח%:' ּפ ני בּ חצרי%יאוהבּ ט יוֹ ם טוֹ ב כּ י §©¥§¥§¦¤¦©£¥¤

אֹלהי בּ בית הסּת וֹ פף בּ חרּת י מדּ וּ ר'מאלף ¥¨¤¨©§¦¦§¥§¥¡©¦
רׁש ע: יהו�יבבּ אהלי וּ מגן ׁש מׁש  אֹלהים�כּ י §¨¢¥¤©¦¤¤¨¥§Ÿ̈¡¦

כּ תיב דּ א פ"ד )ועל חיל(תהלים אל מחיל דּ אתי ילכוּ  וּ לזמנא . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ א ּת מר, כּ מה דּ רקיעא, מתיבּת א מגּ וֹ  וקוּ ׁש יּ ין ּפ רכי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיסתלקוּ ן 

חיל אל מחיל קכ"ב )וּ כתיבילכוּ  ׁש לוה(תהלים בּ חיל% ׁש לוֹ ם יהי ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דּ עיינין רזין הכא עד גווניםבּ ארמנוֹ תי%. בגו איתא ד "א (בז"ח  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לאסּת כּ לא.לאסתכלא) ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן

קדׁש ּברית  ז ֹו - ּומגן ְִֵֶֶֶָֹׁשמׁש

וגו 'ּכ י  אֹלהים ה' וּ מגן  יב )ׁש מ ׁש  שמות:(פד, ג)[זוהר מי ](דף  ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
הבּ רית ואוֹ ת קד ׁש  בּ רית  ׁש ּמ כניס  נכר, אל בּ ת עם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ כב 
קנאה ׁש אין וׁש נינוּ  נכר , אל  בּ ת  וּ בעל ׁש כּ ת וּ ב אחרת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלר ׁש וּ ת
ׁש היא קדׁש , בּ רית ׁש ל מּק נאה חוּ ץ הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

כּ תוּ ב  מה האמוּ נה. וסוֹ ד הּק דוֹ ׁש  ה0ם ׁש ל כה)?בּ רית (במדבר  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ י שׂ ראל . ה' אף ויּ חר  - מיּ ד מוֹ אב . בּ נוֹ ת אל לזנוֹ ת העם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ חל

בּ ּת חלּ ה,ר נענׁש ים בּ ידיהם, מוֹ חים וֹלא ׁש יּ וֹ דעים העם אׁש י ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ה0מׁש . נגד לה' אוֹ תם והוֹ קע העם ראׁש י  כּ ל את קח ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ה0מ ׁש  נגד זּ ה מה אמר , אבּ א ׁש נּ קראתרבּ י  הבּ רית נגד ? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
נאמר ועליה פד )ׁש מׁש , אֹלהים (תהלים ה' וּ מגן ׁש מׁש  ׁש מ ׁש כּ י  . ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

מה קד ׁש . בּ רית זוֹ  - כּ %וּ מגן אף לעוֹ לם, וּ מאיר  זוֹ רח 0מׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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יהו�' יּת ן וכבוֹ ד טוֹ ב�חן ימנע ֹלא ¥§¨¦¥§Ÿ̈¦§©

בּ תמים: אדם�יהו�יגלהלכים אׁש רי צבאוֹ ת ©Ÿ§¦§¨¦§Ÿ̈§¨©§¥¨¨

בּ �: ¨©¥Ÿבּ טח

ה וּ א ּמ גן מה - מגן האדם. גּ וּ ף את וּ מאיר ז וֹ רח קד ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְבּ רית
וּ מי  האדם, על  מגנּ ה קדׁש  בּ רית כּ % אף האדם, על להגן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
נגד  וזהוּ  אליו , לקרב  ׁש יּ וּ כל בּ עוֹ לם  נזק אין אוֹ תּה , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ מר 

◌ֶ◌ָ◌ַה0מׁש .

פקודי פ' ח"ב רכ"ד:)[זוהר ה וּ א](דף  ׁש זּ ה מ0וּ ם העדה, ּפ קוּ די ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוכסף
ׁש אינוֹ  גּ ב על ואף טוֹ ב, הוּ א כּ % למּט ה 0ּמ תּפ 0ט מה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
0ּמ תּפ 0ט מה כּ ל זהב, אבל לטוֹ ב. הוּ א הכּ ל  - הזּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּת נ וּ פה
לרע. מתּפ 0ט וזה לט וֹ ב, מת ּפ 0ט זה לרע . הוּ א הכּ ל - ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
צרי% וזה למעלה. וּ להעל וֹ ת ּת נוּ פה להניף צרי% כּ % ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
לט וֹ ב. כּ לּ ם ׁש עוֹ מדים מ0וּ ם הצּ דדים, וּ לכל למּט ה ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ 0ט

פד )ואמר ,ּפ תח  ה'(תהלים וּ מגן ׁש מׁש  זהכּ י - ׁש מׁש  כּ י  וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש מ ׁש  הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  זהוּ  - וּ מגן  ה וּ א . בּ רוּ % ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הדּ רג וֹ ת כּ ל  עוֹ מדוֹ ת ׁש כּ אן יהו"ה, הּק דוֹ ׁש  ה0ם סוֹ ד זה וּ  -ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וסוֹ ד  אֹלהים. ׁש נּ קרא הּק דוֹ ׁש  ה0ם ס וֹ ד זהוּ  - וּ מגן ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמנ וּ חה.

ׁש כּ תוּ ב טו)זה ה 0ם(בראשית סוֹ ד זהוּ  וּ מגן וׁש מׁש  ל %. מגן אנכי ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
אחד . בּ סוֹ ד  הכּ ל  להיוֹ ת ה', י ּת ן וכבוֹ ד חן ימנע ה0לם. ֹלא ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ תמים  להלכים זהט וֹ ב  סוֹ ד  לח)ׁש כּ תוּ ב (אותו)- ויּמ נע (איוב  ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ראׁש וֹ ן אוֹ ר  וזהוּ  אוֹ רם. א)מרׁש עים  ו יּ רא(בראשית ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  והסּת יר וֹ  ׁש גּ נז וֹ  טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
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בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מנע  מהרׁש עים, א וֹ תוֹ  וגנז  ׁש בּ אר וּ ה וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
לצּ דּ  אבל  הבּ א. וּ בעוֹ לם כּ תוּ ב הזּ ה מה ימנע יקים ֹלא ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הראׁש וֹ ן אוֹ ר זהוּ  בּ תמים. להלכים (שם)טוֹ ב ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
זה צרי% ֹלא זה ועל ט וֹ ב . כּ י האוֹ ר את אֹלהים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
וֹלא וּ להתגּ לּ וֹ ת, להתּפ 0ט אלּ א אוֹ תוֹ , וּ להניף  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
אוֹ תוֹ  נקרא ולכן שׂ מאל , ׁש הוּ א אחר אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתע לּ וֹ ת
מאת העדה  ּפ קוּ די  וכסף - כּ % וּ מ 0וּ ם זה. וֹלא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְּת נוּ פה,

וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ִכּ כּ ר 

עליו  להמ ׁשיְך ּכדי ה ּקּב"ה לפני ּתפּלה יסּדר ל ּדר ְך ׁשּיֹוצא  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
לּדרְך יצא  ׁשּלא  עד רּבֹונֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשכינת 

וגו'ּכ י  אֹלהים ה ' וּ מגן יב )ׁש מׁש  בראשית :(פד, פ' ח"א [זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

מט:) רבּ י ](דף עּמ וֹ  והיוּ  לטבריה, הוֹ ל % היה ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
ּפ נחס  רבּ י  את רא וּ  כּ % בּ ין חיּ יא. ורבּ י יהוּ דה  ורבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ סי
אילן  ּת חת ויׁש ב וּ  ירדוּ  כּ אחד, ׁש התחבּ ר וּ  כּ יון בּ א . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מאוֹ תם יׁש בנוּ , הרי ּפ נחס, ר בּ י אמר ההר. מאילני ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
ל ׁש מע. רוֹ צים אנוּ  יוֹ ם בּ כל אוֹ מר  ׁש אּת ה מע לּ ים ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י  יג )ּפ תח ועד (בראשית מנּ גב למּס עיו ויּ ל% ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
בּ ית בּ ין בּ ּת ח לּ ה אהֹלה ׁש ם היה א ׁש ר  הּמ קוֹ ם עד אל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ ית

למּס עיו  ויּ ל% העי . וּ בין להיוֹ תאל צרי % למּס עוֹ  זּ ה? מה ! ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ל למּס עיו  ואחד ׁש לּ וֹ  אחד הם, מּס עוֹ ת  ׁש ני  אלּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

כּ די  וּ נקבה  זכר להּמ צא צרי% אדם בּ ן כּ ל  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה,
לעוֹ למים. מ ּמ נּ וּ  נפרדת ֹלא ה0כינה  ואז האמוּ נה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלחזּ ק
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וּ נקבה,ואם  זכר נמצא ׁש ֹּלא לדּ ר% ׁש יּ וֹ צא מי  ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ  נפרדת יס דּ רה0כינה לדּ ר % ׁש יּ וֹ צא מי ראה, בּ א ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש כינת עליו להמׁש י% כּ די הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

כּ יון  וּ נקבה. זכר ׁש נּ מצא בּ זמן לדּ ר%, יצא ׁש ֹּלא עד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
ׁש הרי  יצא, - עליו ׁש וֹ רה וּ ׁש כינה וּ ׁש בחיו ּת פ לּ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּס דּ ר
וּ נקבה זכר וּ נקבה. זכר ׁש יּ ּמ צא כּ די עּמ וֹ , הזדּ וּ גה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ 7דה. וּ נקבה  זכר  פה)בּ עיר, לפניו (תהלים צדק  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ עמיו . לדר# וי שׂ ם מתעכּ ב יהלּ # אדם ׁש בּ ן זמן כּ ל ראה, בּ א  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כחו]בּ דּ ר %, ֹלא[בכל העלי וֹ ן ׁש הזּ וּ וּ ג כּ די מעשׂ יו לׁש מר צרי % ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

וּ נקב  זכר בּ לי  פגוּ ם וי ּמ צא מּמ נּ וּ , צרי%יּפ רד בּ עיר ה. ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
וֹלא בּ וֹ . נקׁש ר העליוֹ ן ׁש זּ וּ וּ ג כּ אן ׁש כּ ן כּ ל ע ּמ וֹ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ קבתוֹ 
נפרד  וֹלא בּ דּ ר% א וֹ תוֹ  ׁש וֹ מר הזּ ה העלי וֹ ן ׁש הזּ וּ וּ ג אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,

ׁש יּ ׁש וּ ב עד  לביתוֹ .מּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

f
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מזמוֹ ר:אפה קרח לבני יהו�בלמנצּ ח �רצית ©§©¥©¦§¥Ÿ©¦§¨¦¨§Ÿ̈

ׁש בּת  יעקב:(שבות)ארצ% עוֹ ןג ׁש בית נשׂ את ©§¤©§¨§¦©£Ÿ¨¨¨£

חברך  את לרצות

ארצך ה' ב)רצית פה ]:(פה, לפרק תהלים חברך [שימוש את לרצות
זה פעמים ז' ואמור דרום לצד לשמים אפך  ותלה  לאוירא פוק
תתן "וישעך  מן ו' ו"ה. הוא שלו ושם אותך מקבל והוא  המזמור

חסדך. ה' "הראנו מן ה' לנו ,

IIתהלים IIשימוש

ּבלב ּדֹו ה ּקּב"ה א ּלא  אחר ממ ֹונּה עליה  ׁשֹולט אין יׂשראל  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָארץ

ארצ 2רצית  ב )וגו'ה' ח"א:(פה, תורה](פו:)[זוהר ה'זוהר רצית ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וראה בוא אבא רבי  אמר יעקב . שבית שבת ארצך
הקב"ה אלא אחר ממונה עליה שולט אין ישראל  ארץ
היה הקדושה ארץ על שרוים היו שישראל  ובזמן בלבדו,
שהיתה העבודה ועשו עליהם שלם וכסא כראוי , מתוקן הכל 
למקום למעלה ההיא עבודה ועלתה העולם, אוירי  בוקעת
אלא לעבודה מוכנת אינה הקדושה שארץ לפי הראוי,
היו  עכו"ם עמים שאר ולפיכך בלבד, ישראל לעבודת
אלא ניזונו שלא  לפי עכשיו, כמו בה שלטו שלא מרוחקים
מלכים כמה רואים אנו  הלא תשאל  ואם התמצית, מן
בוא אבל בעולם, קיים היה המקדש שבית בזמן בה ששלטו
לא הארץ את ישראל שטמאו  טרם הראשון בבית וראה
ובזה התמצית מן ניזונו אלא עכו"ם, עמים שאר  בה שלטו
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כּ  סלה:עּמ % חּט אתם כל עברת%ד ּס ית כל אספּת  ©¤¦¦¨¨©¨¨¤¨¨©§¨¨¤§¨¤

אּפ %: מחרוֹ ן אֹלהיההׁש יבוֹ ת ׁש ענוּ 'ׁש וּ בנוּ  י ¡¦¨¥£©¤¥¡¥¦§¥
עּמ נוּ : כּ עס% אּפ %ווהפר ּת מׁש � בּ נוּ  ּת אנף הלעוֹ לם §¨¥©©§¦¨©§¨¤¡©¨¦§Ÿ©§

ודר: ב�:זלדר ישׂ מחוּ  ועּמ % ּת חיּ נוּ  ׁש וּ ב ּת  אּת ה הֹלא §Ÿ¨Ÿ£©¨¨§©¥§©§¦§§¨
יהו�ח לנוּ :�הראנוּ  ּת ּת ן ויׁש ע% חסדּ % ©§¥§Ÿ̈©§¤§¤§£¦¤¨

יהו�ט האל ידבּ ר מה ׁש לוֹ ם�אׁש מעה ידבּ ר כּ י ¤§§¨©§©¥¨¥§Ÿ̈¦§©¥¨

לכסלה: יׁש וּ בוּ  ואל חסידיו ואל עּמ וֹ  קרוֹ ביאל א� ¤©§¤£¦¨§©¨§¦§¨©¨

בּ ארצנוּ : כּ בוֹ ד לׁש כּ ן ׁש עוֹ  י ואמתיאליראיו חסד ¦¥¨¦§¦§Ÿ¨§©§¥¤¤¤¡¤
נׁש קוּ : וׁש לוֹ ם צדק ׁש וּ  וצדקיבנפגּ  ּת צמח מארץ אמת ¦§¨¤¤§¨¨¨¡¤¥¤¤¦§¨§¤¤

נׁש קף: יהו�יגמ$מים וארצנוּ �גּ ם הּט וֹ ב יּת ן ¦¨©¦¦§¨©§Ÿ̈¦¥©§©§¥

את וטמאו ישראל  שחטאו  וכיון כך , כל ולא שולטים היו
ונתקרבה ממקומה להשכינה לה דחו כביכול אז הארץ,
רשות להם ונתנה  עמים שאר בה שלטו ואז אחר, למקום

ועשו לשלוט. אדמתם על  שרוים היו  שישראל בזמן  אבל
יצאה  ולא ביניהם צנועה  היתה השכינה אז הקב "ה, עבודת

בהתגלות  לחוץ  הבית .מתוך

הע ֹולם ּכל ּומתקּים נקרא  ׁשמ ֹו ועל הע ֹולם ּברא ּבֹו ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָָאמת 
והּתחּתֹונים העליֹונים נֹוׂשא ְְְְִִֵֶַַָוהּוא 

וגו'אמת  ּת צמח  יב )מארץ תיקון:(פה, זוהר תורה](ס"ג)[תיקוני זוהר ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמת בתורת משקרים שישראל  בזמן ועוד נאמרמה,
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יבוּ לּה : ּפ עמיו:ידּת ּת ן לדר� וישׂ ם יהלּ � לפניו צדק ¦¥§¨¤¤§¨¨§©¥§¨¥§¤¤§¨¨

ח)בו ובזמן (דניאל השכינה, זו ארצה, מהו  ארצה, אמת ותשלך
בושישראל נאמר אמת תורת פה)מקיימים מארץ (תהלים אמת

נאמר  ובגלות נט )תצמח, והשקר(ישעי ' נעדרת, האמת ותהי 
ימחה למקומו ויתעלה האמת  שנתתקן ובזמן בעולם, שולט

זש"כ העולם, מן יב )השקר ועד (משלי לעד  תכון אמת שפת 
לעד, תכון אלא כתיב לא  כוננת שקר, לשון אמת ארגיעה [כאשר 

בכן] לעד התפארתתכון זה האמת, מי שקר , לשון ארגיעה ועד
שלו השכינה האמצעי , ב )עמוד היתה(מלאכי אמת תורת

נעבר שולט  שהאמת בזמן סמא"ל, זה השקר, ומי בפיהו,
אמ"ת, תיבות סופי לעשות אלהים ברא העולם, מן השקר 
נקרא שמו ועל העולם ברא בו  כי את, אלהים ברא גם וכן
העליונים נושא הוא והאמת העולם, כל  ומתקיים

והתחתונים.

וגו 'צדק יהלּ ! יד )לפניו בראשית:(פה , פ' ח "א נח:)[זוהר רבּ י ](דף  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ורבּ י  בּ נוֹ  אלעזר  רבּ י עּמ וֹ  והי וּ  בּ דּ ר% הוֹ ל% היה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
לאביו, אלעזר  ר בּ י אמר  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד  ח יּ יא. ורבּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ סי
רבּ י  ּפ תח  תוֹ רה דּ ברי לׁש מע ר וֹ צים לפנינוּ , מתּק נת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהדּ ר%

ואמר, י)ׁש מעוֹ ן וגוֹ '.(קהלת חסר לבּ וֹ  הל% כּ ׁש הּס כל בּ דּ ר% וגם  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
עד  הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני דּ רכיו לתּק ן ר וֹ צה  אדם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ ן
דּ ר כּ וֹ , על  לפניו וּ להת ּפ לּ ל בּ וֹ  להּמ ל% צרי% לדּ ר% יצא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש כּ תוּ ב ׁש 0נינוּ  פה)כּ מוֹ  לדר#(תהלים וישׂ ם יהלּ # לפניו צדק  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מּמ נּ וּ .ּפ עמיו  נפרדת ֹלא ה0כינה ׁש הרי . ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ וֹ וּ מי  כּ תוּ ב מה בּ רבּ וֹ נ וֹ , מאמין ׁש הּס כל ׁש ֹּלא  בּ דּ ר% וגם ? ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לבּ וֹ  זה  מי חסר . לבּ וֹ  ׁש ֹּלאהל% הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  זה ? ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אדם בּ ן ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם בּ דרכּ וֹ . מּס יּ וּ ע וֹ  וגוֹ רע בּ דּ ר% עּמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵיל%

סיּ וּ ע  את ב ּק ׁש  ֹלא לדרכּ וֹ  יצא ׁש ֹּלא עד בּ ר בּ וֹ נוֹ , מאמין ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
תוֹ רה, בּ דברי  עוֹ סק ֹלא הוֹ ל%, כּ ׁש הוּ א בּ דּ ר% ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִרבּ וֹ נוֹ .
בדר כּ וֹ . נמצא וֹלא ר בּ וֹ נ וֹ  עם  יחד הוֹ ל% ׁש אינוֹ  חסר , לבּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁש ל  אמוּ נה דּ בר כּ ׁש 0וֹ מע ואפלּ וּ  - הוּ א סכל לכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר
ׁש 0אלוּ  זה כּ מוֹ  בּ זה. לעסק  טּפ ׁש וּ ת ׁש זּ וֹ  א וֹ מר הוּ א ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִרבּ וֹ נוֹ ,
ׁש ֹּלא ואוֹ מר האדם, בּ ב שׂ ר  ׁש רׁש מוּ  הבּ רית  אוֹ ת על אדם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְלבן

בּ וֹ , והסּת כּ ל הזּ קן ייבא ר בּ י זאת ׁש מע  ה וּ א . אמוּ נה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְדּ בר 
בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ סיּ וּ ע  הזּ וֹ  בּ דּ ר % ואנ וּ  עצמוֹ ת. ׁש ל גל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה

תוֹ רה. דּ ברי לוֹ מר רוֹ צים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִהוּ א

f
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יהו�אפו הּט ה לדוד עני�ּת פלּ ה כּ י ענני אזנ% §¦¨§¨¦©¥§Ÿ̈¨§§£¥¦¦¨¦

אני: ׁש עבואביוֹ ן הוֹ  אני חסיד כּ י נפׁש י ׁש מרה §¤§¨¦¨§¨©§¦¦¨¦¨¦©

רעלה מרוח  נצל

הטה  לדוד  א)תפלה  פו ]:(פו , לפרק תהלים להרגילו[שימוש טוב  הוא
רעה . מרוח  להנצל

IIתהלים IIשימוש

היּו ולא הּמלְך לפני מתע ּטפֹות  הי ּו ה ּנּגּון ּתפ ּלֹות  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכל 
העני  ּתפ ּלת  ׁשּתּכנס עד ְְִִִִֵֶֶַַָָָנכנס ֹות 

וגוֹ 'ּת פלּ ה  אזנ! ה' הּט ה א)לדוד קדמאה :(פו, תקונא חדש, [זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌

קכח:) אמר](דף  הגּ לוּ ת בּ גלל יז)ודוד  א רעב (שמואל העם ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ויב ׁש ה, חרבה ה0כינה ׁש ראה וּ מ0וּ ם בּ ּמ דבּ ר. וצמא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְועיף
י שׂ ראל  ׁש חזרוּ  ׁש ראה  ׁש אחר בּ ׁש בילּה . הצּ ער נוֹ טל  היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהוּ א
כּ לּ ם ׁש ל וּ בּס וֹ ף תהלּ ים, מיני עשׂ רה ּת ּק ן בּ שׂ מחה, ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

פו)אמר ענני(תהלים אזנ # ה' הּט ה  לדוד  ׁש כּ ל ּת פלּ ה ראה וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עד  נכנסוֹ ת היוּ  וֹלא הּמ ל%, לפני מתעּט פוֹ ת  היוּ  הנּ גּ וּ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ וֹ ת

יעטף  כי לעני  ּת פ לּ ה ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  העני . ּת פלּ ת קב )ׁש ּת כּ נס ,(שם ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
העני . ּת פלּ ת ׁש נּ כנסת עד הראׁש וֹ נוֹ ת ּת פלּ וֹ ת  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ טף

ּת פלּ ת כּ % תפלת)וּ מ0וּ ם זו ' העני , תפלת  היא  מי  לכל. הקדים (העני ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש היא וּ מ0וּ ם בעלּה . בּ ֹלא עצמּה  בּ פני רׁש וּ ת ׁש היא ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַערבית
ה0בּ ת וּ תפלּ ת ויבׁש . עני וצדּ יק ויבׁש ה עניּ ה היא בעלּה , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ֹלא

לעני צדקה צדקההיא בשבת  שמש המשנה, בעלי  שבארוה כמו (שלה, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ל ׁש ערלעניים) עני  כּ מוֹ  הוּ א ׁש יּ היה אדם צרי % זה וּ מ0וּ ם .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ה0כינה. בּ ׁש ביל החל ימי ׁש ׁש ת בּ כל העמידה בּ תפלּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%
כּ אביוֹ ן  בּ תפלּ ין ויהיה כּ עני, מצוה ׁש ל בּ עּט וּ ף ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט ף
וזהוּ  היכ"ל. לחׁש בּ וֹ ן עוֹ לה ׁש כּ % אדנ"י, ׁש הוּ א ההיכל  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְל ׁש ער

ּת פּת ח. שׂ פתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאדני

ונכּבדים עליֹונים  סֹודֹות ּבּה ׁשאין ּבּתֹורה  א ֹות  ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמדנ ּו

אניׁש מרה חסיד ּכ י  ב )וג וֹ 'נפׁש י פנחס:(פו, פ' ח"ג רי"ג :)[זוהר ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ואמר, ּפ תח יהוּ דה פו)רבּ י כּ י(תהלים נפׁש י  ׁש מרה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ע  ה וֹ ׁש ע אני ואחרבדּ #חסיד  הּפ סוּ ק, בּ סוֹ ף  להסּת כּ ל י ׁש  וגוֹ '. ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

צרי% אלי %, הבּ וֹ טח כּ תוּ ב  הּפ ס וּ ק בּ ס וֹ ף הּפ סוּ ק. כּ ל על  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ %
בּ % הבּ וֹ טח  להי וֹ ת אלי%ל וֹ  הבּ וֹ טח זּ ה  מה כּ ביכוֹ ל ! אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ מ וֹ  בּ ׁש נה, הלּ ילה חצוֹ ת עליו  יעבר ׁש ֹּלא לוֹ  מבטיח ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
קיט )ׁש כּ תוּ ב היה(שם  קמ ּת י  ל%. להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה  חצוֹ ת ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

להיוֹ ת נפׁש י ,לוֹ  ׁש מרה לע וֹ למים. בּ % ואתק0ר  אקוּ ם, אלּ א ! ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
להיוֹ ת לוֹ  צרי% היה בּ ּת וֹ רה !ׁש מר  אוֹ ת ׁש אין למדנוּ  והרי ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ונכבּ דים  עליוֹ נים  סוֹ ד וֹ ת בּ ּה  לּק דוֹ ׁש -בּ רוּ %-ׁש אין  - ׁש מרה . ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נפ ׁש . בּ וֹ  ׁש נּ אחזת חלק אוֹ תוֹ  את ׁש מרה אמר, הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהוּ א

עוֹ לם לרׁש ת בּ אה  הזּ ה , מהעוֹ לם ה נּ פׁש  .(הבא)ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תּה  ולׁש מר לק בּ לּה  י וֹ צאים עליוֹ נים חילוֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כה, ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִאם
עּמ ּה  להתאחד לקחּת ּה  הזּ וֹ  והה ' מקוֹ מּה . למד וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להכניס ּה 

וׁש בּ תוֹ ת. חדׁש ים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רא ׁש י

מוּ ל ּה ואם מזדּ ּמ נים דינים בּ עלי חק ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה זוֹ כה , ֹלא ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ תגּ לגּ לת נפׁש  לאוֹ תּה  אוֹ י  החוּ צה. אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְודוֹ חים
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּק לע. בּ כף  אבן  כּ מוֹ  כה)בּ ריקנוּ ת, א ואת(שמואל ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
לפני  בּ ּק ׁש תוֹ  בּ ּק ׁש  ודוד  הּק לע. כּ ף בּ תוֹ % יקלּ ע נּ ה איבי% ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
אוֹ תּה  ידחוּ  ׁש ֹּלא נפׁש י , ׁש מרה ואמר הוּ א בּ רוּ % ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

וּ כ ׁש יּ גּ יע  לך )הח וּ צה. יפתחו ּפ תחים,(למולך, ל ּה  יפּת חוּ  מ וּ ל ּה , ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נקרא חסיד וכי  אני, חסיד כּ י  לפני%. אוֹ תּה  רבּ י וּ תק בּ ל אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ ן, נה)יהוּ דה, כּ %(ישעיה בּ גלל ה נּ אמנים. דוד  חסדי ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יצחק  רבּ י החוּ צה. ללכת אוֹ תּה  תעזּ ב ׁש ֹּלא נפׁש י, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש מרה
כּ מ וֹ  זוֹ , ארץ יוֹ רׁש  בּ צדּ יק , חלק לוֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר,

ס)ׁש כּ תוּ ב חסיד .(שם נקרא  זה וצ דּ יק וגוֹ '. צדּ יקים  כּ לּ ם ועּמ % ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש מרה ולכן אני , חסיד נאחזּת י, זה ׁש בּ מקוֹ ם אחר  דּ וד , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר

בּ %. להתק 0ר  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י

חסיד  נקרא  ּבּתֹורה ׁשּמתע ּסק מי - אני חסיד ּכי נפ ׁשי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשמרה

וגו'ׁש מרה אני חסיד ּכ י ב )נפ ׁש י פנחס:(פו, פ' ח"ג רכ"ב)[זוהר :](דף ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

פו) אני(תהלים חסיד כּ י  נפׁש י  גּ ב ׁש מרה  על אף - ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מ מלכי ׁש כּ ל אני, חסיד וֹלא בּ גּ מרא, וּ מערב ׁש ּפ ר ׁש וּ ה זרח ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ואני  ׁש עוֹ ת, ארבּ ע עד קיט )יׁש נים אקוּ ם(שם לילה חצוֹ ת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וכוּ ', וּ מערב  מזרח מלכי  ׁש כּ ל אלּ א עוֹ ד , וֹלא ל%. ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלה וֹ דוֹ ת
א 0ה לטהר כּ די וׁש ליה ׁש פיר בּ דם מלכלכ וֹ ת ידי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני 
אּת ה לּמ ה לוֹ , ואמרה אחת  צפרדּ ע  ל וֹ  נזדּ ּמ נה מיּ ד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבעלּה .

ל% להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה חצוֹ ת  לוֹ מר עצמ% כּ ל מׁש בּ ח ואני ? ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
לפניו  וּ לנגּ ן לוֹ  ל ׁש בּ ח יׁש נה  ֹלא לממ נּ הלילה אוֹ י  דּ וד , אמר ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌

אמר ּת י  ׁש ֹּלא אוֹ מר, 0אני מה  יוֹ דע  ׁש ֹּלא צפרדּ ע אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד804 ניסן סדר כד ליום

פו תהלים מזמור  | לחודש  יז | שלישי  ספר 

הארץ  עם וֹלא חכמים, ׁש ּפ רׁש וּ הוּ  מ0וּ ם אלּ א אני. חסיד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ׁש ה וּ א הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  מימין נּת נה ׁש הּת וֹ רה חסיד, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

חסיד.חסד. נקרא  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תעּס ק  מי  זה  זהוּ מ-וּ ם בּ גלל  ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

אוֹ תּה  תד וּ ן ו ֹלא נפׁש י, ׁש מרה  הוּ א בּ ר וּ % להּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
חסיד . הארץ עם וֹלא בּ הם ׁש נּ אמר הארצוֹ ת עּמ י  אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מע שׂ ה
כּ % אלּ א - חסד ׁש עשׂ וּ  הם הארצוֹ ת ע ּמ י כּ ּמ ה ּת אמר , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

חסיד  איזהוּ  ׁש היהּפ רׁש וּ הוּ : דּ וד כּ מוֹ  קוֹ נוֹ . עם הּמ תחּס ד זה ? ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מחבּ ר היה  וּ מה עםמחבּ ר. מחבּ ר היה למעלה ׁש ל ּת וֹ רה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

אני . חסיד כּ י  נפ ׁש י ׁש מרה  זה , וּ מ 0וּ ם הוּ א. בּ רוּ % ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הּזֹו ּבּתהּלה עבד דוד נע ׂשה  ּפעמים  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁש

וגו'ׁש מרה  אני חסיד ּכ י ב )נפׁש י  פנחס:(פו , פ' ח"ג (דף[זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אחר,]רכ "ג .) אנידּ בר  חסיד  כּ י נפׁש י ל ּמ הׁש מרה -? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למי  לוֹ  אוֹ י  וה"וּ . אנ"י בּ וֹ  ׁש נּ אמר אנ"י , עם ׁש אתחּס ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

ׁש נּ אמר  מהוּ א, אני  ק)ׁש ּמ פריד אנחנוּ .(תהלים  וֹלא  ע שׂ נוּ  הוּ א ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  פר וּ ד . בּ לי  אחד  לב )ׁש הכּ ל אני (דברים כּ י עּת ה ראוּ  ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

הוּ א מ יּ די [וגו']אני ואין אר ּפ א ואני מחצּת י  ואחיּ ה אמית אני , ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

וז  אחר . וֹלא ה וּ א  אני יהו "ה, אני ה'מצּ יל . אדנ"י. מן  אני ה ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
האמצעי . עּמ וּ ד -ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אמר,וּ מ)וּ ם חסד, ׁש הוּ א לימין, הוּ א ׁש מרה ׁש יהו"ה ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לגבוּ רה.נפׁש י אדנ"י והוּ א אנ"י, עם בּ % ׁש אתחּס ד  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הדּ בר וסוֹ ד יאהדונה"י . - ׁש מוֹ ת ׁש ני  מתח בּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ בתפארת
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וּ בגבוּ רה א)בּ חסד  מלמעלה.(יחזקאל ּפ רד וֹ ת וכנפיהם וּ פניהם ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ קרא טו)וּ בתפארת כּ תוּ ב (שמות מה מלחמה, איׁש  ?ה' ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

א) כּ אחד .(יחזקאל בּ וֹ  מתח בּ רים ׁש מוֹ ת ׁש ני אי ׁש , חברוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
גּ וּ ף, נקרא ּת פארת גּ ויּ תיהנה. את מכּס וֹ ת י)וּ ׁש ּת ים  (דניאל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יאההויה"ה. כתר ׁש י ׁש , אֹלהיוּ גויּ תוֹ  אּת ה עבדּ # שׂ ּמ ח .ה וֹ ׁש ע ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
לעב דּ # עזּ # ּת נה עבדּ #. פו)נפׁש  נעשׂ ה .(תהלים ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הזּ וֹ  בּ ּת הלּ ה עבד בּ עלי דוד ׁש העמיד וּ  ּפ עמים ׁש ֹלׁש  כּ נגד , ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ בּ רכוֹ ת בּ ּת פלּ ה: עבד להיוֹ ת אדם ׁש צּ רי % ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה
בּ אמצעיּ וֹ ת, רבּ וֹ . לפני  ׁש בחוֹ  ׁש ּמ סדּ ר עבד כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נוֹ ת,
ׁש ּמ וֹ דה עבד  כּ מוֹ  וּ באחר וֹ נ וֹ ת, מרבּ וֹ . ּפ רס ׁש ּמ בּק ׁש  עבד ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש עבד  ּפ עמים  וׁש ֹלש לוֹ . והוֹ ל% מּמ נּ וּ  ׁש ּק בּ ל  בּ ּפ רס רבּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש אין  הּמ ׁש נה בּ עלי ׁש ּפ רׁש וּ ה העבוֹ דה, מצּ ד  לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָצרי%
על  מצּ דּ ּה , עבדים  נקראוּ  אבוֹ ת וּ ׁש ֹלׁש ה ּת פלּ ה, אלּ א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲעבוֹ דה
ולכן  ה '. עבד  מׁש ה כּ % וגם ה'. עבוֹ דת ׁש היא ה0כינה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵׁש ם

כה) כּ ל (ויקרא - אחרים לגבּ י אבל עבדים. י שׂ ראל  בני לי ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
נקראת לּמ ה והיא הּמ לכ וּ ת. מצּ ד הם, מלכים בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

אתעבוֹ דה לעבד בּ נים ודר % לבעלּה , לעבד א0ה כּ דר% ? ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌
◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם.

ׁש כּ תוּ ב,ודוד  זהוּ  ועבד. חסיד עני, פו)נעשׂ ה ּת פלּ ה (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש מרה  אני. ואביוֹ ן  עני  כּ י  ענני  אזנ# אדני הּט ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
אלי #. ה בּ וֹ טח אֹלהי אּת ה עב דּ # הוֹ ׁש ע אני. חסיד  כּ י ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י

בּ ּה  ׁש נּ אמר הּמ ל %, לׁש ער  עני  נא)נע שׂ ה שׂ פתי (שם אדני ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ תוּ ב  וּ מה ה ּמ ל %. ל ׁש ער עני  נעשׂ ה היכ"ל, אדנ"י ?ּת פּת ח. ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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אזן  ׁש היא תחּת וֹ נה, ׁש כינה  וז וֹ הי ענני , אזנ% אדני ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַהּט ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תן, ולׁש מע  ּת פלּ וֹ ת  כב )לקבּ ל ֹלא(שם  כּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק ץ  וֹלא וּ בׁש וּ עוֹ בזה מּמ נּ וּ  ּפ ניו הסּת יר וֹלא  עני  ענוּ ת ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אחד , מן ד ' א וֹ ת  מצּ ד  ודל  עני נע שׂ ה ׁש הוּ א ׁש מע. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵאליו

בּ וֹ  לקיּ ם  האמצעי, עּמ וּ ד  ׁש הוּ א א"ח, מן קטז)לׁש אל  (שם ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וׁש אל  אפרים. בּ ן מׁש יח ימוּ ת ׁש ֹּלא יהוֹ ׁש יע , ולי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַדּ לּ וֹ תי
בּ הם לק יּ ם העניּ ים, ישׂ ראל בּ ׁש ביל ה 0ער  בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כב ) ב  בּ ׁש ביל (שמואל ׁש אל כּ % ואחר  ּת וֹ ׁש יע. עני  עם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְואת
ׁש נּ תן  לאחר  עבד. ונע שׂ ה למקוֹ מּה , עבוֹ דה ׁש ּת חזר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַהכּ הנים,
מהּת וֹ רה, דּ ל "ת עם גּ מוּ ל לעשׂ וֹ ת  החסד , מצּ ד ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
ּפ תח העליוֹ נוֹ ת. ספיר וֹ ת לׁש ֹלׁש  הגּ יע  כּ % חסיד . נע שׂ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

קלא)ואמר , הלּ כּת י (שם וֹלא עיני רמוּ  וֹלא ל בּ י גבּה  ֹלא ה' ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ בנפלאוֹ ת מ ּמ נּ י .בּ גדל וֹ ת ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

הצפר ּדעים מן נפ ׁש מסירּות למד ּו ועזריה מיׁשאל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחנניה

וגו 'ׁש מרה  אני  חסיד  ּכ י ב )נפ ׁש י אחרי :(פו , פ' חדש (דף[זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

לזרק ]נח.) ועזריה מי ׁש אל חנניה את  ׁש כּ פתוּ  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ואמר חנניה ּפ תח היּ וֹ קדת, האׁש  כּ בׁש ן לתוֹ % (תהליםאוֹ תם ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ואני קיח) בּ עזרי  לי  ה' אדם. לי יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא  לי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִה'
ואמר  מי ׁש אל ּפ תח ב0נאי. כט )אראה אל (ישעיה ה ' אמר  כּ ה ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌

וֹלא יעקב  יבוֹ ׁש  ע ּת ה ֹלא אברהם את ּפ דה אׁש ר יעקב ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵבּ ית
וּ באוֹ תּה  וגוֹ '. ידי מעשׂ ה ילדיו בראוֹ תוֹ  כּ י יחורוּ  ּפ ניו  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה

הוּ א: בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  אמר למעלה. דּ ינוֹ  דּ נוּ  מד )ה0עה (ישעיה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אראה ואני  בּ עזרי  לי ה ' ׁש אמר חנניה, זה - אני לה' יאמר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶזה
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אמר כּ ה ׁש אמר  מיׁש אל, זה - יעקב בּ ׁש ם יקרא וזה ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְב0נאי.
ׁש אמר עזריה זה - יכנּ ה י שׂ ראל וּ בׁש ם וגוֹ '. יעקב בּ ית  אל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶה'
ה' אמר כּ ה מיׁש אל ׁש אמר בּ ׁש עה וּ ראה, בּ א י שׂ ראל. ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
בּ לׁש וֹ נם. ליצנוּ ת עשׂ וּ  אברהם, את ּפ דה אׁש ר  יעקב בּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶאל
ׁש עשׂ וּ  הלּ יצנוּ ת אוֹ תּה  ׁש לּ י , הכּ ּס א הוּ א: בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש ה כּ מוֹ  הזּ וֹ , בּ דּ רגּ ה אוֹ תם וֹלאּת צּ יל אברהם. את צּ לּת י ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
כּ ל  ה0עה, בּ אוֹ תּה  יחורוּ . ּפ ניו עּת ה וֹלא יעקב יבוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַעּת ה

ׁש ביב אוֹ תם הרג אוֹ תם, ׁש כּ פתוּ  אׁש .אוֹ תם  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

עּמ הםלּמ ה היה ֹלא  מ ּמ נּ וּ דּ ניּ אל עשׂ וּ  הרי בּ לבּ וֹ : אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
זהוּ  ׁש לּ וֹ , האלוֹ ּה  כּ ׁש ם ׁש מוֹ  אמר והּמ ל % ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצלם ,

ד )ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב (דניאל אלהי. כּ ׁש ם בּ לט ׁש א צּ ר  ׁש מּה  דּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ז) מהם.(דברים התכּ ּס ה כּ ן ועל בּ אׁש . ּת שׂ רפ וּ ן אֹלהיהם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סילי 

הּמ לכוּ ת מן יברח  אדם מכּס יםוכי  היוּ  מלאכים אלּ א ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לאׁש  עצמם ׁש נּ תנוּ  ועזריה מיׁש אל חנניה ראוּ  מה ?אוֹ תוֹ . ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

לפני  גּ וּ פ וֹ  להניח  יוֹ רד דּ וד היה אחד יוֹ ם  תראה , בּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ מר והיה פו)הנּ הר, אני(תהלים חסיד כּ י נפׁש י .ׁש מרה ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

חסיד  ואּת ה לוֹ : ׁש יּ די אמרוּ  אני , חסיד וֹלא להם: אמר ? ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
את וּ מטּמ א הּט הוֹ ר, את וּ מטהר וּ בׁש ליה, בּ ׁש פיר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְמלכלכוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מׁש מרוֹ ת, בּ ׁש ֹלׁש  בּ שׂ מחה קם  ואני  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא.
בּ הבל  ס וּ ס כּ מ וֹ  נם ואני ל%. להוֹ ד וֹ ת אקוּ ם לילה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחצוֹ ת
וּ במׁש מרה בּ ּת וֹ רה, להתע ּס ק אקוּ ם לילה וּ בחצ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד.
זהוּ  הוּ א. בּ ר וּ % לּק דוֹ ׁש  הּמ לאכים עם מנגּ ן אני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש ית

לח)ׁש כּ תוּ ב  אֹלהים.(איוב  בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר כּ וֹ כבי  יחד בּ רן ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌
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אֹלה אּת ה אלי%:'יעבדּ % כּ יג הבּ וֹ טח אדני חנּ ני ©§§©¨¡©©¥©¥¤¨¥¦£Ÿ¨¦

היּ וֹ ם: כּ ל אקרא אלי%ד אלי% כּ י עבדּ % נפׁש  שׂ ּמ ח ¥¤¤§¨¨©©¥©¤¤©§¤¦¥¤

א)א: נפׁש י חסדהאדני ורב וסלּ ח טוֹ ב אדני אּת ה כּ י £Ÿ¨©§¦¤¨¦©¨£Ÿ¨§©¨§©¤¤

קראי%: יהו�ולכל והקׁש יבה�האזינה ּת פלּ תי §¨Ÿ§¤©£¦¨§Ÿ̈§¦¨¦§©§¦¨
ּת חנוּ נוֹ תי: תענני:זבּ קוֹ ל כּ י אקראךּ  צרתי איןחבּ יוֹ ם §©£¨§¨¨¦¤§¨¤¨¦©£¥¦¥

באֹלהים כּ מעשׂ י%:'כּ מוֹ % ואין גּ וֹ יםטאדני כּ ל ¨¨¡¦£Ÿ¨§¥§©£¤¨¦

לׁש מ%: ויכבּ דוּ  אדני לפני% ׁש ּת חווּ  וי יבוֹ אוּ  עשׂ ית ¤§¦§©¦¨Ÿ£¤¨§£©§¦§¨¨¦¨¤£אׁש ר

אֹלהיםי אּת ה נפלאוֹ ת ועשׂ ה אּת ה גדוֹ ל 'כּ י ¦¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡¦
יהו�יאלבדּ %: יחד�הוֹ רני בּ אמּת % אהלּ � דּ רכּ % §©¤¥¦§Ÿ̈©§¤£©¥©£¦¤©¥

ׁש מ%: ליראה אֹלהייבלבבי אדני בּ כל'אוֹ ד% §¨¦§¦§¨§¤§£Ÿ¨¡©§¨

הם בּ לּ ילה.מי עּמ י ׁש ירה ׁש אוֹ מרים הּק דוֹ ׁש ים הּמ לאכים ? ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב מב )זהוּ  חיּ י .(תהלים לאל  ּת פ לּ ה עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הצּ פרדּ עים : הּק דוֹ ׁש אמרוּ  בּ ׁש ביל מ ּמ % יוֹ תר  עשׂ ינוּ  אנחנוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מּמ נּ י  יוֹ תר  עשׂ יתם אּת ם וּ מה דּ וד: להם אמר הוּ א. ?בּ ר וּ % ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

בּ מצרים. בּ ּת נּ וּ ר  בּ אׁש  גּ וּ פנ וּ  את שׂ וֹ רפוֹ ת ׁש היינ וּ  לוֹ : ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאמרוּ 
אמר וּ  ועזריה, מיׁש אל  חנניה את כ וֹ פתים ׁש היוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה

הצּ פר דּ עים. כּ מוֹ  נע שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ ל בּ ם,

האמ ּונה ע ּמֹו ׁשרּויה ה ּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש את  ׁשּירא  אדם  ּבן ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכל
ׁשהרי רּבֹונֹוּכראּוי ּבעב ֹודת ׁשלם הּוא  אדם אֹותֹו ֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

וגו 'הוֹ רני  דּ רּכ ! יא)ה' בראשית:(פו, פ' ח"א  נט.)[זוהר  ּפ תח](דף  ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
פו)ואמר, יחד (תהלים  בּ אמּת % אהלּ % דּ רכּ % ה' הוֹ רני  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 809זוהר הלימוד ניסן סדר כו ליום

פו תהלים מזמור  | לחודש  יז | שלישי  ספר 

לעוֹ לם: ׁש מ% ואכבּ דה עלייגלבבי גּ דוֹ ל חסדּ % כּ י §¨¦©£©§¨¦§§¨¦©§§¨¨¨

ּת חּת יּ ה: מ$אוֹ ל נפׁש י זדים'אֹלהיםידוהצּ לּת  §¦©§¨©§¦¦§©§¦¨¡¦¥¦

לנגדּ ם: שׂ מוּ % וֹלא נפׁש י בּ קׁש וּ  עריצים ועדת עלי ¨§¤§¨§¦§©§¦¦¦¨©£©©¨̈קמוּ 

חסדטו ורב אּפ ים אר� וחנּ וּ ן רחוּ ם אל אדני ¤¤©§¦©©¤¤©§©¥¨Ÿ£¨©§ואּת ה
ׁש יעהטזואמת: והוֹ  לעבדּ % עזּ % ּת נה וחנּ ני אלי ּפ נה ¤¡¤§¥¥©§¨¥¦§¨ª§§©§¤§¦¨

ׁש  קׁש ה, זה ּפ ס וּ ק ׁש מ%. ליראה בּ יד לבבי  הכּ ל ׁש נינוּ , הרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌
ּת בע  אי % ודוד  רׁש ע. אוֹ  צדּ יק מלּ הי וֹ ת חוּ ץ הוּ א בּ רוּ % ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ה וּ א בּ ר וּ % מהּק דוֹ ׁש  זה דּ רכּ %את ה ' הוֹ רני  אמר, כּ % דּ וד אלּ א  ? ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ % אחר אוֹ תוֹ . ולדעת עיני  לגלּ וֹ ת וּ מתּק נת מיׁש וֹ ר  דּ ר% אוֹ תּה  -ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ול שׂ מאל . לימין  אסטה וֹלא אמת  בּ דר% אל% - בּ אמּת % ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲאהלּ %

לבבי  זּ ה מה  - לבבי  ׁש נּ אמריחד  כּ מוֹ  עג )? לבבי (שם צ וּ ר  ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ יראת %, לה דּ בק ׁש מ%. את ליראה מבּק ׁש  אני  זה וכל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוחלקי.
ׁש רוּ יה ׁש בּ וֹ  חלקי  מק וֹ ם - ׁש מ% ליראה כּ ראוּ י. דּ רכי  את  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  את ׁש יּ רא  אדם בּ ן כּ ל  ראה, בּ א לירא. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה
ׁש לם הוּ א אדם אוֹ תוֹ  ׁש הרי  כּ ראוּ י , האמוּ נה עּמ וֹ  ׁש רוּ יה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א,
בּ וֹ  ׁש רוּ יה ֹלא רבּ וֹ נוֹ , יראת  בּ וֹ  ׁש רוּ יה ׁש ֹּלא  וּ מי רבּ וֹ נוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דת

הבּ א. לעוֹ לם חלק לוֹ  להיוֹ ת כדאי ואינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱאמ וּ נה,

לעב ּדְך ע ּזְך העליֹון ּתנה העז זה - ְְְְְֶֶֶַָָָֹֻ

וגו'ּפ נה וחנּ ני טז)אלי לך:(פו , לך פ' ח"א פד.)[זוהר הלכ וּ ,](דף  ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י ּפ תח  י ׁש בוּ . אחד לשׂ דה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יעוּ 

כה) והרי (תהלים בּ וֹ , להסּת כּ ל י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק וחנּ ני. אלי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְּפ נה
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אמת%: ויבׁש וּ יזלבן שׂ נאי ויראוּ  לטוֹ בה אוֹ ת עּמ י עשׂ ה §¤£¨¤£¥¦¦§¨§¦§Ÿ§©§¥Ÿ

יהו� אּת ה ונחמּת ני:�כּ י עזרּת ני ¦©¨§Ÿ̈£©§©¦§¦©§¨¦

נס ּת רים דּ ברים הזּ ה בּ ּפ ס וּ ק אבל מק וֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ 
וחנּ ני  אלי ּפ נה אמר דוד  וכי - אלי ּפ נה בּ וֹ . בּ עבוּ רי ׁש  אלּ א  ? ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

אמר. הוּ א בּ ּה  מתע ּט ר ׁש ה וּ א  פו)דּ ר גּ תוֹ  לעבדּ %(שם  עזּ % ּת נה  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ כּ תוּ ב  העלי וֹ ן, העז זה עזּ % ּת נה ב )- א למלכּ וֹ .(שמואל עז וי ּת ן ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌

מלכּ וֹ  זהמי לעבדּ % כּ אן אף הּמ ׁש יח. מל % סתם, מל% זה ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אמת% לבן והוֹ ׁש יעה סתם. מל% ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶמל%
בּ 0ם ו ֹלא אּמ וֹ  ׁש ל  בּ 0ם ׁש אמר  עד הוּ א, י ׁש י בן היה ֹלא וכי  -ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אביו  דּ ברׁש ל לקבּ ל אדם יבא ׁש כּ אׁש ר הקמנוּ , הנּ ה אלּ א ? ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ  ועל  ודּ אי, ׁש הוּ א בּ דבר  ללכת צרי % להז כּ יר, הזכּ ירעליוֹ ן  ן ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש נינוּ  הנּ ה ועוֹ ד, אביו. את וֹלא אּמ וֹ  כּ פי [שהרי]את מל% ׁש זּ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .

העֹולמֹות לכל מאיר הּזה ה ּמלְך ּדוד ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָיפיֹו

וגו'ּפ נה וחנּ ני טז)אלי  קדושים:(פו , פ' ח"ג פ"ד.)[זוהר אבּ א](דף רבּ י ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
פו)ּפ תח, לעב דּ #(תהלים  עזּ # ּת נה  וחנּ ני אלי אלי ּפ נה ּפ נה . ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

כּ דוד , יפה בּ עוֹ לם הוּ א בּ רוּ % ל ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  היה ֹלא וכי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוחנּ ני ,
וחנּ ני  אלי  ּפ נה אוֹ מר יׁש ׁש הוּ א אחר דּ וד ׁש נינוּ , כּ % אלּ א ? ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

עליוֹ נים אוּ כל וּ סים כּ ּמ ה  על  ממנּ ה והוּ א הוּ א, בּ רוּ % ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 
העוֹ לם, על לרחם הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  וּ כׁש ר וֹ צה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַוּ מחנוֹ ת.
וחס  לעוֹ למוֹ ת מאיר והוּ א ּפ נים, לוֹ  וּ מאיר  הזּ ה, בּ דּ וד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ַעל

IIתהלים IIזוהר 
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זהב ויפי וֹ  גּ לגּ לת ראׁש וֹ  העוֹ למוֹ ת, לכל מאיר הזּ ה הדּ וד  ׁש ל  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֹ3◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
והרי  זהב, ׁש ל מינים תכ ׁש יטי בּ ׁש בעה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ רקמה
אהבתוֹ  וּ מרב כּ נגדּ וֹ , הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  וחביבוּ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

בּ וֹ , ויסּת כּ ל  כּ נגדּ וֹ  עיניו ׁש יּ חזיר הוּ א בּ רוּ % לּק דוֹ ׁש  אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵאליו
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ כּ ל, יפים ׁש הם ו)מ 0וּ ם מנּ גדּ י (שיר  עיני% הסבּ י  ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מסּת כּ לוֹ ת הלּ ל וּ  ׁש העינים ׁש בּ ׁש עה מ נּ גדּ י, עיני% הסבּ י  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוגוֹ '.

בּ לּ יסטרא וֹ ת חצּ י בּ ל בּ וֹ  מתעוֹ ררים אז הוּ א, בּ רוּ % בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ וֹ 
אליו, העלי וֹ נה האהבה ׁש ל ה0להבת וּ מגּ דל עלי וֹ נה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה 
ׁש הם מּמ נּ י, אחר לצד  עיני% סוֹ בבי מנּ גדּ י, עיני % הסבּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאמר

בּ דוד, כּ תוּ ב  כּ ן ועל אהבה. בּ ׁש להב וֹ ת אוֹ תי אשׂ וֹ רפים (שמואל  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ראי.טז) וטוֹ ב עינים יפה עם אדמני דּ ודוהוּ א אוֹ תוֹ  וּ ב ׁש ביל  ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

להדּ בק  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ תׁש וּ קת וֹ  אהבתוֹ  הנּ אה, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
וחנּ ני אלי ּפ נה דּ וד  אמר .עּמ וֹ , ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

f
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קדׁש :אפז בּ הררי יסוּ דתוֹ  ׁש יר מזמוֹ ר קרח ¤Ÿ©¦§¦§¨§©§¥Ÿ¥§¦לבני

יהו�ב מׁש כּ נוֹ ת�אהב מכּ ל ציּ וֹ ן ׁש ערי Ÿ¥§Ÿ̈©£¥¦¦Ÿ¦§§

האֹלהיםג יעקב: עיר בּ � מדבּ ר סלה:'נכבּ דוֹ ת ©£Ÿ¦§¨§ª¨¨¦¨¡¦¤¨

ׁש ד  כּ וּ  עם וצוֹ ר פלׁש ת הנּ ה לידעי וּ בבל רהב ¦§¤¤§¥¦¨§Ÿ§¤¨©©¦§©אזכּ יר
ׁש ם: ילּ ד והוּ אהזה בּ ּה  ילּ ד ׁש  ואי איׁש  יאמר וּ לציּ וֹ ן ¤ª©¨£¦¥¨©¦§¦ª©¨§

העיר  את להושיע טוב

יסודתו  שיר מזמור קרח א)לבני פז]:(פז, לפרק תהלים טוב[שימוש 
העיר. את להושיע

IIתהלים IIשימוש

ּבקּיּומם מתקּימים  וכּלם מת ּו ולא הם  יׁשנים ׁשּבחברֹון זּוגֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻד'
ׁשּלהם ה ּגּופים ְִֶֶַָָּבא ֹותן

וגו'וּ לצ יּ וֹ ן  איׁש  ה)יאמר ח"ב:(פז, קנא :)[זוהר תורה](דף וּ לציּ וֹ ן זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
עלי וֹ ן. יכוֹ ננה והוּ א בּ ּה  ילּ ד  ואיׁש  איׁש  רבי יאמר  אמר ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

כתוב כו)יהודה ורננו (ישעי' הקיצו יקומון נבלתי  מתיך יחיו
כלם שבעולם המתים אותן כל  וראה בוא וגו', עפר  שוכני
מלבד  המות, מלאך שהוא המשחית, מלאך ידי על מתים
ידי  על אלא ידו, על מתים אין הקדושה בארץ המתים אותן
מתיך , יחיו כתיב זה ועל בארץ. השולט רחמים של מלאך 
אחר, של ולא שלו המתים שהם הקדושה, בארץ המתים אלו 
המתים אלו יקומון נבלתי  כלל, אחר צד שם שולט שאין
נקראים וע "כ  ההוא, המשחית ידי על  אחרת נכריה בארץ

IIתהלים IIזוהר 
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עליוֹ ן: זה�יהו�ויכוֹ ננה עּמ ים בּ כתוֹ ב יסּפ ר §§¤¨¤§§Ÿ̈¦§Ÿ¦§©¦¤

בחוץ  המתים אותן כך אף במשא, מטמאה נבלה מה נבלה,
עפר, שוכני  ורננו הקיצו ובמגע. במשא מטמאים לארץ
שהם חברון, ישיני הם, ומי  מתו, ולא הישנים הדרים שוכני
שנרדם כמי גויעה, בהם כתוב וע "כ ישנים, אלא  מתו לא 
שבחברון  זוגות ד' אותן  כך אף  להתנער , קיום בו ויש
באותן  בקיומם מתקיימים וכלם מתו, ולא הם ישנים
אדם, בני משאר יותר נסתרות גנזי  ויודעים  שלהם, הגופים
הם ואלו שלהם, הגופים עדן הגן פתח לפני שם הם גנוזים

עפר.שוכני

להיכל ֹו א ֹותם  להכניס יׂשראל  ּכנסת לפ ּיס  הּקּב"ה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעתיד
לע ֹולם לי ואר ׂשּתיְך ּׁשּכת ּוב ּכמה  לעֹולם זּוּוג ע ּמָך ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּולהז ּדּוג

וגו 'וּ לצ יּ וֹ ן  איׁש  ה)יאמר ח"ג:(פז, ו:)[זוהר תורה](דף  והוא זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עליון  יוסייכוננה רבי אמר על. להכריז  הקב "ה עתיד 
ישראל  נב )ויאמר כנסת שבי(ישעי ' קומי מעפר  התנערי 

וקום ,ירושלם  התנער ואומר  חברו ביד  שאוחז כך כמי  ,
כל  וכן אחא רבי  א"ל קומי , התנערי  ויאמר בה יאחז הקב "ה

זש"כ פותחים, הזה בלשון המלך של היכלו  בני ס')אותן (שם

זהו  ובכן בודאי , כאן המלך הרי אורך, בא כי אורי קומי 
בכל  עמה, נתפייס  המלך כאשר הכל ושמחת שלה הכבוד
לפניו, ועמדה המלך אל  באה היא שמלפנים זמנים אותן

א)כמש"כ א' המלך ,(מלכים לפני  ותעמד המלך , לפני  ותבא

IIתהלים IIזוהר 
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סלה: ׁש ם בּ �:זילּ ד מעיני כּ ל כּ חללים וׁש רים ª©¨¤¨§¨¦§Ÿ§¦¨©§¨©¨

עמה ויתפייס אליה יבא המלך אלא כן, לא  הזה בזמן אבל 

זש"כ  להיכלו, ט )ויחזירה ולא(זכרי' ודאי לך  יבא מלכך  הנה
לך  יבא אותך , להקים לך יבא אותך, לפייס לך  יבא אליו, את
ולהזדוג להיכלו אותך  להכניס  לך  יבא בכל, אותך להשלים

כמש"כ  לעולם, זיוג ב )עמך  וגו'.(הושע  לעולם לי וארשתיך 

f
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לחודש יח

מחלתאפח על למנצּ ח קרח לבני מזמוֹ ר ©£¨©©¥©§©©Ÿ¥§¦§¦¦ׁש יר

האזרחי: להימן משׂ כּ יל יהו�בלענּ וֹ ת §©©§¦§¥¨¨¤§¨¦§Ÿ̈

נגדּ %:'אֹלהי� בלּ ילה צעקּת י יוֹ ם יׁש וּ עתי ¡¥§¨¦¨©§¦©©§¨¤§¤

מצרתם הקהל להציל לאומרו טוב

לענות מחלת א)על פח]:(פח, לפרק תהלים  טובים [שימוש  המה
הקהל. את או העיר את להושיע

IIתהלים IIשימוש

ּברּוְך הּקדֹוׁש את  ׁשּמׁשּבחים  ה ּקדֹוׁשים ה ּמלאכים  א ֹותם  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָכל
ּבארץ ּבּלילה אֹות ֹו ׁשּמׁשּבח לא ֹות ֹו מקׁשיבים  ּכּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּוא 

ּבׁשלמּות ה ּוא  ה ּזה  ְִֵֶֶֶַַַׁשהּׁשבח 

וגו 'ה' י ׁש וּ עתי  ב )אֹלהי  אליו:(פח , ויגש פ' ח"א רז :)[זוהר ּפ תח](דף ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ואמר , אלעזר  פח)רבּ י צעקּת י (שם י וֹ ם יׁש וּ עתי  א ֹלהי ה' ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם היה הּמ ל % דּ וד ראה, בּ א  נגדּ %. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבלּ ילה
והגּ בירה, הּמ ל% לשׂ מחת ותׁש בּ ח וֹ ת  בּ ׁש ירים בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת דּ ל
ׁש ל  ה0בח  ׁש זּ הוּ  מ 0וּ ם בּ ארץ, האמוּ נה  שׂ מחת היתה  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוזוֹ 

בארץ. ׁש נּ ראה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה 

מלאכיםׁש הרי  כּ ּמ ה ׁש ירה, בּ שׂ מחה ּפ וֹ תחים למעלה  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ כל  בּ לּ ילה ׁש ּמ ׁש בּ חים מינים  בּ כּמ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים 
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ ח מי  בּ ארץ, למּט ה כן כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.

הוּ א, בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  חפץ  בּ וֹ  בּ לּ ילה, בּ ארץ  אוֹ תם הוּ א וכל  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ ם  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חים הּק ד וֹ ׁש ים ◌ָ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
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הזּ ה  ׁש ה-בח בּ ארץ, בּ לּ ילה א וֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש בּ ח לאוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמק ׁש יבים
בּ ׁש למוּ ת  מלּ מּט ההוּ א הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  כּ בוֹ ד את להעל וֹ ת , ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ה' כּ תב, הּמ ל% דּ וד  ראה, בּ א היּ חוּ ד. ׁש ל בּ 7מחה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזּמ ר 
י ׁש וּ עתי  הוּ א מתי  י ׁש וּ עתי , א ֹלהי ה' וגוֹ '. י ׁש וּ עתי ?אֹלהי  ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

י ׁש וּ עתי  הוּ א  אז אצל %, בּ לּ ילה  ׁש בח  ׁש הקדּ מּת י י וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
בּ 0בח רבּ וֹ נוֹ  את  ׁש ּמ ׁש בּ ח מי בּ לּ ילה, ׁש הרי ראה, וּ בא ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַבּ יּ וֹ ם.
חוּ ט ׁש הנּ ה היּ מין, בּ צד בּ יּ וֹ ם בּ חזק מתחזּ ק אז הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ ן  ועל  בּ וֹ , וּ מתגּ בּ ר עליו נמׁש % ואז היּ מין, מצּ ד יוֹ צא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

וגוֹ '. צעק ּת י יוֹ ם יׁש וּ עתי  אֹלהי  ה' ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָאמר

נתחּזק  הּוא  אז  הּתֹורה ּבזמרת  ּבּלילה לרּבֹונ ֹו ּׁשּמׁשּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמי
הּימין  ּבצד ּבתק ּוף ְְְִִַַָּבי ֹום 

וגו 'ה ' י ׁש וּ עתי  ב )אֹלהי  ח"א:(פח, רז :)[זוהר תורה](דף זוהר ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

צעקּת י  יוֹ ם יׁש וּ עתי אֹלהי  נגדּ ךה' רבי .בלּ ילה פתח ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ישועתי, אלהי  ה' ואמר , המלךאלעזר  דוד וראה בוא 

ותשבחות  בשירות בתורה  והתיגע הלילה בחצות  קם היה
בארץ  השכינה שמחת היא וזאת ולהמטרונה, למלך ,לשמח

שהרי  בארץ, שנראית השכינה של שבחה היא שזאת לפי
בכמה עליונים מלאכים כמה בחדוה שירה פותחים למעלה
הזה וכדמיון הצדדים, בכל בלילה שמשבחים שירות מיני
בוחר בלילה בארץ להקב "ה לו שמשבח מי  בארץ, למטה
לו  שמשבחים הקדושים מלאכים  אותן וכל הקב "ה, בו 
בארץ, בלילה לו שמשבח  לזה מקשיבים כלם להקב"ה
הקב"ה של כבודו להעלות בשלמות היא השבחה זאת כי

IIתהלים IIזוהר 
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המלך  דוד וראה בוא היחוד, בשמחת ולזמר  מלמטה
היא מתי  ישועתי אלהי  ה' וגו ', ישועתי אלהי ה' אמר
בכן  אליי , בלילה זמירות מקדים שאני יום באותו ישועתי ,
לרבונו  שמשבח מי  שהרי וראה ובוא ביום, ישועתי  היא
בצד  בתקוף  ביום נתחזק  הוא אז התורה, בזמרת בלילה
נתמשך  הוא ואז  הימין, מצד יוצא אחד  חוט שהרי הימין,
צעקתי  יום ישועתי  אלהי ה' אמר וע"כ בו, ונתגבר  עליו

נגדך .בלילה

ׁשל ּבר ּנה  ּומתיּגע  הּלילה ּבחצ ֹות  קם  ׁשהאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָא ּלא 
ּבּלילה א ּלא  נקרא  לא  ּתֹורה  ׁשל רּנה ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּתֹורה 

וגו'ה' יׁש וּ עתי ב )אֹלהי  כג .)[ח"ג:(פח, תורה](דף פתחזוהר ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ואמר  יוסי לה)רבי נותן (איוב  עושי אלוה איה אמר ולא
ונחלק  צפון  רוח שנתעורר בשעה וראה בוא בלילה, זמירות
כנפי  תחת ודופק  יוצא אחד  ששלהבת ביארנו הרי  הלילה
שמגיע  בזמן ההוא ושלהבת וקורא, בכנפיו ומכה התרנגול
בשביל  וקורא, ונזדעזע בו מסתכל הוא כנגדו ונתעורר אליו
נקרא וע"כ  לאנשים, להם וקורא רצונו, לעשות רבונו כבוד
של  בשלהבת שנתעורר לפי גבר , ונקרא הסתכלות, שכוי,
אותן  ואז בעולם, לעורר בא הוא הגבורה שמצד גבורה,
ישראל , לכנסת וכח גבורה ונותנים עומדים האמונה בני
הוא המלכות דוד נחל וע "כ תורה, של  רנה  נקרא וכזאת
והאנשים קורא התרנגול  וכאשר דורות, ולדורי לעולם ובניו

התר נתעוררים, ואין במטותיהם אח"כ ישנים קורא נגול

IIתהלים IIזוהר 
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ואומר, בכנפיו מכה אח"כ נתבאר, וזה שאומר , מה ואומר
רוחו  נתעורר שלא רבונו  מרוחק רבונו  נזיף לפלוני אוי 
כרוז  היום מאיר  וכאשר  רבונו, כבוד  על משגיח ואינו

זמירות נותן  עושי אלוה  איה אמר ואל  ואומר, עליו קורא
הכל  להיות הזמירות באותן להשכינה לסעוד בלילה,
עושי , מהו לומר , צריך היה עושני  עושי , אחד, בחבור 

של  ברנה ומתיגע הלילה  בחצות קם  שהאדם בשעה אלא
הוא תורה, וכאשר  בלילה, אלא נקרא לא תורה של  רנה כי 

הקב "ה  היום  מאיר כאשר אז התורה, עם בלילה נמצא
להצילו  חסד, של אחד  בחוט אותו  מתקנים ישראל וכנסת

והתחתונים  העליונים בין  לו  ולהאיר רע יהודהמכל  רבי :
איה זה, מקרא אבא רבי אמר  שכך שמעתי אני  אמר

אלא עושי, מהו לומר, צריך היה לי עושה עושי , אלוה 
ומתיגע  הלילה בחצות קם שהאדם בשעה  שאמרת, כמו 
החוט באותו אברהם נתעורר היום מאיר  כאשר בתורה,

בו שנאמר יד )שלו, וגו',(בראשית נעל שרוך ועד מחוט אם
בכל  אותו ועושים אותו מתקנים ישראל וכנסת והקב"ה

ביארו והרי עושי, אלוה זש"כ חדשה, בריה א"ליום
הגדול,א"ל,ו"ה  האל  שנאמר אברהם הקב"ה,ו זה זה

האדםה את  עושים והם אלוה, וזהו ישראל , כנסת זו
כמש "כ  עושי, כתוב ולפיכך יום, בכל אותו שמתקנים

והכל  הוא כך  ודאי יוסי רבי אמר  בעושיו, ישראל  ישמח
אחד . ענין הוא
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לרנּ תי:ג  אזנ% הּט ה ּת פלּ תי לפני% שׂ בעהד ּת בוֹ א כּ י ¨§¨¤§¦¨¦©¥¨§§§¦¨¦¦¨§¨
הגּ יעוּ : לׁש אוֹ ל וחיּ י נפׁש י יוֹ רדיהברעוֹ ת עם נחׁש בּת י §¨©§¦§©©¦§¦¦¤§©§¦¦§¥

איל: אין כּ גבר הייתי חלליםובוֹ ר כּ מוֹ  חפׁש י בּ ּמ תים ¨¦¦§¤¤¥¡¨©¥¦¨§¦§£¨¦

והּמ ה עוֹ ד זכרּת ם ֹלא אׁש ר קבר נגזרוּ :ׁש כבי מיּ ד% Ÿ§¥¤¤£¤§©§¨§¥¨¦¨§¦§¨
בּ מצלוֹ ת:ז בּ מחׁש כּ ים ּת חּת יּ וֹ ת בּ בוֹ ר עליחׁש ּת ני ©©¦§©§¦§©£©¦¦§Ÿ¨©

ּס לה: ענּ ית מׁש בּ רי% וכל חמת% הרחקּת טסמכה ¨§¨£¨¤§¨¦§¨¤¦¦¨¤¨¦§©§¨

אצא: וֹלא כּ לא למוֹ  תוֹ עבוֹ ת ׁש ּת ני מּמ נּ י עיניימידּ עי §ª¨©¦¤¦©©¦¥¨¨ª§¥¥¥¦

יהו� קראתי% עני מנּ י ׁש ּט חּת י�דאבה יוֹ ם בּ כל ¨£¨¦¦Ÿ¦§¨¦§Ÿ̈§¨¦©§¦
כּפ י: יקוּ מוּ יאאלי% רפאים אם ּפ לא ּת עשׂ ה הלּמ תים ¥¤©¨£©¥¦©£¤¤¤¦§¨¦¨

ּס לה: בּ אבדּ וֹ ן:יביוֹ דוּ % אמוּ נת% חסדּ % בּ קּ בר היסּפ ר ¤¨©§ª©©¤¤©§¤¡¨§¨£©

נׁש יּ ה:יג בּ ארץ וצדקת% ּפ לא% בּ חׁש � ואניידהיוּ דע £¦¨©©Ÿ¤¦§¤§¦§¨§§¤¤§¦¨©£¦

יהו� תקדּ מךּ :�אלי% ּת פלּ תי וּ בבּ קר ׁש וּ עּת י ¥¤§Ÿ̈¦©§¦©Ÿ¤§¦¨¦§©§¤¨

יהו�טו מּמ נּ י:�למה ּפ ני% ּת סּת יר נפׁש י ּת זנח ¨¨§Ÿ̈¦§©©§¦©§¦¨¤¦¤¦

אפוּ נה:טז אמי% נשׂ אתי מנּ ער וגוֹ ע אני עלייזעני ¨¦£¦§¥©¦Ÿ©¨¨¦¥¤¨¨¨©

צּמ תוּ תני: בּ עוּ תי% חרוֹ ני% כּ ליחעברוּ  כּמ ים סבּ וּ ני ¨§£¤¦¤¦§ª¦©¦©©¦¨
יחד: עלי הקּ יפוּ  ורעיטהיּ וֹ ם אהב מּמ נּ י הרחקּת  ©¦¦¨©¨©¦§©§¨¦¤¦Ÿ¥¨¥©

מחׁש �:מידּ עי §ª¨©©§¨



תה�ים זוהר הלימוד820 ניסן סדר כח ליום

פטתהלים מזמור  | לחודש  יח  | שלישי ספר 

האזרחי:אפט לאיתן יהו�במשׂ כּ יל �חסדי ©§¦§¥¨¨¤§¨¦©§¥§Ÿ̈

בּ פי: אמוּ נת% אוֹ דיע ודר לדר אׁש ירה ¦§§¨¡©¦Ÿ¨Ÿ§¨¦¨¨עוֹ לם

אבריו  שמאבד לאדם 

עולם ה' חסדי האזרחי לאיתן  א)משכיל לפרק :(פט, תהלים [שימוש

אותופט] אמור החולאים מן ועצמותיו איבריו שמתאבדים לאדם
ועשן הצמר על השמן אותו ותן  גזוז  מאיל צמר וקח  זית שמן על
השמים  לאויר  צא  מתפיסה איש  להושיע  תרצה  ואם עליו, אותו 

לשמים. ועיניך  אותו ואמור 

IIתהלים IIשימוש

אחד  ּדבר הּכל  ואתנים ְִִֵֶַָָָָָֹהרים
האזרחימשׂ ּכ יל א)לאיתן  משפטים:(פט, פ' ח"ב ק"ט:)[זוהר בּ א](דף  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

ׁש כּ תוּ ב  כּ יון ארץ. מוֹ סדי והאתנים כּ ת וּ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
אתנים הם וּ מי הרים הם מי הרים, ואתניםׁש מעוּ  הרים אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ראׁש יהם, מעל  עלי וֹ נים ׁש ֹלׁש ה  אוֹ תם אבל  אחד. דּ בר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַהכּ ל 
למעלה, הרים אחד. וכלּ ם מהם, למּט ה ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם

דּ וד, אמר קכא)ועליהם הם(תהלים ואלּ ה ההרים . אל עיני א 7א  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ֹלׁש ה הם  אלּ ה ארץ , מסדי והאתנים הראׁש וֹ נים . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
הבּ ית, שׂ מחת ואחד הבּ ית עּמ וּ די  ׁש ני  מהם, למּט ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאחרוֹ נים,

הם, אתנים ארץ. מסדי נקראוּ  זקן,וא לּ ה זקן  נקרא וּ . ואתנים ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ינצּ ח ֹלא לה0מר, יוֹ דע ֹלא אם  קרב, ׁש ע וֹ ר % מי ידעּת , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
0יּ היה מה בּ רעי וֹ נוֹ , וּ לה0מר בּ ידוֹ  להכּ וֹ ת  צרי% ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּק רב וֹ ת.
ּת מיד  מזּמ נת ימין ויד חׁש וּ ב, הוּ א ׁש יּ היה חׁש וּ ב, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
לקבּ ל  ּת מיד  זמינים  שׂ מאלית ויד  וּ מחׁש בוֹ תיו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלה כּ וֹ ת.
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הם איתנים והאתנים. אמרּת  עכ ׁש ו הכּ ל . וימין ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ לה0מר ,
כּ נגדּ %, אחר  רעיוֹ ן ׁש הרי זקן, ה0מר למעלה. והרים  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה,

פט )ׁש כּ תוּ ב הזּ קן,(שם  אברהם וזהוּ  האזרחי . לאיתן משׂ כּ יל ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ  ויעקב יצחק איתן, הוּ א אברהם  ואם איתן. ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
רעיוֹ נ%. את מכּ ה היה זה רעיוֹ ן ידעּת  ׁש הרי זקן, קוּ ם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵאיתנים.

ק נּ % בּ ּס לע ושׂ ים מ וֹ ׁש ב% איתן ויּ אמר  מׁש ל וֹ  כד )ויּ 7א .(במדבר ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
והינוּ  אברהם, ׁש ל  בּ קר  זה - מד )איתן זה(בראשית אוֹ ר. הבּ קר ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌

מאברהם. יר ׁש  אוֹ ר וֹ  ואת עליו , עוֹ מד  העוֹ לם  ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 
כּ נגדּ %, אחר  רעיוֹ ן הנּ ה זקן, זקן  אי מעדן. היּ וֹ צא נהר  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

ׁש לּ % הכּ ח  איפה זקן , קרב. עוֹ רכים אי % לה0מר ידעּת  ?וֹלא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌
הּמ לחמה. לגּ בּ וֹ רים ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי 

לדודּכ תוּ ב  משׂ כּ יל וכת וּ ב  האזרחי, לאיתן זהמשׂ כּ יל  . ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
לוֹ  להוֹ דיע לדוד ּת רגּ מן ׁש הוּ א מעדן, היּ וֹ צא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָנהר
נהר הוּ א משׂ כּ יל אם העלי וֹ נים. הנּ סּת רים דּ ברים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
ודּ אי . למעלה הוּ א אברהם האזרחי  איתן אז מעדן, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
מוֹ חה. אני  זה רעיוֹ ן  על זקן, ׁש אני גּ ב  על ואף ידע ּת י . ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזה
אוֹ ר אוֹ ר. בּ קר ׁש נּ אמר כּ מוֹ  דרגוֹ ת, ׁש ּת י הם האזרחי  ◌ֶֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאיתן
אזרח האזרחי . איתן  כּ % אף  נהר . זה בּ קר אברהם. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
ׁש 0וֹ פע  נהר  אוֹ תוֹ  זה ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  איתן , אברהם. ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
ׁש עכׁש ו  מרכּ בּת %, על  עמד קוּ ם  זקן, עכׁש ו, מעדן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְוי וֹ צא

בּ  בּ א הּמ ל% ׁש ֹלמה הרי  לקוּ ם. תוּ כל וֹלא  כחוֹ תיו ּת ּפ ל ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ה 7דה, מן צא קוּ ם כּ נגדּ %. וּ בא וּ פרׁש יו וּ גבריו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַוּ מרכּ בוֹ תיו

כּ תוּ ב ׁש ם. אוֹ ת% ימצא אח)ׁש ֹּלא הּמ ל%(מלכים  אל  ויּ ּק הל וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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ירח וגוֹ '. בּ חג האתנים בּ ירח  ישׂ ראל אי ׁש  כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְׁש ֹלמה 
הם וּ מי  האיתנים, ב וֹ  איתני ׁש נּ וֹ לדוּ  והם האבוֹ ת, ? ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

למפרע  חוֹ זר בּ יתא ׁש אלפא ּת ׁש רי . הוּ א זה וירח ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
למעלה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה

ׁש ם.ועוֹ ד תּמ צא וֹלא  ה7דה  מן ׁש ּת צא נאה מדּ ברי%, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אמרּת . כּ מוֹ  אז - האזרחי איתן משׂ כּ יל כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאלּ וּ 
אינוֹ  ׁש לּ % הּק רב האזרחי , לאיתן משׂ כּ יל ׁש כּ תוּ ב עכׁש ו ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
אי  ׁש ם. תתראה וֹלא כּ רח% בּ על ה7דה מן ותצא ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְכלוּ ם,

ּת צא אי% מסכּ ן, עני ותברחזקן, אוֹ ת% ינצּ חוּ  כּ %, אם ? ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּפ נים ל% ואין אחרי%, ירדּ פוּ  העוֹ לם בּ ני כּ ל ה7דה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִמן
אצא ׁש ֹּלא אני נׁש בּ ע כּ אן לע וֹ למים. איׁש  לפני  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלהראוֹ ת
איׁש  וכל הּמ ל %, בּ ׁש למה בּ פנים ּפ נים אראה  וכאן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמה7דה,
בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש לּ וֹ . והּמ רכּ ב וֹ ת והּפ רׁש ים והגּ ברים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
התגּ בּ ר זקן, קוּ ם כּ ח . עיף אּת ה ׁש הרי זקן, ל%, יס יּ ע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א
בּ גּ ברים. חזק גּ בּ וֹ ר היית הזּ ה היּ וֹ ם ׁש עד  והתחזּ ק, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ְבּ כח%
לדוד  משׂ כּ יל  כּ תוּ ב אלּ וּ  האזרחי . לאיתן משׂ כּ יל ואמר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
מ שׂ כּ יל  י ׁש  כּ תוּ ב. לאיתן משׂ כּ יל אבל ׁש אמר ּת , כּ מוֹ  אז -ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ שׂ כּ יל  למ ּט ה. משׂ כּ יל ויׁש  למעלה משׂ כּ יל יׁש  מ שׂ כּ יל. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוי ׁש 

אי ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  בּ זמן האיברים(נהר )לאיתן, כּ ל  בּ תׁש וּ קה, עוֹ מד  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
העליוֹ ן  ׁש הּמ ח עד עוֹ לה, הוּ א ואם עּמ וֹ . וּ מתחבּ רים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים 
האזרחי , לאיתן משׂ כּ יל ואז  כּ נגדּ וֹ . ושׂ מח אליו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ יּ ס

אברהם ידי על לוֹ  וּ מוֹ דיע אוֹ תוֹ  אברהם)משׂ כּ יל של  ידיו (על  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לאיתן. משׂ כּ יל עליוֹ ן מח ואוֹ תוֹ  0צּ רי%, מה כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאוֹ הבוֹ 
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כּ מ וֹ  לדוד, משׂ כּ יל הוּ א אליו, בּ ת ׁש וּ קה נתקן ה ּמ ל % ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש דּ וד 
ויׁש  משׂ כּ יל יׁש  ולכן אוֹ ת וֹ . משׂ כּ יל  העלי וֹ ן הּמ ח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

משכיל )משׂ כּ יל. .(יש ַ◌ְ◌ִ◌

למּט הבּ ירח הבּ נין הזּ ה. בּ יּ רח האיתנים ׁש נּ וֹ לד וּ  האתנים , ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הרים ואיתנים . הרים בוֹ  ונוֹ לדוּ  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְהוּ א

ח ירכים - אתנים האיתן נסּת רים. וא וֹ ת וֹ  כּ נחׁש ת, זקוֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
מ ׁש ה ׁש עלה בּ ׁש עה הצּ דדים. לכל ּת כּ ה זקן , ק וּ ם ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם.
מפּת ח וֹ ת ׁש בעים הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  מסר ּת וֹ רה, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל

לחמ0ים  כּ ׁש הגּ יע הּת וֹ רה. מפּת ח(לששים)ׁש ל  היה ותׁש עה, ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
לוֹ : אמר  לפניו. התחנּ ן לוֹ . מוֹ סר היה ׁש ֹּלא ונס ּת ר , גּ נוּ ז ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
בּ ּמ פּת ח ּת ל וּ יים והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים הּמ פ ּת ח וֹ ת כּ ל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹמׁש ה,

0מ וֹ  מה העוֹ לם, רבּ וֹ ן לפניו: אמר איתן.ה זּ ה . לוֹ : אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לגּ וּ ף, מחוּ ץ עוֹ מדים וּ ב וֹ  בּ וֹ , ּת לוּ יים איתנים אוֹ תם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ע ּק ר הוּ א אוֹ תוֹ , וּ משׂ כּ יל ל וֹ  מוֹ דיע הוּ א, ׁש בּ כתב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ּת וֹ רה

ׁש בּ כתב. ּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ פ ּת ח 

הּמ פּת חוּ כ ׁש נּ תקנה  הוּ א ההיכל  ע ּק ר  אליו, ּפ ה ׁש בּ על תוֹ רה ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
וּ מּת וֹ %(אליו)ׁש לּ ּה  לדוד. משׂ כּ יל ׁש אז ודּ אי , ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ּפ ה ׁש בּ על תוֹ רה ה וּ א(אליו)ׁש יּ רׁש ה זה ועל למפרע. אוֹ תיּ וֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ה 0ם סוֹ ד ׁש הוּ א מ0וּ ם  אבל תש"ר, הוּ א תׁש ר"י , ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
י'. ׁש מוֹ  ׁש ל  אוֹ ת הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  חתוּ ם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
דבוֹ רה בּ אה הּמ זבּ ח. חצי  עד הרׁש ת ה', בּ וֹ  חתוּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ זבּ ח 

0כּ תוּ ב מה והינוּ  ו ', בּ וֹ  ה)וחתמה דּ בוֹ רה.(שופטים וּת ׁש ר ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ תוֹ  בּ וֹ . ׁש חתם הּק דוֹ ׁש  ה0ם ׁש ל החוֹ תם הזּ ה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַוּ ב ּמ ק וֹ ם
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ל וֹ , להוּ דע צריכים  ּפ ה, ׁש בּ על  בּ ּת וֹ רה כּ ׁש ּפ וֹ תח ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ פּת ח,
הם איתנים לגּ וּ ף. מחוּ ץ  בּ ריתא מוֹ ׁש ב%, איתן ּת ניא, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 
לה וֹ דיע  י ׁש  עכׁש ו לגּ וּ ף. מחוּ ץ ּת וֹ מכים עּמ וּ דים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַּת נּ אים,
לּת וֹ רה - איתנים נקראים  ׁש בּ כתב לּת וֹ רה ׁש אלּ ה בּ זמן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר ,
ּת ניא ׁש בּ כתב. הּת וֹ רה אל איתן ּת נּ אים. נקראים  ּפ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
בּ 7דה. הריני  חברים, כּ ראוּ י. והכּ ל  ּפ ה, ׁש בּ על הּת וֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאל
זקן  וימצא יבא ׁש לּ וֹ  החזקים והגּ בּ וֹ רים הּמ ל% ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה 
י וֹ דע  הריני קרבוֹ ת . מנצּ ח גּ בּ וֹ ר, חזק  בּ כחוֹ , עיף  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
ואי% בּ י מׁש גּ יח והוּ א ה7דה סלע אחר וע וֹ מד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ בא,
ׁש ל וֹ ם, איׁש  ׁש הוּ א מׁש גּ יח, לבדּ וֹ  בּ 7דה, ע וֹ מדת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְגּ בוּ רתי

גּ בוּ ר זקן, עכׁש ו, לוֹ . והוֹ ל% ה0לוֹ ם, ואּת הבּ על עלי%, ת% ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מעלי %. זינ% כּ לי  והּת ר  למקוֹ מ% ׁש וּ ב בּ 7דה, (כמילבד ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

מן .השדה)שיוצא 

הּקּב"ה ּבעבֹודת ׁשעסק ּבׁשעה  אֹות ּה אמר אברהם  הּזֹו ְְְֲִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּבחת 

וגו'משׂ ּכ יל האזרחי א)לאיתן ויחי :(פט, פ' ח"א רל:)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אמר אברהם הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ואמר . יהוּ דה ר בּ י  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
חסד  ועשׂ ה הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת  ׁש עסק בּ ׁש עה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ׁש הּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ % לּק ד וֹ ׁש  כלּ ם ׁש יּ וּ דע וּ  העוֹ לם  בּ ני ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִעם
ׁש התחזּ ק  מ0וּ ם איתן ונקרא העוֹ לם, על  ׁש וֹ לט ה וּ א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָבּ רוּ %

הוּ א. בּ רוּ % בּ ּק ד וֹ ׁש  אׁש ירה בּ תקף לעוֹ לם ה' מצּ ד חסדי  וכי , ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
לזּמ ר בּ אים בּ יּ מין,החסדים ה7מאל  צד  נכלל כּ אן אלּ א ? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌

והרי  אוֹ תוֹ . וּ בחן אברהם את נ ּס ה ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
הזּ מן, בּ אוֹ תוֹ  היה ׁש נים וׁש בע ׁש ֹלׁש ים בּ ן ׁש יּ צחק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר
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אברהם את נּס ה  זּ ה יצחק מה את  נּס ה לכ ּת ב  צרי% היה ?! ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש יּ ּמ צא בּ דּ ין וּ להכּ לל בדּ ין ׁש יּ ּמ צא אברהם את נּס ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
אחר דּ בר  אׁש ירה. עוֹ לם ה' חסדי  זה ועל  כּ ראוּ י , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָׁש לם

אׁש ירה  עוֹ לם ה' ה וּ אחסדי בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  חסדים א וֹ תם  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואמת ט וֹ ב - בּ פי  אמ וּ נת% אוֹ דיע ודר לדר העוֹ לם. עם ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶע וֹ שׂ ה
הּק דוֹ ׁש  אמוּ נת זוֹ  - אמוּ נת% אוֹ דיע ודר לדר הכּ ל. עם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
הבּ ר יּ וֹ ת, כּ ל בּ פי והזכּ ירוֹ  בּ עוֹ לם אברהם ׁש הוֹ דיע הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ %

בּ פי . אמוּ נת% אוֹ דיע זה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

וּ כׁש יּ דע וה ּק דוֹ ׁש  האמוּ נה, ס וֹ ד לאברהם הוֹ דיע הוּ א בּ רוּ ; ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
העוֹ לם, וקיּ וּ ם עּק ר  ׁש ה וּ א  ידע  האמוּ נה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָסוֹ ד
עוֹ לם אמרּת י כּ י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והתק יּ ם. העוֹ לם נברא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ גללוֹ 
ראה העוֹ לם , את הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא וגוֹ '. יבּ נה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחסד 
ואם והתק יּ ם, עליו  ימין  ׁש הוֹ ׁש יט עד לעמד, יכוֹ ל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש העוֹ לם מ0וּ ם  מתקיּ ם, היה  ֹלא עליו, ימין ׁש הוֹ ׁש יט ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹלא 
כּ לל  וס וֹ ד בּ ראׁש ית, ונאמר בּ ארנוּ . וכ% בדין, נברא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
ראׁש ית ׁש אמרנוּ  גּ ב על אף בּ ראׁש ית. כּ אן, גונים ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,

ואמרנוּ מלּ  למּט ה, מלּ מעלה גּ ם כּ % ראׁש ית למעלה, מּט ה ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
נ ּת נה ׁש הרי  הּק דׁש ים, קדׁש  בּ ית ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ראׁש ית, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵב'

בית] וּ בבּ י"ת[היא  כּ אחד. הוּ א כּ לוּ ל והדּ בר  ראׁש ית, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
ּפ ר ׁש וּ ה והרי  בּ ימין, אלּ א התקיּ ם וֹלא הזּ ה העוֹ לם נברא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
חסד  ע וֹ לם אמרּת י כּ %, וּ מ0וּ ם בּ אברהם, כּ תוּ ב - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ הבּ ראם

העוֹ לם ׁש ל הראׁש וֹ ן וּ בנין העולם]י בּ נה. ׁש ל [אותו האוֹ ר אוֹ תוֹ  , ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ שׂ מאל . ה0ני  בּ יּ וֹ ם כּ % ואחר  לקיּ ם, בּ וֹ  היה הראׁש וֹ ן ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
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אמוּ נת%ג  ּת כן ׁש מים יבּ נה חסד עוֹ לם אמרּת י §¨¡¦¨¦©¨¤¨¦¤¤¨¦§©¨¦כּ י

דּ בר בּ הם. אמוּ נת% ּת כין ׁש מים וכתוּ ב ׁש מים, ּת ּק ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ באלּ ה
חסדים, בּ אוֹ תם נתקנוּ  ׁש מים - בּ הם אמוּ נת% ּת כין ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
ׁש מים. מּת וֹ % אלּ א ּת ּק וּ ניה ׁש אין בהם, התקינה  האמוּ נה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְוס וֹ ד

האמוּ נה. ס וֹ ד זהוּ  - לבחירי בּ רית ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ רּת י

נ ֹולדה אחד ּולכל  ּבע ֹולם החסד  את הּוא  ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהגּדיל
נקבה ְִֵָע ּמֹו

וגו 'ּכ י  י ּב נה  חסד ע וֹ לם ג)אמרּת י מות:(פט, אחרי פ' ח"ג (דף[זוהר ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

לאׁש ּת וֹ ,]ע"ז :) אדם חזר  והבל , קין ׁש הסּת לּ קוּ  אחר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ד וֹ ר וֹ ת התיחסוּ  מכּ אן ׁש ת . את והוֹ ליד אחרת, בּ ר וּ ח ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתלבּ ׁש 
החסד  את הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  והגדּ יל  בּ עוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
כּ מ וֹ  העוֹ לם ׁש יּ תי0ב נקבה, ע ּמ וֹ  נ וֹ לדה אחד וּ לכל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
ואיׁש  ׁש כּ ת וּ ב מׁש נה, בּ סתם החברים ּפ רׁש וּ ה והרי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
חסד  הוּ א. חסד וגוֹ ', אּמ וֹ  בת אוֹ  אביו בּ ת אחתוֹ  את י ּק ח ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מּת חת וׁש רׁש ים  גזעים יצאוּ  החסד, ׁש 0רה ואחר  ודּ אי. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהוּ א
וּ בא הענף גּ דל  אז התרחק. והּק ר וֹ ב הענפים, ונפרדוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
בּ סתר וזה בּ ראׁש וֹ נה, זה האילן. עם אחד בּ זוּ וּ ג ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר

ׁש כּ ת וּ ב מ0וּ ם  פב )הע וֹ לם, י בּ נה (תהלים חסד  ע וֹ לם  אבל אמרּת י . ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
עּמ ם. בּ ני  לעיני  ונכרתוּ  - בוֹ  ׁש יּ ּמ צא וּ  אנׁש ים והלאה , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

וגו 'אמרּכ י  יּב נה חסד  עוֹ לם ג)ּת י  מטות:(פט, פ' ח"ג (דף[זוהר ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

כּ תוּ ב ]רנ"ט:) וּ ראה, פט )בּ א י בּ נה.(תהלים חסד ע וֹ לם אמרּת י ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
חסד  זּ ה ׁש נּ ׁש מתמה הּמ ל%, ׁש ל  עליוֹ נים מכּ תרים אחד  הוּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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נׁש בּ ד בהם: לבחירי ברית עבדּ י:כּ רּת י לדוד עּת י ¨¤¨©¦§¦¦§¦¦¦§©§¦§¨¦©§¦

וֹלא ׁש יּ בּ נה, ּת נאי על  חסד, הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לּה  קרא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ׁש נינוּ , כּ % וּ מ 0וּ ם יבּ נה . ׁש כּ תוּ ב מׁש מע מהעוֹ לם, חסד  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3י ׁש מד
זה ועל הבּ א. לע וֹ לם הוּ א יׁש מר מהעוֹ לם, חסד  ׁש ּמ ׁש מיד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמי 

כה)כּ תוּ ב, לעשׂ וֹ ת(דברים בּ ׁש ביל החוּ צה, הּמ ת אׁש ת תהיה ֹלא ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
י בּ נה. חסד עוֹ לם ׁש כּ תוּ ב  הבּ נין, ויע שׂ ה הּמ ת. עם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶחסד

עב דּ י נׁש בּ ע ּת י  ד )לדוד ויחי:(פט , פ' ח"א  רל:)[זוהר אחר,](דף דּ בר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הּת חּת וֹ נים, לכל  בּ רכוֹ ת י וֹ צאוֹ ת ׁש ּמ ּמ נּ וּ  צדּ יק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶזהוּ 

ה0פע [אותן]וכל  מאוֹ תוֹ  מתבּ רכוֹ ת כּ לּ ן הּק דוֹ ׁש וֹ ת, החיּ וֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
לבחירי. בּ רית כּ רּת י כּ תוּ ב ולכן ל ּת ח ּת וֹ נים, נׁש בּ ע ּת יׁש 0וֹ פע  ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עב דּ י הזּ ה,לדוד  בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד ׁש ה וּ א  האמוּ נה ס וֹ ד זה - ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ מנע  הגּ ל וּ ת מזּ מן חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ ר וּ  ׁש ֹּלא  הע וֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִקיּ וּ ם
נמנע וּ . החדווֹ ת וכל הׁש לם, ֹלא האמוּ נה וסוֹ ד הבּ רכוֹ ת, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש פע
הּמ ל%. לפני נכנסוּ  ֹלא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ  הלּ ילה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ כנס 
עוֹ מדים בּ חוּ ץ אבל התעוֹ רר וּ , ֹלא ׁש החדווֹ ת גּ ב  על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
מלּ מּט ה עוֹ לה והתעוֹ רר וּ ת הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק ׁש ירה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מזּמ רים
ה0מים חיל וֹ ת כּ ל מעוֹ רר  הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  אז ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים וּ מזדּ עזעים בּ רקיע, וּ בוֹ עט ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבכיּ ה,

בּ ּת וֹ רה,ואין  למּט ה ׁש ּמ תע וֹ ררים ל זּ מן  ּפ רט לפניו, מנוּ חה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל  הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאז

מנוּ חה.[שעמו] ואז קוֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים  מקׁש יבים כּ לּ ם ,3◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
שעמו] הצדיקים נשמות לכל מנוחה  ובאה נמצאת][לפניו, מ0וּ ם[לפניו .ִ◌

ה וּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  נׁש בּ ע למ ּט ה, הּמ קדּ ׁש  ׁש נּ חרב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
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סלה:ה כּ סא% ודוֹ ר לדר וּ בניתי זרע% אכין עוֹ לם ¨¤£§¦¨Ÿ§¦¦¨¤§©¦¨¨©עד

יהו�ו ּפ לא% ׁש מים בּ קהל�ויוֹ דוּ  אמוּ נת% אף §¨©¦¦§£§Ÿ̈©¡¨§¦§©

ליהו�זקדׁש ים: יער� ב$חק מי ידמה�כּ י §Ÿ¦¦¦©©©©£Ÿ©Ÿ̈¦§¤

אלים:�ליהו� קדׁש יםחבּ בני בּ סוֹ ד נערץ אל ©Ÿ̈¦§¥¥¦¥©£¨§§Ÿ¦
סביביו: כּ ל על ונוֹ רא 'אֹלהי�יהו�טרבּ ה ©¨§¨©¨§¦¨§Ÿ̈¡¥

סביבוֹ תי%: ואמוּ נת% יּה  חסין כמוֹ % מי אּת היצבאוֹ ת §¨¦¨£¦¨¤¡¨§§¦¤©¨

תׁש בּ חם: אּת ה גלּ יו בּ שׂ וֹ א היּ ם בּ גאוּ ת ׁש ל אּת היאמוֹ  ¥§¥©¨§©¨©¨§©§¥©¨

י שׂ ראל  ׁש יּ כּ נסוּ  עד מעלה ׁש ל ירוּ ׁש לים לתוֹ % יכּ נס  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש כּ תוּ ב  מ ּט ה, ׁש ל  יא)ליר וּ ׁש לים וֹלא(הושע  קדוֹ ׁש  בּ קרבּ % ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מזּמ רים אוֹ תם וכל  החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי בּ עיר, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאבוֹ א 
ואוֹ מרים בּ ח וּ ץ  וכלּ םעוֹ מדים הלּ ילה, חלקי  בּ ׁש ֹלׁש ת ׁש ירה ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌

כּ לּ ם ה 0מים, חילוֹ ת וכל יד וּ עוֹ ת, בּ תׁש בּ ח וֹ ת ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים
מקדּ ׁש ים ֹלא וּ קד0ה בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל בּ לּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
חילוֹ ת כּ ל ואז למּט ה, מקדּ ׁש ים ׁש יּ שׂ ראל עד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
י שׂ ראל  זה ועל כּ אחד . הּק דוֹ ׁש  ה0ם את מק דּ ׁש ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים

ותחּת וֹ נים מעליוֹ נים מתק דּ ׁש ים שמוקדוֹ ׁש ים  של שהקדשה [משום ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ומלמטה] מלמעלה אלא עולה לא הוא ברוך הקדוש זהוּ של ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד .

יט )ׁש כּ תוּ ב  אֹלהיכם.(ויקרא ה' אני  קדוֹ ׁש  כּ י  ּת הי וּ  קדׁש ים ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

- למע ׂשה ּלע ׂשֹות יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ההׁשּתֹוקקּות  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹּגדל
הכיסוּפים מאד ה ּוא ְִִַָֹּגדֹול

וגו'אּת ה היּ ם ּב גאוּ ת  י)מוֹ ׁש ל נח[זוהר:(פט, פ' סט:)בראשית ](דף ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 




