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וּ מכריזים לפניו הוֹ לכים וּ דבריו כּ ׁש ּמ ע שׂ יו - ב' הגּ וּ ף. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִמן
הּת וֹ לעת. דּ ין - ה ' הּק בר. דּ ין - ד' לּק בר . כּ ׁש נּ כנס - ג' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָעליו.
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטת ׁש הוֹ לכת הרוּ ח  דּ ין - ז ' הגּ יהנּ ם. דּ ין - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִו'
זה מ0וּ ם מעשׂ יו. ׁש יּ ׁש למ וּ  עד מנוּ חה מק וֹ ם מוֹ צאת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוֹלא

וי  בּ מעשׂ יו  ּת מיד להתבּ וֹ נן אדם אדוֹ נוֹ .צרי% לפני  ׁש וּ ב ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌
ואמר, הקדּ ים הלּ לוּ , האדם בּ דיני  הּמ ל% דּ וד  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש התבּ וֹ נן

קד ) בּ עוֹ ד (תהלים  העוֹ לם, מן ּת צא  בּ טרם ה', את  נפׁש י ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָבּ רכי
אברי  הם - קדׁש וֹ  ׁש ם את  קרבי  וכל הגּ וּ ף . עם  נמצאת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש אּת 
עּמ ּה , כּ ׁש ּת ּמ צאוּ  עכ ׁש ו הרוּ ח. עם כּ אחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף
תוּ כלוּ  ׁש ֹּלא זמן ׁש יּ בא טרם ה ּק דוֹ ׁש  ה0ם את לבר% ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקדּ ימוּ 

אמר  זה ועל  בּ תׁש וּ בה. ולחזר ה'לבר % את  נפׁש י בּ רכי ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ראׁש וֹ .הלל וּ י ּה  את ונׁש קוּ  החברים אוֹ תם בּ אוּ  . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֹ

על והע ֹונשים  והעדּות  הּמׁשּפט  סדר – וחׁשּבֹון ּדין ל ּתן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעתיד
לקבר ׁשּמּגיע  עד הּפטירה מרגע  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהעוֹונ ֹות 

וגו 'לדוד  נפ ׁש י א)ּב רכי נשא:(קג, פ' ח"ג קכ"ו.)[זוהר אבּ א](דף  ר בּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קג )ּפ תח, את(תהלים קרבי  וכל ה' את נפׁש י  בּ רכי  לדוד ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ר בּ וֹ נוֹ , בּ עבוֹ דת ולדעת להסּת כּ ל לאדם לוֹ  י ׁש  כּ ּמ ה קד ׁש וֹ . ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵׁש ם
ואוֹ מר : קוֹ רא הכּ ר וֹ ז ויוֹ ם יוֹ ם  בּ כל א)ׁש הרי  מתי (משלי  עד ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

וגוֹ '. פתי ּת אהבוּ  ג )ּפ תים אר ּפ ה(ירמיה ׁש וֹ בבים  בּ נים ׁש וּ בוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לפניהם, מכריזה הּת וֹ רה אזניו. ׁש יּ רכּ ין מי  ואין ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְמׁש וּ בתיכם.
וחוֹ ׁש ב  הזּ ה בּ עוֹ לם הוֹ ל% אדם בּ ן ראה, בּ א ׁש יּ ׁש גּ יח. מי  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
הוֹ ל% ׁש הוּ א עד  דוֹ רוֹ ת. לדוֹ רי בּ תוֹ כוֹ  וי0אר  ּת מיד ה וּ א  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש 0לּ וֹ 
אוֹ תוֹ  דּ נים יוֹ ׁש ב, ׁש הוּ א עד  בּ קוֹ לר . א וֹ ת וֹ  נוֹ תנים  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
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הרי  - סנגוֹ ר ל וֹ  נמצא אם הדּ ין. בּ ני ׁש אר  עם  הדּ יּ נים ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ מוֹ ׁש ב
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מהדּ ין. לג )נצּ וֹ ל מליץ (איוב  מלא% עליו יׁש  אם ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ה וּ א מי וגוֹ '. ויּ אמר ויח נּ נּ וּ  יׁש רוֹ  לאדם להגּ יד  אלף  מ נּ י ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
בּ ׁש עההּס נגוֹ ר האדם על  ׁש עוֹ מדים כּ ׁש רים מע שׂ ים אלּ ה ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

התחיּ ב  הרי  - סנגוֹ ר עליו  יּמ צא ֹלא ואם להם. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ צטר%
בּ ק וֹ לר כּ ׁש 0וֹ כב ׁש עה בּ אוֹ תּה  מהעוֹ לם. להסּת לּ ק ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמהדּ ין

ׁש  ר וֹ אה עיניו, ׁש ּמ רים עד ׁש כּ וֹ תביםה ּמ ל %, ׁש נים אליו  בּ אים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מּפ יו, 0הוֹ ציא מה וכל הזּ ה, בּ עוֹ לם 0ע שׂ ה מה כּ ל ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

דּ ין ׁש כּ תוּ ב (חשבון)ונוֹ תן זהוּ  לפניו. וכ וֹ תבים הכּ ל ד )על (עמוס ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וה וּ א וג וֹ '. 7חוֹ  מה  לאדם וּ מגּ יד  רוּ ח  וּ ברא הרים יוֹ צר הנּ ה ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י

עליהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶמוֹ דה

עליו ?הּט עםמה  ועוֹ מד עוֹ לה ׁש עשׂ ה, מעשׂ ה ׁש אוֹ תוֹ  מ -וּ ם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
עליו  להעיד  ועוֹ מדים  בּ וֹ , ונר ׁש מיםלהעיד  יוֹ רדים וכלּ ם  , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ הם ׁש נּ דּ וֹ ן ׁש עה עד  מּמ נּ וּ  ע וֹ ברים וֹלא לפניו, ועוֹ מדים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
אדם בּ ן ׁש עשׂ ה דּ ברים אוֹ תם כּ ל  ראה, בּ א עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
נאבדוּ  ו ֹלא בּ וֹ , להעיד וע וֹ מדים זמינים כּ לּ ם הזּ ה, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
מזדּ ּמ נים כּ לּ ם  ל ּק בר, אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציאים  וּ בׁש עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
ואחד  לפניו, אחד  מכריזים, כרוֹ זים וּ ׁש ֹלׁש ה לפניו. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹ לכים
בּ ר בּ וֹ נוֹ , ׁש ּמ רד ּפ לוֹ ני זה ואוֹ מרים: מ7מאלוֹ , ואחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִמימינוֹ ,
ראוּ  בּ מצווֹ תיו . מרד בּ ּת וֹ רה, מרד  למּט ה, מרד למעלה, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָמרד

דבריו מעשׂ יו  ראוּ  נברא! ׁש ֹּלא לוֹ  טוֹ ב ל ּק בר,! ׁש ּמ גּ יע עד ! ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש זּ ה אוֹ י  אוֹ י ואוֹ מרים: מּמ קוֹ מם עליו  ר וֹ גזים הּמ תים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל

בּ תוֹ כנוּ  ל ּק בר,נקבּ ר ונכנסים מקדּ ימים וּ דבריו מעשׂ יו ! ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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על  וּ מתאבּ לת וׁש טה הוֹ לכת ור וּ חוֹ  גּ וּ ף, אוֹ תוֹ  על ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוע וֹ מדים
מקדּ ים דּ וּ מ"ה  הּק ברוֹ ת, בּ בית נטמן ׁש האדם כּ יון ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהגּ וּ ף.
הּק בר, דּ ין על ׁש ּמ מנּ ים  דינים בּ ּת י ׁש ֹלׁש ה  ידיו ּת חת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוי וֹ צא
על  אוֹ י כּ אחד. ונפׁש  רוּ ח ודנים  בּ ידיהם, אׁש  ׁש רביטי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ה

הדּ ין  מעשׂ יו אוֹ תוֹ  על אוֹ י  הּמ ל%! בּ קוֹ לר  ּת פוּ ס ׁש הוּ א בּ ׁש עה ! ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ל% וׁש וֹ טר  סנגוֹ ר , עליו נמצא ׁש ֹּלא ונׁש לם, דּ ינ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְונדּ וֹ ן

בּ יד וֹ . אחת ׁש נוּ נה וחרב לרגליו, לפניו ועוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ חת,

בּ אׁש מרים  לוֹ הטים הבּ ית כּ תלי  ורוֹ אה עיניו, את (הזיו)האיׁש  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עינים, מלא כּ לּ וֹ  לפניו אוֹ תוֹ  ר וֹ אה כּ % וּ בין ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
בּ ני  כּ ּמ ה ׁש הרי ודּ אי, הוּ א כּ % האדם. לפני לוֹ הט אׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְלבוּ ׁש וֹ 
ראוּ  ֹלא אדם בּ ני  וּ ׁש אר לפניו , ועמדוּ  בּ 0וּ ק מלא% ראוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאדם

כּ תוּ ב  הרי ּת אמר, ואם קד )אוֹ תוֹ . רוּ חוֹ ת (תהלים  מלאכיו עשׂ ה ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ארץ  להראוֹ ת יכוֹ ל  אי% בּ אר וּ ה וּ :וגוֹ ', כּ % זה דּ בר אלּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌

ׁש נּ ראהׁש כּ יו  למי ונראה בּ גוּ ף, מתלבּ ׁש  לארץ, מלא% ׁש יּ וֹ רד ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
העוֹ לם יכוֹ ל ֹלא ֹלא , ואם בּ וֹ . לבוּ ׁש  ׁש הוּ א לבוּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
העוֹ לם בּ ני  ׁש כּ ל  זה ׁש כּ ן וכל  ׁש כּ ן  כּ ל  בּ וֹ . וּ להרא וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלסבלוֹ 

אוֹ ת וֹ . החברים.צריכים בּ ארוּ הוּ  והרי בּ חרבּ וֹ , טּפ וֹ ת ׁש ֹלש  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ורוּ חוֹ  גּ וּ פ וֹ  כּ ל  מזדּ עזע  ׁש ר וֹ אהוּ , מ0וּ םכּ יון ׁש וֹ כ %, ֹלא ולבּ וֹ  , ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ה גּ וּ ף, איברי  בּ כל הוֹ לכת ור וּ ח וֹ  הגּ וּ ף. כּ ל ׁש ל  הּמ ל% ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
למקוֹ ם ללכת מחברוֹ  ׁש נּ פרד אדם בּ ן כּ מוֹ  מהם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפרדת 
אלּ א לוֹ , עוֹ זר  וֹלא - 0עשׂ ה  מה על אוֹ י  א וֹ מר ה וּ א  אז ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַאחר.
ׁש עה. א וֹ תּה  הגּ יעה ׁש ֹּלא עד  הּת ׁש וּ בה רפוּ את הקדּ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאם
ׁש רוֹ אה כּ יון יכוֹ ל . וֹלא להסּת ּת ר ורוֹ צה האיׁש  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵּפ וֹ חד 
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וּ מסּת כּ ל  בּ וֹ , להס ּת כּ ל לוֹ  ויׁש  עיניו, ּפ וֹ תח הוּ א יכוֹ ל, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ׁש עה ואוֹ תּה  ונפׁש וֹ . עצמוֹ  מוֹ סר הוּ א ואז ּפ קוּ חוֹ ת. בּ עינים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ וֹ 
הרוּ ח ואז  הזּ ה, בּ ע וֹ לם בּ וֹ  נדּ וֹ ן ׁש האדם ה גּ ד וֹ ל דּ ין זמן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א
בּ כל  וּ מׁש וֹ טטת מהם, ונפרדת הגּ וּ ף ׁש ל  האיברים בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
כּ לּ ם הגּ וּ ף איברי  וכל הצּ דדים, לכל  וּ מזדּ עזעת ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים

◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזעים.

ּולהסּתּכל מר ּבֹונֹו לירא  הּזה  ּבע ֹולם  נמצא  ּכׁשה ּוא  האדם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָצריְך
ּבמע ׂשיו  ויֹום  יֹום ְְֲַָָָּבכל

נוֹ פלתּכ ׁש ּמ גּ יעה  מ ּמ נּ וּ , ונפרדת ואיבר איבר  לכל הרוּ ח ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מּמ נּ וּ , מס ּת לּ קת והרוּ ח איבר, אוֹ תוֹ  על  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵזיעה
לצאת, הרוּ ח ׁש ּמ גּ יעה כּ יון בּ כלּ ם. וכן איבר, אוֹ תוֹ  מת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מיּ ד
וּ מיּ ד  עליו, עוֹ מדת ה0כינה אז הגּ וּ ף, מכּ ל נפרדה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

בּ ּה  ׁש נּ דבּ ק מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  מהגּ וּ ף. לאוֹ תםּפ וֹ רחת אוֹ י  ! ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ּה  מתדּ בּ קים וֹלא מּמ נּ ה ׁש רחוֹ קים דיניםר ׁש עים בּ ּת י  וכּמ ה ! ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הזּ ה מהעוֹ לם כּ ׁש יּ וֹ צא האיׁש  עליוֹ ן עוֹ בר  דּ ין אוֹ תוֹ  - אחד  ? ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
כּ ׁש ּמ עשׂ יו  דּ ין, ואחד  מהגּ וּ ף. הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 
דּ ין  ואחד  עליו. מכריזים  והכּ ר וֹ זים לפניו הוֹ לכים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ דבריו

ה דּ ין ואחד ל ּק בר. ואחד כּ ׁש נּ כנס ה ּת וֹ לעת. דּ ין ואחד ּק בר . ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
וֹלא בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטת ׁש הוֹ לכת הרוּ ח דּ ין ואחד הגּ יהנּ ם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִדּ ין
עדּ נים ׁש בעה ודּ אי  מעשׂ יו. ׁש יּ ׁש ּת לּ מ וּ  עד מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמוֹ צאת

עליו. הזּ ה יחלפוּ  בּ עוֹ לם נמצא כּ ׁש הוּ א האדם צרי# זה בּ גלל  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
מהם  ויׁש וּ ב  בּ מעשׂ יו, וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל  וּ להס ּת כּ ל מרבּ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִלירא

רבּ וֹ נוֹ  האדםלפני  דּ יני בּ אוֹ תם הּמ ל% דּ וד כּ ׁש הסּת כּ ל . ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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גּ מוּ ליו: כּ ל ּת ׁש כּ חי הרפאג ואל עוֹ נכי לכל הּס לח §©¦§§¦¨§¨©Ÿ¥©§¨£¥¦¨Ÿ¥

ּת חלאיכי: חסדד לכל המעּט רכי חיּ יכי מ$חת הגּ וֹ אל §¨©£ª¨§¦©¥¦©©©¨§¦©§©§¥¦¤¤

ׁש רהורחמים: כּ נּ  ׁש  ּת תחדּ  עדי� בּ ּט וֹ ב הּמ שׂ בּ יע §©£¦©©§¦©©¤§¥¦§©¥©¤¤

יהו�ונעוּ ריכי: צדקוֹ ת לכל�עשׂ ה וּ מׁש ּפ טים §¨§¦Ÿ¥§¨§Ÿ̈¦§¨¦§¨
עלילוֹ תיו:זעׁש וּ קים: ישׂ ראל לבני למׁש ה דּ רכיו יוֹ דיע £¦¦©§¨¨§Ÿ¤¦§¥¦§¨¥£¦¨

יהו�ח וחנּ וּ ן חסד:�רחוּ ם ורב אּפ ים ֹלאטאר� ©§©§Ÿ̈¤¤©©¦§©¨¤

יּט וֹ ר: לעוֹ לם וֹלא יריב לנוּ ילנצח עשׂ ה כחטאינוּ  ֹלא ¨¤©¨¦§§¨¦©£¨¥¨¨¨

עלינוּ : גּ מל כעוֹ נתינוּ  הארץיאוֹלא על ׁש מים כגבּה  כּ י §©£Ÿ¥¨©¨¥¦¦§Ÿ©¨©¦©¨¨¤
יראיו: על חסדּ וֹ  הרחיקיבגּ בר מּמ ערב מזרח כּ רחק ¨©©§©§¥¨¦§Ÿ¦§¨¦©£¨¦§¦

ּפ ׁש עינוּ : את יהו�יגמּמ נּ וּ  רחם בּ נים על אב כּ רחם ¦¤¤§¨¥§©¥¨©¨¦¦©§Ÿ̈

יראיו:� עפרידעל כּ י זכוּ ר יצרנוּ  ידע הוּ א כּ י ©§¥¨¦¨©¦§¥¨¦¨¨

יציץ:טואנחנוּ : כּ ן ה)דה כּ ציץ ימיו כּ חציר ׁש  כּ יטזאנוֹ  £¨§¡¤¨¦¨¨§¦©¨¤¥¨¦¦

ואמר, הקדּ ים הזּ ה, מהעוֹ לם  קג )כּ ׁש ּמ סּת לּ ק נפׁש י(תהלים בּ רכי ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה' ה גּ וּ ף.את עם נמצאת ׁש אּת  כּ עת מהעוֹ לם, תצא ׁש ֹּלא עד , ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

בּ רוּ ח, ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים האיברים אּת ם קדׁש וֹ , ׁש ם את קרבי  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל
הּק דוֹ ׁש  ה0ם את לבר% הקדּ ימוּ  אּת כם, נמצאת ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ עת

עליכם. וּ להוֹ ד וֹ ת לברכ וֹ  תוּ כלוּ  ׁש ֹּלא זמן יגּ יע ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַעד 

אלף ּבּבריאה  ּומתח ּדׁשים אנׁשים אלף מתים יֹום  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבכל

וגו 'אנוֹ ׁש  ימיו טו )ּכ חציר ח"ג:(קג , רטז :)[זוהר תורה](דף אנוֹ ׁש זוהר  ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌
הייתי  נער  נאמר  בו  יציץ. כּ ן ה0דה  כּ ציץ ימיו ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶכּ חציר
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מקוֹ מוֹ : עוֹ ד יכּ ירנּ וּ  וֹלא ואיננּ וּ  בּ וֹ  עברה וחסדיזרוּ ח ©¨§¨§¥¤§©¦¤§§¤¤

ואח"כ זקנתי , לג )גם שנחתכו (איוב  שהעץ עלומיו, לימי יושב
לגדל  ויחזרו בשרשיו כמקדם יצמחו שלו הישנים ענפים
וזהו  ילדים, הזה לעולם וחוזרים זקנים מתו כמקדם, בעולם
בראשית, מעשה תמיד יום בכל הקב"ה  שמחדש הסוד

יום. בכל אלף ומתחדשים יום בכל אלף שמתים

ּכמּקדם ונֹולד וח ֹוזר נתח ּדׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָֹאדם

וגו 'אנ וֹ ׁש  ימיו טו )ּכ חציר ח"ג:(קג , ריז :)[זוהר תורה](דף  אמרזוהר ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

השדה כציץ ימיו כחציר אנוש בודאי הוא כך  אבא רבי
שכתוב  זה מהו אבל כמקדם, ונולד וחוזר שנתחדש יציץ כן
העליון  רוח הוא זה אלא  ואיננו, בו עברה רוח כי  אחריו
ואז  בתוכו, האדם לרוח  שכולל  מהכל  והנעלם  הנסתר

לקחקלחואיננו  כי ואיננו בו שנאמר חנוך  של הסוד  הוא וזה
הנסתר רוח העליון רוח עליון, אלהים זה אלהים, אתו

IIתהלים IIזוהר 

מיתתקלח. כעין שהיא הצדיקים  מיתת בענין  גדול סוד יבאר  כאן
השלהבת יפרח אבוקה אליה בהתקרב  הנר שלהבת  למשל כמו נשיקה,
שנתגלה  הצדיקים מיתת  הוא כן  בתוכה, להתכלל  האבוקה אל הנר  מן
אור שהוא טמירא עלאה רוחא הארת האחרון ברגע נשמתם  אל
הגוף מן זעירא רוחא  שהיא הצדיק נשמת מדי תפרח ואז  השכינה ,
כי  מדרגות , וכמה כמה בזה  ויש השכינה, אור עלאה רוחא באור ונכלל
נשמת מדרגת ערך לפי זה כי לכל , שוה עלאה רוחא התגלות  לא
טמירא עלאה שכינתא מן הארה נתגלה שאליו בחנוך הי ' וכן הצדיק,

הזוהר זיו
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ברוח מצער רוח נכלל שהרי מקומו, עוד  יכירנו ולא והנעלם,
שמכניס  עולם , ועד  מעולם ה' וחסד אחריו, כתוב מה העליון,

הקדשים קדש לתוך  הגדול כהן ומולידו קלטאותו אותו ונוטל
נער. להיות חוזר שהוא  נעוריו, כנשר ונתחדש כמקדם,

מע ׂשה וׁשּנּוי  הּׁשם וׁשּנּוי מקֹום  ׁשּנּוי  לֹו לע ׂשֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָצריְך

וגו 'ּכ י  עברה  טז)רוּ ח  מהימנא :(קג, רעיא פנחס פ ' ח"ג רי"ט.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק ד וֹ ׁש ה, מנוֹ רה הנּ אמן, הרוֹ עה אמר ראׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ בחבּ וּ ר
אבל י וֹ סי, ורבּ י חיּ יא ורבּ י אבּ א ר בּ י  אמר וּ  קג )יפה כּ י(תהלים ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ואינ נּ וּ  בּ וֹ  עברה זּ הר וּ ח מה בּ דברים, לפ ּת ח צרי % כּ אן - ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
בּ וֹ  רעים.עברה מלאכים מאוֹ תם אחד  וצרה, וזעם  עברה זוֹ  ? ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

חטאים,ׁש מ )וּ ם  בּ עלי אוֹ תם בּ וֹ  ידעוּ  ל וֹ ׁש ֹּלא לעשׂ וֹ ת צרי# ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
מעשׂ ה  וׁש נּ וּ י ה-ם וׁש נּ וּ י  מקוֹ ם אברהם,ׁש נּ וּ י  כּ מוֹ  , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ וֹ  יב )ׁש נּ אמר ׁש נּ וּ י (בראשית הרי - וּ מּמ וֹ לדּת % מארצ% ל% ל% ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 

למבין: בזה ודי הבינה, מעולם  היינו מכלא, השני קלט .גניזא  סוד זה
שנקרא בהמקום  להנשמה מכניס ה' חסד ששרשו רבא  כהנא  שמיכאל
הנשמה  מקבלת ועי"ז  קרבן , כמו המזבח על  ומקריבה  קדשים  קדש 
מעולם וזהו כמקדם, ומולידה משם אותה לוקח ואח"כ  חדש , אור  משם 
בבחי' היא הקדשים קדש במקום שם כי  הוא  ההולדה וענין עולם, ועד
עז, ויתר שאת  ביתר  כמקדם  ושותה התחדשות היא  וההולדה  ביטול,
הזה  לעולם ותבוא  תחזור העולם  לטובת  העליונה גזרה עפ"י ולפעמים 
שנלקחה  לאחר  חנוך נשמת אבל  נער, להיות  וחוזרת בגוף  להוולד
מאד ונורא גדול עליון מלאך להיות כחו נתחדש הקדשים קדש  ממקום

כידוע: מטט' נער  הנקרא

הזוהר זיו
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יז)מקוֹ ם. -(שם  אברהם  ׁש מ% והיה  אברם ׁש מ% את ע וֹ ד י ּק רא וֹלא ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ע שׂ ה  רעים מ ּמ עשׂ ים ׁש הׁש ּת נּ ה - מע שׂ ה ׁש נּ וּ י ה0ם. ׁש נּ וּ י ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
בּ ֹלא  ׁש ּמ ת אוֹ תוֹ  ׁש ל לרוּ ח מׁש ל הוּ א טוֹ בים. למעשׂ ים ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַב ּת חלּ ה
מאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  כּ ׁש גּ רׁש  לאדם הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה זה כּ מוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָבנים .
ּפ ניו מׁש נּ ה למעלה. נתבּ אר והרי הזּ ה, לע וֹ לם והביא וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָע וֹ לם,

יד)ו ּת ׁש לּ חהוּ  מאוֹ תם (איוב אחד בּ וֹ . עברה ר וּ ח כּ י זה וּ מ 0וּ ם . ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
א  כּ ׁש רוֹ אה רעים, ׁש נּ פגּ ׁש מלאכים בּ זמן  מׁש נּ ה עּמ וֹ ,(בו)וֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חוֹ ב% בּ על זהוּ  עליו: הּמ ׁש חיתים ׁש אר אוֹ תוֹ  ע וֹ נה ׁש וֹ אלים  הוּ א ? ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אחר , בּ מקוֹ ם וננטע מ ּמ קוֹ מוֹ  כּ ׁש ּמ תגּ ר ׁש  אינ נּ וּ . ואוֹ מר : ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

בּ גלל  מקוֹ מוֹ , עוֹ ד  יכּ ירנּ וּ  ו ֹלא  בּ וֹ  יד)נאמר י ּק ח (ויקרא  אחר  ׁש עפר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
- עציו  ואת אבניו  את הבּ ית את ונתץ  סוֹ ד  וזהוּ  הבּ ית. את ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוטח

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה לעפר . חזר  ׁש היה, וּ בשׂ ר וגידים עצמ וֹ ת (ישעיה ?אוֹ תם ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
י ּק ח סה ) אחר ועפר כּ %, ואחר מנ גּ ע. ׁש היה מ0וּ ם לחמוֹ , עפר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 

י ׁש ן בּ ית כּ מ וֹ  וּ מתחדּ ׁש , וגידים עצמוֹ ת לוֹ  וּ ב וֹ נה  הבּ ית, את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוטח
0אמר וּ מה מתחדּ ׁש . ׁש ה וּ א ודּ אי חד ׁש , אוֹ תוֹ  יכּ יר נּ וּ ׁש עוֹ שׂ ים וֹלא ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

מק וֹ מ וֹ  מׁש ל עוֹ ד זהוּ  עליוֹ נה. בּ ר וּ ח קטנּ ה ר וּ ח ׁש נּ כללה רוּ ח, על - ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  וּ מרכּ יבים ׁש לּ וֹ  ענפים לוֹ קחים פרוֹ ת, עוֹ שׂ ה ׁש ֹּלא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלאילן

עליוֹ ן  אחר עץ ׁש ל בּ זה (זהבזה )בּ ענף זה ונכלל פרוֹ ת, ׁש עוֹ שׂ ה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
מקוֹ מוֹ . עוֹ ד  י כּ ירנּ וּ  ו ֹלא בּ וֹ , נאמר זמן  בּ אוֹ תוֹ  פרוֹ ת. ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוע וֹ שׂ ה

ירא ׁשאינ ֹו ּומי ּבכלן יׁשנֹו חטא  יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי  ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻנמצא 
חסידּות ולא  ענוה לא  ּבֹו אין ְֲֲִִֵַָָָֹֹׁשמים 

וגו 'וחסד  מע וֹ לם יז)ה ' נשא :(קג, פ' ח"ג  קמ "ה .)[זוהר אל ](דף דּ בּ ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תח יצחק  ר בּ י וגוֹ '. תברכוּ  כּ ה לאמר  בּ ניו ואל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַאהרן

IIתהלים IIזוהר 
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קג )ואמר , וצדקתוֹ (תהלים יראיו על  עוֹ לם ועד  מעוֹ לם ה' וחסד  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בנים  הוּ א,לבני  בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  היּ ראה גדוֹ לה כּ ּמ ה . ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חסידוּ ת הענוה וּ בכלל  ענוה, היּ ראה מיׁש בּ כלל ׁש כּ ל נמצא . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אין  ׁש מים , ירא ׁש אינוֹ  וּ מי בכ לּ ן. יׁש נ וֹ  חטא, יראת בּ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

חסידוּ ת. ו ֹלא ענוה ֹלא היּ ראהבּ וֹ  מן ׁש יּ צא  מי למדנוּ , ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ כ לּ ם. ונכלל עדיף, ענוה - בּ ענוה (משליונתלבּ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

יראכח) בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל ה'. יראת ענוה זוֹ כהעקב ׁש מים, ת  ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  וכל לחסידוּ ת. ז וֹ כה ענוה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלענוה.
יראת ענוה עקב ׁש כּ תוּ ב - לענוה לכ לּ ם. ז וֹ כה ׁש מים, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיראת

ׁש כּ תוּ ב  - לחסידוּ ת קג )ה'. עוֹ לם(תהלים ועד מעוֹ לם ה' וחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה' מלא% נקרא חסידוּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם  כּ ל  למדנוּ , יראיו. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ב )צבאוֹ ת. ותוֹ רה(מלאכי דעת יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי כּ י ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ הן  זכה מה  מּפ ני  הוּ א. צבאוֹ ת ה' מלא% כּ י מ ּפ יהוּ  ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיבקׁש וּ 

צבא וֹ ת ה' מלא% ה'להּק רא ּמ לא% מה יהוּ דה, רבּ י  אמר ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
למּט ה. צבאוֹ ת ה' מלא% כּ הן אף למעלה, כּ הן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְצבאוֹ ת

למעלהוּ מי  צבאוֹ ת ה' מלא% יב )?הוּ א ה7ר(דניאל  מיכא"ל זה ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ׁש ל  גּ דוֹ ל כּ הן והוּ א מעלה, ׁש ל  מחסד  ׁש בּ א ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל,
צבאוֹ ת, ה' מלא% נקרא ׁש לּ מּט ה גּ דוֹ ל  כּ הן כּ ביכוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמעלה.

חסד  מהוּ  החסד. מצּ ד ׁש בּ א  רחמים.מ0וּ ם ּת וֹ % רחמים ? ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ הן  זכה הּט עם מה הדּ ין. מצּ ד נמצא ֹלא כּ הן כּ % ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

ׁש כּ תוּ בלחסד  זהוּ  היּ ראה. בּ גלל קג )? מעוֹ לם(תהלים ה' וחסד ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ועוֹ לם עוֹ לם מהוּ  יראיו. על עוֹ לם כּ מ וֹ ועד  יצחק, רבּ י  אמר  ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

רבּ י  אמר  ׁש נים. ועוֹ לם אחד, עוֹ לם הּק דוֹ ׁש , בּ חדר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶׁש התקן 
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להיוֹ ת לוֹ  צרי% העוֹ לם ועד  העוֹ לם מן כּ %, אם אמרחיּ יא, ! ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אלעזר רבּ י  אמר אחד. להיוֹ ת וחזרוּ  הם, עוֹ למוֹ ת ׁש ני  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְל וֹ ,

דּ ברי% ּת סּת ם מתי עד יצחק , העוֹ לםלר בּ י ועד העוֹ לם מן ? ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
והינוּ  ׁש לּ מּט ה, ואדם ׁש לּ מעלה  אדם עליוֹ ן, סוֹ ד ׁש ל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל
והרי  עוֹ לם , ׁש נ וֹ ת וכתוּ ב עוֹ לם, ימי וכתוּ ב ועוֹ לם. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם
רא ׁש ה וּ א  מי  ׁש כּ ל - יראיו על העליוֹ ן. הּק ד וֹ ׁש  בּ חדר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה

מתי  אדם. נקרא יראה,חטא, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אלעזר , רבּ י אמר  ? ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נינוּ , והרי יהוּ דה , ר בּ י אמר ה כּ ל. ׁש ל  כּ לל חסידוּ ת, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲענוה,
אדם, ׁש ל  בּ כלל זה  כּ % ודּ אי ל וֹ , אמר  וּ נקבה . זכר כּ לל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
וֹלא חטא. ירא ואז אדם, נקרא וּ נקבה, זכר ׁש ּמ תחבּ ר ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ י 
חסד . בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה אלּ א עוֹ ד , וֹלא ענוה. בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה א לּ א ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,
וֹלא ענוה וֹלא  יראה ֹלא בּ וֹ  אין וּ נקבה , זכר נמצא ׁש ֹּלא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי 

וּ מ0וּ  אדם,חסידוּ ת. ׁש נּ קרא וכיון הכּ ל. כּ לל  אדם נקרא כּ % ם ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב חסד , בּ וֹ  פט )ׁש וֹ רה וגוֹ '.(שם יבּ נה חסד עוֹ לם אמר ּת י  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

וּ נקבה. זכר  נמצא  ֹלא אם  לה בּ נוֹ ת יכוֹ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא 

קג )וכתוּ ב יראיו .(תהלים על  עוֹ לם ועד  מעוֹ לם ה ' יראיו וחסד  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ועד  מע וֹ לם ה' וחסד אחר דּ בר  אדם. ׁש ל כּ לל -ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יר 0ה ויר ׁש וּ  החסד, מצּ ד ׁש בּ אוּ  כּ הנים  אוֹ תם אלּ ה - ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָעוֹ לם
- יראיו על ׁש לּ מ ּט ה. לעוֹ לם ׁש לּ מעלה מעוֹ לם ׁש יּ רדה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזוֹ 

ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ מּט ה, טז)כּ הנים בּ יתוֹ ,(ויקרא וּ בעד  בּ עדוֹ  וכּפ ר ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אדם. ׁש ל  בּ כלל מ0וּ ם(שם)להתכּ לּ ל בנים, לבני וצדקתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וצדקתוֹ  מהוּ  כּ %, אם יהוּ דה, ר בּ י  אמר בנים . לבני ?ׁש זּ כה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
להיוֹ ת לוֹ  צרי% היה סוֹ ד וחסדּ וֹ  הינוּ  אלעזר , ר בּ י  אמר ! ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
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לבני�יהו� וצדקתוֹ  יראיו על עוֹ לם ועד מעוֹ לם §Ÿ̈¥¨§©¨©§¥¨§¦§¨¦§¥

לעשׂ וֹ תם:לׁש מרייחבנים: פקּ דיו וּ לזכרי בריתוֹ  ¨¦§Ÿ§¥§¦§Ÿ§¥¦ª¨©£¨

בּ כּ ל�יהו�יט וּ מלכוּ תוֹ  כּ סאוֹ  הכין בּ $מים §Ÿ̈©¨©¦¥¦¦§©§©Ÿ

יהו�כ מׁש לה: עשׂ י�בּ רכוּ  כח גּ בּ רי מלאכיו ¨¨¨¨§§Ÿ̈©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©Ÿ¥

בּ זּ את, ב )ׁש 0נינוּ  ל זּ את(בראשית וכתוּ ב זּ את. לקחה מאי ׁש  כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌3◌ֳ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֹ
נקבה. וזּ את חסד , ׁש הינוּ  בּ אי ׁש , נכללה וזּ את א0ה. ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִי ּק רא
חסד . נקרא הזּ ה, הלּ בן מצּ ד ׁש בּ א זכר  כּ % וּ מ0וּ ם זכר. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד 
נקראת כּ % וּ מ 0וּ ם אדם , מצּ ד ׁש בּ אה  צדק, נקראת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְוזּ את

וצדקתוֹ  זּ ה מה וצדקתוֹ . 0כּ תוּ ב מה והינוּ  צדקתוֹ א0ה. ? ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ זה . זה להתבּ 7ם זוּ גוֹ , בּ ת חסד, כּ לׁש ל  למדנוּ , כּ # וּ מ-וּ ם ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ עד וֹ  וכּפ ר ׁש כּ תוּ ב  בּ עב וֹ דה, אסוּ ר זוּ ג, בּ ת לוֹ  ׁש אין ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן
בּ יתוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְוּ בעד

ׁשהּקדֹוׁש הע ֹולם , ׁשל הע ּמים  ׁשאר מּכל  יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא ׁשריהם
א ֹותם וע ׂשה  הע ּמים ׁשאר מּכל בהם  התר ּצה  ה ּוא  ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָּברּוְך

ונחלת ֹו ְְֲֶַָחלקֹו

וגו 'בּ רכוּ  מלאכיו  כ )ה ' תורה:(קג, סתרי  לך לך פ' ח"א פט.)[זוהר ](דף  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ואמר חיּ יא ר בּ י ּפ תח הוֹ לכים, קג ),בּ ע וֹ דם ה'(שם בּ רכוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
וגוֹ '. דברוֹ  עשׂ י  כח גּ בּ רי  ׁש ארמלאכיו מכּ ל  ישׂ ראל אׁש ריהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מכּ ל בהם התרצּ ה הוּ א בּ רוּ # ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  העוֹ לם, ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהע ּמ ים
ועשׂ  העּמ ים  להם ׁש אר נתן כּ ן ועל ונחלתוֹ , חלק וֹ  אוֹ תם ה  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

סיני הר  על  אחד  בּ רצוֹ ן הי וּ  ׁש כּ לּ ם מ-וּ ם קדוֹ ׁש ה, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌.◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה 
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דּ ברוֹ : בּ קוֹ ל לׁש מע יהו�כאדברוֹ  כּ ל�בּ רכוּ  §¨¦§Ÿ©§§¨¨§§Ÿ̈¨

רצוֹ נוֹ : עשׂ י מׁש רתיו יהו�כבצבאיו כּ ל�בּ רכוּ  §¨¨§¨§¨Ÿ¥§¨§§Ÿ̈¨

את נפׁש י בּ רכי ממׁש לּת וֹ  מקמוֹ ת בּ כל ¤¦§©¦§¨§©§¤Ÿ§¨§¨£©מעשׂ יו

:�יהו� §Ÿ̈

ל ׁש מיעה. עשׂ יּ ה לׁש מיעה,והק דּ ימוּ  עשׂ יּ ה ׁש הקדּ ימ וּ  כּ יון ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ אן  עד להם, אמר ׁש לּ וֹ . ל ּפ מליה הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָקרא
בּ ני  הנּ ה והלאה מכּ אן בּ עוֹ לם, לפני יחידים הייתם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַאּת ם
עד  ׁש מי את  לקדּ ׁש  ר ׁש וּ ת לכם אין בּ כּ ל. ע ּמ הם חברים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
חברים יחד ּת הי וּ  וכ לּ כם בּ ארץ, עּמ כם יתחבּ רוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
כּ מ וֹ  לׁש מיעה עשׂ יּ ה ׁש הק דּ ימוּ  מ0וּ ם ׁש מי, את ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקדּ ׁש 
ה' בּ רכוּ  ׁש כּ תוּ ב בּ רקיע, העליוֹ נים הּמ לאכים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים
דבר וֹ  עשׂ י  דּ ברוֹ . בּ קוֹ ל לׁש מ"ע דברוֹ  עשׂ "י כח גּ בּ רי  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו

ל ׁש מע. כּ % ואחר ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה,

בּ ארץ דּ בר הצּ דּ יקים אוֹ תם אלּ וּ  - מלאכיו ה' בּ רכוּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כּ ּמ לאכים ה וּ א  בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  לפני חׁש וּ בים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש הם
יצרם על  ׁש ּמ תגּ בּ רים כח  גּ בּ וֹ רי  ׁש הם  מ 0וּ ם בּ רקיע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ׁש זּ וֹ כים - דּ בר וֹ  בּ קוֹ ל  לׁש מע שׂ וֹ נאוֹ . על ׁש ּמ תגּ בּ ר  טוֹ ב ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְכּ גבּ וֹ ר 
מי  כּ עת ׁש ּמ צטרכים. בּ ׁש עה מלמעלה קוֹ ל ל ׁש מע יוֹ ם  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

עליוֹ נים קדוֹ ׁש ים ׁש הם אוֹ תם עם לעמד אוֹ תםיכוֹ ל  אׁש רי  ? ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש יּ כוֹ לים אוֹ תם אׁש רי לפניהם. לעמד  שיוכל]ׁש יּ כוֹ לים [למי ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

עליהם הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הׁש גּ חתוֹ  מ לּ פניהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה נּ צל
לפניהם לה כּ נס יכוֹ לים אנוּ  אי% י וֹ ם. כּ תוּ בבּ כל  זה ועל (שם? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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וכתוּ בסה) וּ תקרב, ּת בחר  פד )אׁש רי לוֹ (שם עוֹ ז אדם א ׁש רי  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וגוֹ '.ב% ָ◌ְ◌

וגו 'בּ רכוּ  מלאכיו  כ )ה' בלק:(קג, פ ' ח"ג ק"צ:)[זוהר רבּ י ](דף ּפ תח ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , קג )אלעזר  כח (תהלים גּ בּ רי  מלאכיו ה' וגוֹ '.בּ רכוּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַֹ◌ְ◌

כּ ח וֹ ת את והזמין הוּ א, בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  את לבר% הזמין הּמ ל % ֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
נׁש מתוֹ  את וׁש ּת ף חילוֹ ת, וּ ׁש אר  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א. בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  את לבר % כּ לאּת ם ה' בּ רכ וּ  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ל בּ נפׁש וֹ  חתם ה'. את  נפ ׁש י בּ רכי ממׁש לּת וֹ  מקמוֹ ת בּ כל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמע שׂ יו

מלאכיו הבּ רכוֹ ת  ה' בּ רכוּ  ׁש כּ תוּ ב  לברכוֹ , מר וֹ ם מלאכי הזמין . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ב  ׁש ֹּלא ועד  וּ מׁש לּ מיםוגוֹ ', ע וֹ שׂ ים הי וּ  מרוֹ ם מלאכי  ישׂ ראל אוּ  ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נעשׂ ה ואמר וּ  סיני הר  על ועמד וּ  י שׂ ראל  ׁש בּ אוּ  כּ יון ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה.
וּ מאז  בדבר וֹ . נכללוּ  ה0רת, מּמ לאכי  עשׂ יּ ה לקחוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע ,
לב דּ ם. קדוֹ ׁש ים  וּ מלאכים לבדּ ם, ישׂ ראל בּ ארץ היתה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה
דבר וֹ  עשׂ י כח גּ בּ רי ולכן ע שׂ יּ ה, וּ מׁש לימים גּ וֹ מרים ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
עשׂ יּ ה מהם ׁש לּ קחוּ  י שׂ ראל אׁש ריהם לׁש מע. כּ % ואחר ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
בּ כלי%. והצלח עצמ% ׁש מר ּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  אמר בהם. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מה

אחר ו ֹלא ישׂ ראל, לקחוּ  בּ לבד זה  ׁש בח זהוכי  ׁש בח אמר, ? ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
הצליחה, ֹלא ׁש חר בּ % כּ יון ּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  אמר אחר. וֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָמצאנוּ ,

קרב. ׁש עוֹ ר% למי  החרב הׁש אר כּ ראוּ י , מנענעּה  ׁש אינ% ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶאוֹ 

מקּדׁשים לא  ׁשּיׂשראל ועד  למ ּטה . מקּדׁשים ׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבזמן
קד ּׁשה א ֹומרים אינם  הם  ְְְִֵֵַָָָֻלמ ּטה 

יחד ׁש בח  אלּ א לבדּ ם, עלי וֹ נים למלאכים נמסר ׁש ֹּלא עלי וֹ ן ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מיהוּ  ישׂ ראל, לבדּ םעם להם  נמסרה בּ רכה קד וֹ ׁש . ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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לב דּ ם, להם נמסר ֹלא קד וֹ ׁש  אבל לישׂ ראל, ׁש נּ מסרה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ואם ישׂ ראל. עם אלּ א קד 0ה מק דּ ׁש ים ׁש ֹּלא ישׂ ראל. עם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

כּ תוּ ב והרי ו)ּת אמר, מתי (ישעיה ואמר, זה אל  זה בּ זמן וקרא ? ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
למ ּט ה. מקדּ ׁש ים למּט ה,ׁש יּ שׂ ראל  מק דּ ׁש ים  ֹלא ׁש יּ שׂ ראל ועד ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קד-ה  אוֹ מרים אינם מ0ֹלׁש ההם עוֹ לה ׁש ּק ד 0ה מ0וּ ם . ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- זה אל אחד. הרי - זה וקרא והינ וּ , מ0נים, ו ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,
כּ נגד  הם עוֹ למ וֹ ת ׁש ֹלׁש ה ׁש ֹלׁש ה. הרי - ואמר ׁש נים. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
קד0ה ׁש לּ וֹ קחים י שׂ ראל  ׁש ל  ׁש בח כּ % וּ מ 0וּ ם קד0וֹ ת. ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌3◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 
אלּ וּ  וּ דברים ודּ אי , זה כּ % אלעזר, ר בּ י אמר  לבדּ ם . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
לי שׂ ראל  נמסרוּ  קד 0וֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש הרי בּ ארנ וּ , ועוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ ם.

זה, מּפ סוּ ק כ )למּט ה קד ׁש ים,וה(ויקרא והייתם (שם)תקדּ ׁש ּת ם ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש נים. - קד ׁש ים והייתם אחד. - והתק דּ ׁש ּת ם ה '. אני קדוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִכּ י
אמר קד 0ה. להם נמסרה כּ אן ׁש ֹלׁש ה. הרי  - ה ' אני  קדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִכּ י
כתפ% מאחוֹ רי ׁש לּ קחּת יהוּ  עד בּ רמח נזכּ ר ּת  ֹלא והרי נאה, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָל וֹ ,
ׁש וּ ב  ביד %. ׁש הוּ א בּ רמח, ּת זּ כר והלאה  מכּ אן ביד%. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְושׂ מ ּת יהוּ 

ׁש הׁש ארּת . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם

בּ רכ וּ ,אמר הם. בּ ברכה בהם, ׁש אנוּ  הדּ ברים אלעזר , מה ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל מּמ קוֹ ם הבּ רכ וֹ ת  מׁש יכת בּ רכ וּ ? ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶזּ ה
וּ מּת וֹ # ׁש נּ מׁש כת, מׁש יכוּ ת מרב בּ רכה , ׁש נּ עשׂ וֹ ת  עד ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיוֹ צא וֹ ת,
לכ ּמ ה  דגים הר בּ ה הּמ ים יר בּ וּ  מיּ ד  בּ רכה בּ אוֹ תּה  ה ּמ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹרב 

היאמינים  מה מים מׁש יכת ואוֹ תּה  הּמ איר, אוֹ ר מׁש יכוּ ת ה' ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
למּט ה. מלמעלה ׁש נּ מׁש % ׁש ּמ אירה אסּפ קלריה אוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמּת וֹ %
העלי וֹ ן, הגּ רן ׁש ל מרוֹ ם בּ בית ׁש הם  עליוֹ נים, למלאכים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 959זוהר הלימוד סיון סדר ד  ליום

קגתהלים מזמור  | לחודש  כ | רביעי ספר 

ה' את  בּ רכוּ  מדּ וּ ע  למּט ה, ׁש יּ וֹ ׁש בים אנוּ  ה'. בּ רכוּ  ?נאמר ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
נכּ נס  וּ בּה  הזּ את, האת את עלינוּ  למׁש % צריכים ׁש אנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

דּ וד , אמר  ולכן ּפ ניו. לראוֹ ת  יז)לּמ ל% אחזה(תהלים בּ צדק אני  ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ה', את בּ רכוּ  - הּת פלּ ה  ראׁש ית ולכן בּ ודּ אי. בּ צדק אני ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָפני%.
את עלינוּ  מוֹ ׁש כים ׁש אנוּ  וכיון הזּ את. האת ראׁש ינוּ  על  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִלמ ׁש %
לבר % אסוּ ר ולכן וּ לׁש בּ ח. ּת פ לּ ה לוֹ מר לנוּ  יׁש  הזּ את, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָה"את"
הזּ את ה"את " את וימ ׁש % ּת פלּ תוֹ  האדם יתּפ לּ ל ׁש ֹּלא עד  ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָאדם
המׁש י% הרי בּ ּת ח לּ ה, לאדם ויבר % יקדּ ים ואם ראׁש וֹ . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַעל 

הזּ את. ה"את" בּ מקוֹ ם ראׁש וֹ  על  בּ מה אדם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

כּ תוּ בולכן  העליוֹ נים ה',ל ּמ לאכים ה'ואנוּ בּ רכוּ  ,את  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  אמר ׁש כּ לי לתוֹ ספת. ידעּת י  הרי ודּ אי ּת ינוֹ ק, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

טוֹ בים, הם ׁש לּ % תזכר )הּק רב ודּ אי (אם ּת ׁש כּ חם, ואל  בּ הם הזּ כר ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
גּ בּ רי  זּ ה מה אבל  היא. וחרב בּ רמח, קרב  ׁש עוֹ ר% האדם ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְגּ בוּ רת

דּ בר וֹ  בּ קוֹ ל לׁש מע דבר וֹ  ע שׂ י הרי כח אלעזר, רבּ י אמר  ? ַֹ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
כּ עת נחלׁש , זר וֹ ע % ׁש כּ ח  ידעּת י הרי  ּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  אמר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י.
אחר אבן בּ בלּ יסטראוֹ ת להלקוֹ ת אלּ א להמ ּת ין, ׁש ֹּלא זמן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְהוּ א

ׁש נּ אמר אבן, יז)כּ מוֹ  א אחר(שמואל זה בּ בהילוּ ת וּ באבן. בּ ּק לע ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  ּפ תח והחברים. אבּ א רבּ י  ושׂ מחוּ  אלעזר, ר בּ י שׂ מח  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה.

ואמר , א)ּת ינוֹ ק השירים ירוּ ׁש לים(שיר  בּ נוֹ ת ונאוה אני  ׁש חוֹ רה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ּפ רׁש וּ ה. הרי הלּ ל וּ  דּ ברים וגוֹ '. ׁש חרחרת ׁש אני ּת ראני אל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוגוֹ '.
דּ חק  מּת וֹ % לאהוּ בּה , רבּ ה אהבה בּ תוֹ % ׁש היא בּ ׁש עה ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש ֹּלא עד  רב בּ קטן עצמּה  מקטינה לסבּ ל יכוֹ לה ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה

אחת,(את)נראה נקדּ ה ׁש ל קטנ וּ ת רק י ')מּמ נּ ה, איהי  ואז (ומהי , . ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ׁש אין  אני, ׁש חוֹ רה ואוֹ מרת וּ מחנוֹ תיה החיל וֹ ת מכּ ל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּס ה 
לי  ואין אני . ׁש חוֹ רה וזה האוֹ תיּ וֹ ת. בּ ׁש אר  כּ מוֹ  ֹלבן הזּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָבּ אוֹ ת 
ׁש אין  י ', זוֹ  ׁש נינ וּ , - קדר כּ אהלי כּ נפי . ּת חת להכניסכם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם

ו'. זוֹ  - ׁש ֹלמה כּ יריעוֹ ת בּ פנים. ֹלבן ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ּה 

נק דּ הוּ מ )וּ ם ׁש אני  כּ לל, בי ּת סּת כּ לוּ  אל ּת ראני, אל זה ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌
חילוֹ תיה חזקים, גּ ברים עוֹ שׂ ים מה ׁש וֹ אגיםקט נּ ה. ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ּת ּק יפים , קד )כּ אריוֹ ת -אגים(תהלים ה כּ פירים ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
אריוֹ תלּט רף כּ מוֹ  ׁש 0וֹ אגים חזקוֹ ת  וּ ׁש אגוֹ ת קוֹ לוֹ ת  וּ מּת וֹ % . ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

ׁש אה וּ בת וֹ  ויוֹ דע למעלה , האה וּ ב ׁש וֹ מע כח , ּת ּק יפי  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים
מדּ מוּ תּה  נראית  ׁש ֹּלא  עד אהבתוֹ , מ ּת וֹ % כּ מ וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה 
גּ בּ וֹ רי  אוֹ תם ׁש ל וּ ׁש אגוֹ ת ק וֹ לוֹ ת מ ּת וֹ % ואז, כּ לל. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויפי ּה 
מ ּת נוֹ ת, בּ כּמ ה היכל וֹ  מּת וֹ % אהוּ בּה  דוֹ דּה  יוֹ צא ׁש לּ ּה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחיל
א וֹ תּה  וּ מ וֹ צא  אליה, וּ בא  וּ בשׂ מים, בּ ריחוֹ ת א וֹ צרוֹ ת , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
א וֹ תּה  מח בּ ק  אליה, קרב כּ לל. ויפי דמוּ ת ל ֹלא  קטנּ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ח וֹ רה
וּ בשׂ מים ריח וֹ ת  מּת וֹ % לאט  לאט ׁש ּמ תעוֹ ררת  עד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מנ0קּה 
בּ דמ וּ ת ּה , בּ תּק וּ ניה , ונעשׂ ית  ונבנית  עּמ ּה , ׁש אה וּ בּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בחדוה
לדמוּ תּה  והחזיר וּ ה  ל ּה  עשׂ וּ  כח . גּ בּ רי וזה כּ מּק דם . ה ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ יפיּה ,
גּ בּ רי  כּ תוּ בּ  זה ועל זה , את גּ רמ וּ  וּ גבוּ רתם  ׁש ּת קפם  ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויפי ּה ,
ה "דּ בר" את ׁש ּמ תּק נים  בּ ודּ אי , דברוֹ  עשׂ י דברוֹ . ע שׂ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹכח 

וּ מח  רא ׁש וֹ נה .הזּ ה  לדמוּ ת אוֹ ת וֹ  ולהלאה)זירים  כּ יון (ומכאן ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אר וכל  הם  אזי  כּ מ ּק דם, יפה בדמ וּ ת ּה  ונעשׂ תה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּת ּק נה 
כּ מוֹ  עוֹ מדת  והיא  א וֹ מרת , 0היא מה  לׁש מע עוֹ מדים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַהחיל וֹ ת

בּ ודּ אי . דבר וֹ  עשׂ י  וזהוּ  חילוֹ תיו, בּ תוֹ % ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶמל%

IIתהלים IIזוהר 
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מתכּ ּס הּכ מוֹ  היא  בּ דּ וֹ ר, ׁש הרׁש עים  בּ זמן - למּט ה זה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ּפ רט דּ מיּ וֹ תיה, מכּ ל נראית  ׁש ֹּלא עד עצמ ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקטינה
כּ ביכוֹ ל  אמת, וצדּ יקי כח  גּ בּ רי וּ כׁש בּ אים אחת. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִלנקדּ ה

בּ דמוּ תּה , ונעשׂ ית לאט , לאט וּ מ וּ ארת הזּ ה, הדּ בר  את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִעוֹ שׂ ים
אלעזר, ר בּ י  אמר וּ נׁש קוּ הוּ . החברים  בּ אוּ  כּ מּק דם. ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ יפי ּה ,
בּ עוֹ לם. היתה ּת מיהה זה, את אמר  הנּ ביא יחזקאל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאלמלא 

אני  ּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  אמר כּ מ ּק דם. וּ נׁש קוֹ  אלעזר ר בּ י  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלקחוֹ 
כּ ּמ ה אמר, לבר%. נאה וּ ל% בּ רוּ %, אּת ה  לוֹ , אמרוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאבר%.
הּק ד וֹ ׁש ה, מאם לכם מזּמ נוֹ ת ברכוֹ ת כּ ּמ ה אּת ם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים

מנעּת וּ ני ׁש ֹּלא לבר %.מ0וּ ם ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

f

IIתהלים IIזוהר 
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לחודשספר רביעי  כא

יהו�אקד את נפׁש י אֹלהי�יהו��בּ רכי ¨§¦©§¦¤§Ÿ̈§Ÿ̈¡©

לבׁש ּת :� והדר הוֹ ד ּמ אד ¨§¨¨¨¨§Ÿ§¨§©̈גּ דלּת 

ומוכר  שקונה  למי

ישראל  א)בצאת קיד ]:(קיד, לפרק תהלים ומזבין.[שימוש דזבין למאן
א"ה . הוא שלו ושם ותצליח. בחנותא. כתוב

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

עבים הם א ּלה  וגבריאל מיכאל זה  - רכּובֹו עבים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָה ּׂשם 

וגו 'ה ' ּמ אד גּ דלּת  א)א ֹלהי  משפטים :(קד , פ' ח"ב [זוהר ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

צ"ח.) ואמר,](דף  קד )ּפ תח גּ דל ּת (תהלים אֹלהי ה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבׁש ּת . והדר  הוֹ ד  האמוּ נה,ּמ אד ראׁש ית זוֹ  - אֹלהי ה' ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

פר וּ ד . בּ ֹלא אחד סוֹ ד  הבּ א, והעוֹ לם  ה ּמ חׁש בה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲעל יּ ת
עּת יקים, ימים ואוֹ תם הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם הראׁש ית, זוֹ  - ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָגּ דלּת 

ה*מאל . צד  זהוּ  - מאד היּ מין. לבׁש ּת צד והדר הוֹ ד ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לתוֹ , ׁש ה גּ יע כּ יון  כּ אן, עד ערבוֹ ת. בּ דּ י  ׁש ני אלּ וּ  -ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
מ.וּ ם בּ מנין להי וֹ ת התעלּ ה ו ֹלא נטמן החיּ ים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵעץ 

מאד  זּ ה מה מאד . הענפיםאוֹ תוֹ  ׁש כּ ל ה*מאל , ? ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עץ  אוֹ תוֹ  נטמן ולכן אחד. מר  ענף וּ בכלל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
כּ מ וֹ  ׁש חזר  עד הזּ ה, בּ ּמ נין להי וֹ ת רצה וֹלא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

ואמר, אחר . בּ גון וׁש בּ ח כּ �למה מּק דם א וֹ ר -עטה ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ראׁש יתוֹ  האור )זוֹ  הראׁש וֹ ן .(של היּ וֹ ם ׁש מים ׁש ל נוֹ טה ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ה*מאל  נכלל מאד , אמר  וֹלא ה*מאל, נכלל כּ אן -ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
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כּ יריעה:ב ׁש מים נוֹ טה כּ �למה אוֹ ר ¨¦§©¦©¨¤¨§©©¤Ÿעטה

IIתהלים IIזוהר 

ׁש מים ׁש ל בּ כלל מאיר להיוֹ ת על יּ וֹ תיו בּ יּ מין  ב ּמ ים המקרה . ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
מעדן, ׁש יּ וֹ צא ה נּ הר החיּ ים, עץ אוֹ תוֹ  בשׂ מחה י וֹ צא כּ אן -ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
גּ דלים ׁש הם ערבוֹ ת , בּ דּ י  ׁש ני אוֹ תם בּ מימיו בוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ר ׁש וּ 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ערבות,בּ מימיו. בדי  שני  אותם בו ונשרשו החיים, אילן (אותו ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזהו) מעדן, יוצא נהר ואותו  במימיו, גדלים  קד )שהם בּמ יםה(תהלים מקרה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

על יּ וֹ תיו  הם מי ערבוֹ ת.על יּ וֹ תיו. בּ דּ י  אלּ וּ  ? ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

יז)ׁש כּ תוּ בוזה וּ  סוֹ ד (ירמיה וזהוּ  ׁש ר ׁש יו. י ׁש לּ ח יוּ בל ועל ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
מו)הכּ תוּ ב הם(תהלים מי אֹלהים. עיר ישׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו נהר ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ׁש רׁש יו,ּפ לגיו  עליּ וֹ תיו, נקראים. וכ , ׁש ר ׁש יו, הם אלּ וּ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נהר. אוֹ תוֹ  ׁש ל ה ּמ ים בּ אוֹ תם נׁש ר ׁש וּ  כּ לּ ם - עבים ּפ לגיו ה�ם ְ◌ָ◌ָ◌4◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

עבים.רכ וּ ב וֹ  הם אלּ ה וגבריאל, מיכאל  זה כּ נפי- על המהלּ $ ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
והלאהרוּ ח  מכּ אן רפאל. וזהוּ  לע וֹ לם, רפוּ אה לתת עשׂ ה , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌

רוּ חוֹ ת  ואל מלאכיו אמר  ידעּת , אלּ ה כּ ל אם זקן , זקן וגוֹ '. ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ְֹ◌ַ◌
פי, דּ ברי ויאיר וּ  דּ ברי, אמר והיוּ ּת פחד, החברים, שׂ מחוּ  ! ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זקן, אי  זקן, אי  אמר, הּק ד וֹ ׁש ים. לדבריו בּ שׂ מחה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
הגּ דוֹ ל  ליּ ם  נכנסּת  עצמ,, את  הכנסּת  ל ׁש וֹ טטבּ ּמ ה ל, י ׁש  ? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מ.ם. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולצאת

לב ֹוא לעתיד  ׁשּגנזֹו ה ּגנּוז אֹור הינּו – ּכּׂשלמה אֹור  ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָע ֹוטה 

וגו'עטה  ּכ �למה ב )אוֹ ר  בראשית:(קד, פ' ח "א לא :)[זוהר ויּ אמר](דף ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
אוֹ ר. ויהי א וֹ ר  יהי  אינואֹלהים אומר? הוא למי אלהים, [ויאמר ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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הבא] לעולם אור  ויהי  הזה , לעולם אור יהי  לאחרים, אלא האוֹ ראומר וזהוּ  .ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ ר והוּ א העין, אוֹ ר והוּ א בּ ּת חלּ ה, הוּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
בּ וֹ  רוֹ אה והיה הראׁש וֹ ן  לאדם הוּ א בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראה
הּק דוֹ ׁש  ׁש הראה אוֹ ר והוּ א הע וֹ לם, סוֹ ף ועד העוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ ף 

ואוֹ מר מׁש בּ ח והיה לדוד, הוּ א לא)בּ רוּ , טוּ ב,(תהלים רב מה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש הראה האוֹ ר  והוּ א  לּ יראי ,. צפנּת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

דּ ן. ועד  מגּ לעד בּ וֹ  וראה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְלמׁש ה

ׁש ל וּ בׁש עה  ד וֹ ר וֹ ת ׁש ֹלׁש ה ׁש יּ עמדוּ  ה וּ א בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ראה  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
- הּפ לגּ ה וד וֹ ר  הּמ בּ וּ ל, וד וֹ ר  אנוֹ ׁש , דּ וֹ ר  והם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים,
ה וּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ונתן ב וֹ , יׁש ּת ּמ ׁש וּ  ׁש ֹּלא  כּ די  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָגּ נז
עבּ וּ רוֹ , מיּ וֹ ם ל וֹ  ׁש נּ ׁש ארוּ  חדׁש ים ׁש ֹלׁש ה בּ וֹ  והׁש ּת ּמ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְלמ ׁש ה 

ׁש נּ אמר ב )כּ מוֹ  ׁש ֹלׁש ה(שמות ואחר  ירחים. ׁש ֹלׁש ה וּת צּפ נהוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מּמ נּ וּ , הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  לקח פרעה , לפני נכנס ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְירחים 

הר על ׁש עמד האוֹ רעד אוֹ תוֹ  לוֹ  והחזיר  ה ּת וֹ רה, את לקבּ ל  סיני ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌
עד  אליו , לקרב ישׂ ראל בּ ני יכל וּ  וֹלא ימיו. כּ ל  בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּפ ניו, על מסוה  לד )ׁש נּ תן אליו.(שם מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ טלּ ית. בּ וֹ  קד )והתעּט ף כּ �למה (תהלים  אוֹ ר  .עטה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עׂשירית היא  ּוׁשכינה  הם  רקיעים ְְְֲִִִִִִִֵָָּתׁשעה

ּכ �למהעטה ב )אוֹ ר תרומה:(קד, פ' ח"ב קס"ד:)[זוהר חיּ יא](דף רבּ י ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ואמר, קד )ּפ תח ׁש מים (תהלים נוֹ טה כּ �למה אוֹ ר עטה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אתכּ יריעה  הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש בּ רא ּפ ר ׁש וּ ה וּ , זה ּפ סוּ ק . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ראה, וּ בא ׁש מים. בּ וֹ  וּ ברא קדמוֹ ן אוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  התעּט ף ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
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וחׁש , מצּ ד (לא)אוֹ ר וחׁש , היּ מין, מצּ ד  אוֹ ר כאחד. היוּ  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
ה וּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה מה וּ בראה*מאל . כּ אחד ׁש ּת פם ? ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש מים זּ ה  מה ׁש מים. ועשׂ המהם כּ אחד ׁש ּת פם  וּ מים א ׁש  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם מתח אוֹ תם, וּ מתח כאחד וּ כ ׁש נּ תקנוּ  בּ יניהם. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָׁש ל וֹ ם
ׁש הרי  יריע וֹ ת, יריעה. נקראת וזוֹ  ו', א וֹ ת  מהם וע שׂ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַכּ יריעה
הּמ ׁש כּ ן  ואת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יריעוֹ ת. ונעשׂ וּ  אוֹ ר התּפ .ט זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמאוֹ ת
גּ נוּ זים מתוּ חים, הם  רקיעים וׁש בעה יריעת. עשׂ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה 
עליהם. ׁש עוֹ מד אחד ורקיע  ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  עלי וֹ נה, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ גניזה
עוֹ מד  ו ֹלא בּ גלּ וּ י , מקוֹ ם לוֹ  ואין גּ ון  אין רקיע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ לאוֹ תוֹ 

בּ וֹ  בתבונה)להתבּ וֹ נן לכ לּ ם,(אלא  וּ מאיר  גּ נ וּ ז הזּ ה והרקיע , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌4◌ָ◌
עוֹ מד  אלּ א לוֹ . כּ ראוּ י ואחד אחד  כּ ל למסעיהם, אוֹ תם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַוּ מּס יע

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ השׂ כּ ל .

לאדםמהרקיע ויׁש  ויׁש גּ יח , ׁש יּ דע מי אין והלאה הזּ ה ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מי  בּ השׂ כּ ל. וּ להתבּ וֹ נן לד בּ ר וֹלא ּפ יו  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלסּת ם
יריעוֹ ת עשׂ ר לדעת. ׁש יּ כוֹ ל  מי ׁש אין לאחוֹ ר, חוֹ זר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת כּ ל 
עשׂ ר ׁש הן הּמ ׁש כּ ן יריעוֹ ת  הם וּ מי  רקיעים. ע שׂ רה ׁש הם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵהן,

הלּ ב  לחכמי להוּ דע בּ חכמהועוֹ מדוֹ ת מסּת כּ ל בּ הן, ׁש יּ דע  מי ? ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה ׁש ל וּ בּס וֹ דוֹ ת מקוֹ ם,רבּ ה בּ אוֹ תוֹ  למעלה וּ מסּת כּ ל ע וֹ לם, ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ ימין  ׁש עוֹ מדים אלּ ה לׁש ני  ּפ רט בּ וֹ , נדבּ ק  ואחד אחד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
אמר , י וֹ סי רבּ י  ה.כינה. עם גּ נוּ זים והם ּת ׁש עה וּ בשׂ מאל, ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ׁש ביל ּת אמר  ׁש אם  ע שׂ ירית. היא וּ ׁש כינה הם , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים
מה(כינה  חוּ ץ הוּ א - עשׂ ר  אחתׁש כּ תוּ ב היא ה.כינה כּ ,, אם . ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ּת ׁש עה והם הן, ׁש ּת ׁש ע ודּ אי אלּ א ע שׂ ר . על  ׁש עוֹ מדת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה
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ליוֹ ם ה.נה ראׁש  ׁש בּ ין זהימים  כּ מ וֹ  העשׂ ירית. והיא הכּ ּפ וּ רים, ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יריעוֹ ת. עשׂ ר הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן 

ולפעמים ויֹום יֹום ּבכל ּבּתֹורה  ּומתעּסקים הע ֹולם: ּפרּוׁשי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָאנּו
ה ּבר מע ׂשבי רק אֹוכלים  ְְִִֵֵֵֶַַָאינּנּו

ּכ �למהעטה ב)אוֹ ר בראשית:(קד, פ ' חדש יב:)[זוהר חזקיּ ה](דף רבּ י  ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש היוּ  גברים  וראיתי הערביּ ים, בּ מקוֹ מוֹ ת הייתי  אני ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאמר ,
ׁש בּ ת לערב ׁש בּ ת  מערב  וּ באוּ  בּ מערה, ההרים בּ ין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת ּת רים 

ע וֹ שׂ ים .א ּת ם  מה  זּ ה מה  להם: אמרּת י לי:לבּת יהם. אמרוּ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ולפעמים וי וֹ ם , יוֹ ם בּ כל בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים  העוֹ לם , ּפ רוּ ׁש י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאנוּ 
ה ּפ עמים, וּ ׁש אר להם : אמרּת י ה בּ ר. מעשׂ בי רק אוֹ כלים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאיננּ וּ 

מת ּפ רנסים אּת ם לי:בּ ּמ ה אמרוּ  עצים? בּ ּמ ד בּ ר מצאנוּ  אנוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לנוּ  כּ ׁש ּמ אירה אוֹ תם. אוֹ כלים  ואנ וּ  בּ אל וּ ד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ צמיחים

מעּמ נוּ  מׁש ּת ּמ טים שׂ מחה מרב א וֹ תםה (מוּ עה , וּ מב.לים  , ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ֹּלא וּ בזמן ט וֹ ב. כּ י ׁש הוּ א לנוּ  נח ׁש ב ה יּ וֹ ם ואוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ כלים ,
מ וֹ צאים, ׁש אנוּ  ע שׂ בים  אוֹ כלים  אנ וּ  העצים, א וֹ תם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְצוֹ מחים
לעוֹ לם ע ּמ כם  חלקי יהי  להם: אמרּת י  ואוֹ כלים. א וֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מב.לים 
ידעּת י  כּ עת  הבּ א . לעוֹ לם לכם וטוֹ ב הזּ ה , בּ ע וֹ לם אׁש ריכם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א ,
הּת וֹ רה. על בּ וֹ ן את לתבּ ע מׁש ה  כּ ׁש יּ בא בּ בוּ ׁש ה תהיוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

לכם התחדּ ׁש  ח דּ וּ ׁש  איזה ה זּ ה היּ וֹ ם ח יּ יכם , בּ ני, להם: ?אמרּת י  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

הזּ ה:אמרוּ  הּפ סוּ ק א)לי ויהי (בראשית אוֹ ר יהי אֹלהים ויּ אמר ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מהאוֹ ר, הּת וֹ ספת גּ דוֹ ל כּ רוּ סּפ דאי, ר בּ י וׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר.
הגּ דוֹ ל  ה*כל אוֹ ר  הוּ א זהוּ  כּ מוֹ הוּ , היה ׁש ֹּלא אוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
הּפ ר גּ וֹ ד . מאח וֹ רי  הע וֹ מד  וזהוּ  הוֹ דוֹ , זיו מאוֹ ר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תהוּ ה



תה�ים 967זוהר הלימוד סיון סדר ו ליום

קד תהלים מזמור  | לחודש  כא | רביעי ספר 

IIתהלים IIזוהר 

.כּ  מה קד )תוּ בׁש .נינוּ , כּ �למה (תהלים אוֹ ר  מלּמ ד עטה  , ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
האוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  הּמ לאכים  ׁש אר הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה

כּ מ וֹ הוּ  דּ ע ּת , על התעלה  מּמ ׁש , האוֹ ר מא וֹ ת וֹ  אלּ א ?הראׁש וֹ ן, ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
דּ ברים  הּמ לאכים  ׁש אר כּ $ וּ משׂ כּ ל, מבדּ ל דבר הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌-◌ָ◌ְ◌-◌ָ◌ָ◌ַמה

וּ משׂ כּ לים  רבּ י מב דּ לים ׁש .נה כּ ה*גתוֹ , ה*גתם אין אבל  , -◌ְ◌ָ◌ִ◌-◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ ן  .אין מה גד וֹ לה, ה*גה היא הּמ לאכים ה*גת ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְכּ ר וּ סּפ דאי,
ׁש ּמ *יגים ה.מים, ה*גת היא ׁש ניּ ה ה*גה מהם. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
ה *גה כּ מוֹ תם. מ *יגים אין מהם .לּ מ ּט ה מה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה*גה,
יסוֹ דּה , מעפר אׁש ר הּת חּת וֹ נה הּמ דרגה ה*גת היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש ית
וּ כנגד  הנּ בראים . ׁש אר מ*יגין .אין מה אדם, בּ ני ה*גת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוהיא
צוּ רה נפ ׁש יּ וֹ ת. צוּ רוֹ ת ׁש ֹלׁש  בּ אדם יׁש  הלּ לוּ  מעלוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָׁש ֹלׁש 
המדבּ רת. הנּ פׁש  היא ה.ניּ ה ה*כלית. הנּ פׁש  היא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה
הנּ פׁש  והיא ּת אווֹ ת, הּמ תאוּ ית הבּ המית הנּ פׁש  היא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה.ליׁש ית
נפׁש  היא הראׁש וֹ נה הנּ פ ׁש  כּ ,, ּת אמר ואם מעל. ּת מעל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
המד בּ רת נפ ׁש  ׁש אמרנ וּ . הּת חּת וֹ נה הּמ דרגה כּ נגד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהבּ המית ,
ה *כלית נפ ׁש  הראׁש וֹ נה. על יתרה מעלה ׁש היא ה.מים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
אלּ ה. כּ ל  על העלי וֹ נה הּמ עלה ׁש היא הּמ לאכים, מדרגת  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

לבׁשּת והדר ְְָָָָָה ֹוד

ּכ �למהעטה ב )א וֹ ר רות:(קד , מדרש  חדש צג .)[זוהר רבּ י ](דף ואמר ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הכניס  העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש מלאי,

ׁש כּ תוּ ב ׁש מים, וּ ברא  בּ זה, זה והלבּ יׁש  בּ אוֹ ר, קד )אוֹ ר עטה (שם ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌
כּ יריעה. ׁש מים נ וֹ טה כּ �למה אוֹ רא וֹ ר  נקרא הזּ ה והאוֹ ר ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואוֹ תוֹ  הוּ א. בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  בּ וֹ  ׁש התלבּ ׁש  הרא ׁש וֹ ן האוֹ ר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלבוּ ׁש וֹ .
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עלג  �המהלּ  רכוּ בוֹ  עבים ה�ם עליּ וֹ תיו בּמ ים ©¥©§©§¦¨¨©¨¦£¦©©¤¨§©המקרה
רוּ ח: ©¥§©כּ נפי

IIתהלים IIזוהר 

ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם, ונברא והדר, בּ הוֹ ד התּפ .ט  והדרהאוֹ ר  הוֹ ד ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ יריעה. ׁש מים נוֹ טה כ וּ ' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלבׁש ּת 

הּזקן  ייסא  רּבי - רכּובֹו עבים י"םה ּׂשם  ע "ב עבים  חּלק ְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

וגו 'המקרה עליּ וֹ תיו ג)בּמ ים  בראשית:(קד , פ' ח"א לב.)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, קד )א בּ א על יּ וֹ תיו (תהלים ב ּמ ים וגוֹ '.המקרה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ ית, ּת ּק ן ׁש בּ הם  הכּ ל  ׁש ל עלי וֹ נים מים אלּ וּ  - ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַבּ ּמ ים
כד ) יתכּ וֹ נן.(משלי  וּ בתבוּ נה בּ ית יבּ נה רכ וּ ב וֹ בּ חכמה עבים ה�ם ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

שׂ מאל  ח ׁש ,, ׁש הוּ א עב י "ם. ע "ב עבים חלּ ק הזּ קן ייסא רבּ י -ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֹ
הּמ קדּ ׁש  ׁש ל  רוּ ח זוּ  - רוּ ח כּ נפי  על המהלּ , זה. ים על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד

סוֹ ד וזה כה)העלי וֹ ן, כּ תוּ ב(שמות זהב . כּ רבים יח)ׁש נים (תהלים ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌4◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחד , כּ רוּ ב על  ויּ רכּ ב  רוּ ח. כּ נפי  על ו יּ דא ויּ עף כּ ר וּ ב  על ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ר כּ ב
בזה. מתגּ לּ ה ֹלא מתעוֹ רר , ׁש זּ ה ועד רוּ ח. כּ נפי על  נגלה כּ , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר

מים מ ּתֹוְך א ֹות ֹו הֹוציא  הע ֹולם  את הּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ְִִִֶֶַַָָָָָָּכׁשּברא 

עליּ וֹ תיוהמקרה  ג)וג וֹ 'בּמ ים  ויקרא:(קד , פ' לב.)[זוהר רבּ י ](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, קד )יהוּ דה על יּ וֹ תיו (תהלים בּמ ים וגוֹ '.המקרה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

מּת וֹ , אוֹ תוֹ  הוֹ ציא העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
עשׂ ה מה הּמ ים. על  אוֹ תוֹ  וסדּ ר לׁש נים,מים, הּמ ים את  ח לּ ק ? ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מעשׂ ים. מהם ועשׂ ה למעלה, וּ מחצית  למּט ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמחצית 
אוֹ תוֹ  וסדּ ר הזּ ה העוֹ לם את ותּק ן עשׂ ה הּת ח ּת וֹ נה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ חצית
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ֹלהט:ד  אׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו ¥¥¨§¨§¨¨§©¤Ÿעשׂ ה

IIתהלים IIזוהר 

כּ נגד נהנים(המזבח)ׁש נּ תּת ּק ן  הם כּ , וּ מ.וּ ם העליון, הּמ ל, ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
לכל  בּ ארנוּ , והרי  עוֹ לה, אחר  ועׁש ן לכאן. קרבים  והם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
רוּ ח נחת ׁש הוּ א למעלה, ׁש עוֹ לה הכּ ל ׁש ל הרצוֹ ן ואחד, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

הּק ד וֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל,

ׁש להרי  מראה כּ מ וֹ  א וּ ריא "ל, ונראה ע וֹ לה ׁש בּ ּמ זבּ ח נת בּ אר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
רוֹ אים וישׂ ראלים ה כּ הנים  והיוּ  טרּפ וֹ , על רוֹ בץ חזק ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאריה
ה ּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל, לפני בּ רצוֹ ן ׁש התקבּ ל  יוֹ דעים  ׁש היוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחים ,
ואז  ה ּת חּת וֹ נה , הא ׁש  כּ נגד  יוֹ רדת קד וֹ ׁש ה  עליוֹ נה אחרת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְואׁש 

ה וֹ ל, ׁש למה.(ירא)אדם בּ תׁש וּ בה  וׁש ב אדוֹ נוֹ  לפני  וּ מזדּ עזע ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וטל ל , לעב דּ וֹ , אמר לפניו. מקבּ ל  והיה דּ וֹ ר וֹ ן , לוֹ  ׁש .לח וּ  ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל :
הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  אמר כּ , לי . ׁש הביאוּ  הזּ ה הדּ וֹ רוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

לפני  מקריבים ׁש בּ ני הדּ וֹ רוֹ ן את וקבּ ל ל, שׂ מחהלא וּ ריאל, כּ ּמ ה . ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ תוֹ  והלּ וי  כּ ׁש ה כּ הן בּ כּ ל, נמצאת הת בּ �מוּ ת כּ ּמ ה  בּ כּ ל, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

בּ יחוּ ד כּ ראוּ י  קרבּ ן להקריב מכוּ נים קרבּ ן .ׁש לםׁש ּמ קריב ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

עֹוׂשה ויֹום  יֹום ׁשּכל מ ּׁשּום - רּוח ֹות  מלאכיו ְִֶֶֶַָָָָֹע ׂשה

וגו'עשׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו  שמות:(קד , פ' ח"ב י.)[זוהר ויּ קם](דף ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה יוֹ ם בּ כל  אמר , יוֹ סי  רבּ י  חדׁש . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶמל,

ׁש כּ ת וּ ב העוֹ לם, על ׁש לוּ חים מלאכים קד )הוּ א עשׂ ה (תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌
רוּ חוֹ ת  יוֹ םמלאכיו ׁש כּ ל מ.וּ ם ע וֹ שׂ ה, אלּ א כתוּ ב, ֹלא עשׂ ה . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וזהוּ  מצרים, על אחד ממנּ ה התמ נּ ה זמן וּ באוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌4◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָוי וֹ ם
ודּ אי . חדׁש  חדׁש , מל, ויּ קם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
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מעביר מעלה  ׁשל  ּבפמליא  ּדין ה ּוא  ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשע ֹוׂשה
מּׁשלט ֹונם ּומעבירם ּדינּור נהר  ּבאֹות ֹו ְְְֲִִִִַַָָָאֹותם

וגו 'עשׂ ה  ר וּ חוֹ ת ד )מלאכיו שמות:(קד, פ' ח"ב י"ט:)[זוהר אמר](דף  ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ פמליא דּ ין הוּ א בּ ר וּ , ה ּק דוֹ ׁש  כּ ׁש עוֹ שׂ ה  יצחק, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

יּ היה מה דין אוֹ תוֹ  מעלה, מעבירׁש ל אלעזר, רבּ י  אמר ? ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש לּ יטים וּ ממנּ ה מ .לטוֹ נם, וּ מעבירם דּ ינ וּ ר , נהר  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָאוֹ תם

כּ תוּ ב והרי ל וֹ , אמר ע ּמ ים. ׁש אר ׁש ל אׁש אחרים מ ׁש רתיו ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אׁש .ֹלהט  ׁש דּ וֹ חה אׁש  וי ׁש  מאׁש , ק ׁש ה א ׁש  יׁש  לוֹ , אמר  ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ּבחּוץ ׁשע ֹומדים  ה ּמלאכים  א ּלּו - רּוחֹות  מלאכיו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹע ׂשה 
ּבפנים ׁשעֹומדים  מלאכים א ּלּו - להט  אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹמׁשרתיו

וגו 'עשׂ ה רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו  תרומה:(קד, פ' ח"ב קע "ג .)[זוהר סוֹ ד ](דף ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ לּ ם למּט ה, וישׂ ראל עלי וֹ נים מלאכים ◌ָ◌4◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחכמים,
העליוֹ נים הּמ לאכים כּ ׁש ר וֹ צים האחר. הצּ ד בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲדּ וֹ חקים
מה הח וּ צה. אוֹ תוֹ  ׁש דּ וֹ חים עד יכוֹ לים, ֹלא ר בּ וֹ נם, עם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתיחד

וּ מּפ יליםעוֹ שׂ ים קד וֹ ׁש ים מלאכים ׁש ל ר בּ וֹ א ׁש .ים י וֹ רדים ? ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אוֹ תּה  ׁש דּ וֹ חים י וֹ רדת, ׁש היא כּ יון העוֹ לם. בּ ני כּ ל על ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵׁש נה 
היא אז ׁש נה, בּ אוֹ תּה  הזּ ה העוֹ לם כּ ל לּה  ונוֹ תנים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהחוּ צה,
י שׂ ראל  לארץ ּפ רט  טמאה, מּמ נּ וּ  וּ מקבּ לים עליהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌4◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת
נכנסים הם מהם, ׁש נּ פרדה כּ יון ׁש וֹ לטת. אינּה  ׁש .ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ּה 
ֹלא למּט ה ישׂ ראל זה כּ מוֹ  לפניו. וּ מוֹ דים וּ מׁש בּ חים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלר בּ וֹ נם ,
האחר הצּ ד אוֹ תוֹ  ׁש דּ וֹ חים עד  רבּ וֹ נם עם להתיחד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיכוֹ לים

ה כּ , ואחר .יּ תעּס ק , בּ מה  חלק לוֹ  ונוֹ תנים מתקרביםמהם, ם ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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מילא ּת אמר, ואם וּ למּט ה. למעלה מקטרג נמצא וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלר בּ וֹ נם,
ׁש ם הּק טרוּ ג מה למעלה אבל מ.וּ םלמּט ה, למעלה , אלּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רוּ ח ׁש ּמ ׁש לּ חים עד קדוֹ ׁש וֹ ת, ר וּ חוֹ ת והם טמאה ר וּ ח ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
קד.ה ׁש הרי  ר בּ וֹ נם, אל  לקרב יכוֹ לים ֹלא מבּ יניהם ◌ָ◌4◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌4טמאה
י שׂ ראל  זה  כּ מוֹ  וכן לעוֹ למים. מתערבוֹ ת ֹלא טמאה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌4◌ְבּ תוֹ ,
ׁש ל  וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים עוֹ בדי בּ אּמ וֹ ת מתערבים ֹלא  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌4◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
לקרב  כּ ׁש רוֹ צים ותח ּת וֹ נים, עליוֹ נים צדדים, וּ ׁש ני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
הלּ ילה, כּ ׁש נּ כנס ולכן  החוּ צה. אוֹ תּה  דּ וֹ חים הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַל ּמ ל ,
לקרב  ׁש וּ רוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת כּ ׁש ּמ סּת דּ רים עלי וֹ נים קדוֹ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מלאכים

ואחר(לשבח) בּ ראׁש וֹ נה, החוּ צה צד  אוֹ תוֹ  את דּ וֹ חים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלרבּ וֹ נם,
לּק ד ׁש . נכנסים רעיםכּ , ומינים רעות רוחות כל הלילה, כשנכנס זה, (ועל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

הקדשה) לתוך נכנסים המלך ושמשי לחוץ, נדחות טמאה .ורוחות

בּ היכל וֹ ,למל& חקוּ קה אחת בּ תבה יקרוֹ ת אבנים לוֹ  ׁש היוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מי  כּ ל יתקרב ׁש ֹּלא וּ כדי חכם, היה  מל , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ 
ׁש ם, ׁש ל וּ מר גּ ליּ וֹ ת יקרוֹ ת אבנים ׁש ל ּת בה לאוֹ תּה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה
ּת בה. אוֹ תּה  סביב אוֹ תוֹ  וכר , אחד חזק נחׁש  בּ חכמתוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנטל 
עליו  קוֹ פץ הנּ חׁש  הרי  לּת בה, ידוֹ  להוֹ ׁש יט ׁש ר וֹ צה  מי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
ּפ עם כּ ל הּמ ל,, לוֹ  אמר לּמ ל,. היה אחד  אהוּ ב ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוהוֹ רגוֹ .
לאוֹ תוֹ  וכ, כּ , ּת עשׂ ה  בּ ּת בה, וּ להׁש ּת ּמ ׁש  להכּ נס רוֹ צה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
הּק דוֹ ׁש  כּ , ׁש לּ י. בּ גּ נזים ותׁש ּת ּמ ׁש  הּת בה את ותפ ּת ח ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָנחׁש ,
עליוֹ נים מלאכים בּ אים הּק ד.ה, סביב נחׁש  כּ ר, הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌4◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ ,

בּ וֹ . להּט מא וּ פוֹ חדים ׁש ם, הנּ חׁש  הרי  - הּק ד .ה (ואםלתוֹ , ְ◌ַ◌ְ◌4◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
טמאה) מקבלת לא  ואש  אש, כלם זה כּ תוּ בתאמר , וּ ראה, קד )בּ א (תהלים ְֹ◌ֵ◌ָ◌
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ֹלהט  אׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו רוּ ח וֹ תע שׂ ה מלאכיו עשׂ ה . ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אלּ וּ  - ֹלהט אׁש  מׁש רתיו בּ חוּ ץ . ׁש עוֹ מדים הּמ לאכים אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

וה טמאה, ר וּ ח  הוּ א בּ פנים. ׁש עוֹ מדים  רוּ חמלאכים ר וּ ח. ם ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ֹלא קד.ה בּ ר וּ ח טמאה ר וּ ח  בּ זוֹ . זוֹ  נכנסוֹ ת ֹלא רוּ ח ◌ָ◌4◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִעם
יכ וֹ לים ֹלא ר וּ ח ׁש נּ קראוּ  אוֹ תם כּ , וּ מ .וּ ם בּ זוֹ . ז וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתערבוֹ ת
הם ׁש בּ פנים אוֹ תם טמאה. רוּ ח אוֹ תּה  מ .וּ ם לפנים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס
נכנסת ׁש ֹּלא טמאה רוּ ח אוֹ תּה  את דּ וֹ חה  אׁש  ואוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵאׁש ,
ׁש ֹּלא הח וּ צה הּט מאה את דּ וֹ חים הכּ ל  כּ , וּ מ .וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפנים.
הּק דוֹ ׁש  את מׁש בּ חים  העליוֹ נים הּמ לאכים ולכן ע ּמ ם, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִתתערב

החוּ צה. ה ּט מאה את ׁש דּ וֹ חים אחר  הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָבּ רוּ ,

למּטה יֹורדים  אין ה ּזה  ּבע ֹולם ׁשליחּות  ּכׁשע ֹוׂשים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכים
ה ּזה הע ֹולם  ׁשל ּבּלב ּוׁש ׁשּמתלּבׁשים  ְְְִִֶֶֶַַַַָָעד

וגו'עשׂ ה רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו  פקודי:(קד, פ ' ח"ב רכ"ט:)[זוהר ](דף  ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּמ ל, לפני להראוֹ ת עוֹ לה נׁש מה אין וּ ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש ם. להרא וֹ ת מעלה ׁש ל בּ לבוּ ׁש  להתלבּ ׁש  ׁש זּ וֹ כה עד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש ל  בּ לּ בוּ ׁש  ׁש ּמ תל בּ ׁש ת עד  למּט ה יוֹ רדת ֹלא זה כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
ׁש כּ תוּ ב  ׁש לּ מעלה, הּק דוֹ ׁש ים  הּמ לאכים  כן כּ מ וֹ  הזּ ה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

קב )בּ הם ֹלהט (תהלים אׁש  מׁש רתיו  רוּ חוֹ ת מלאכיו ,עשׂ ה  ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
עד  למּט ה יוֹ רדים  אין הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש ליחוּ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ שׂ ים
ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  הוּ א והכּ ל  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ לּ בוּ ׁש  ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תלבּ ׁש ים
אלּ א עוֹ לה ֹלא ׁש נּ ׁש מה בּ ארנוּ  והרי  ל ׁש ם. ׁש הוֹ ל, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

ׁש ּמ איר. ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ לבוּ ׁש 
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מלאכים ע ֹוׂשה  הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ויֹום יֹום ּכל רּבֹותינּו: ְִֵֶַַַָָָָָָׁשנ ּו
ה ּצּדיקים נ ׁשמֹות - הם ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַקדֹוׁשים 

וגו'ע שׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו  בראשית:(קד, פ' חדש י"ג.)][זוהר  (דף ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

עוֹ שׂ ה הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  וי וֹ ם יוֹ ם כּ ל רבּ וֹ תינוּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הצּ דּ יקים. נׁש מוֹ ת הם ואלּ וּ  קד וֹ ׁש ים, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים

ד ) קד, ֹלהט (תהלים אׁש  מׁש רתיו  ר וּ חוֹ ת מלאכיו  ֹלאעשׂ ה עשׂ ה . ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
רבּ י  אמר יוֹ ם. בּ כל עוֹ שׂ ה ׁש ה וּ א  מׁש מע ע וֹ שׂ ה, אלּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר,
מכּ ּס א ׁש נּ בראוּ  מלאכים יׁש  ׁש הרי  זה, ל, יקׁש ה ֹלא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַאבּ הוּ ,
בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש ליחוּ תוֹ  ממנּ ים ׁש לוּ חים והם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌4◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהכּ ב וֹ ד,
נׁש מ וֹ ת כּ ,, הכּ בוֹ ד מכּ ּס א ׁש הי וּ  הּמ לאכים ׁש אר אם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א.
וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על הּת וֹ רה, את וקיּ מוּ  מ.ם ׁש הי וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

עליוֹ נ  מלאכים  הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם קדוֹ ׁש ים.ׁש ע וֹ שׂ ה ים ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נֹותן  זה  מא ׁש ׁשהם מלאכים ויׁש מרּוח ׁשהם  מלאכים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש
לחבר ֹו ֲִֵֶַמ ּׁשּלֹו

וגו'עשׂ ה רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו רות:(קד , מדרש חדש צט.)[זוהר רבּ י ](דף  ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, י נּ אי רבּ י בּ ר קד )קיסמא מלאכיו (תהלים ע שׂ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלהט  אׁש  מׁש רתיו ויׁש רוּ חוֹ ת מר וּ ח, ׁש הם מלאכים יׁש  . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ׁש  מ.וּ ם  לחבר וֹ , מ .לּ וֹ  נוֹ תן זה מאׁש , ׁש הם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
האלּ ה היסוֹ דוֹ ת מ.ני ׁש יּ וֹ רדים , אוֹ תם זה, ועל בּ יניהם. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָׁש ל וֹ ם
הזּ ה, העוֹ לם בּ אויר יוֹ תר מתלבּ ׁש ים כּ ׁש יּ וֹ רדים, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ רדים.
בּ יסוֹ דוֹ ת מתל בּ ׁש ים הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש התערבוּ  אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ לּ מים.
וּ מתע כּ בים למקוֹ מם, ול ׁש וּ ב לפרח יכוֹ לים וֹלא ה זּ ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
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ֹלא זה, אחר זה ימים ׁש בעה כּ אן ׁש ּמ תעכּ בים כּ יון ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָכּ אן .
וגוֹ '. האדם בּ נ וֹ ת את האֹלהים בני ויּ ראוּ  זה ועל לׁש ם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ זרים

ה נּ ה טבת כּ י  זּ ה עלי וֹ ן.מה  אוֹ ר כּ מוֹ  ׁש לּ הן היּ פי  מאיר ׁש היה ? ַ◌ֶ◌ִ◌ֵֹֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

והכניס ּכ יון  הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם לקח בנים, ׁש הוֹ לידוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אוֹ תם וקׁש ר קדם, הררי ׁש נּ קראים החׁש ,, בּ הרי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
לתוֹ , עד  מׁש ּק ע וֹ ת ה.ל ׁש לאוֹ ת ואוֹ תן בּ רזל . ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש לׁש לאוֹ ת
נטל  בּ לעם האדם. לבני  כּ ׁש פים  מלּמ דים ו ׁש ם הגּ דוֹ לה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּת הוֹ ם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ההרים. בּ אוֹ תם מהם, ולמד כּ ׁש פיו , את ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמ.ם

כג ) וּ מ .ם(במדבר קדם . מהררי  מוֹ אב מל , בלק ינחנוּ  ארם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִמן
מקטרגים ׁש היוּ  וּ מּת וֹ : ׁש בּ עוֹ לם. הכּ ׁש פים י וֹ דעי  כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּט רוּ 
לר בּ וֹ נם מקטרגים  הם הזּ ה, ה יּ וֹ ם ועד  בּ ראׁש וֹ נה ר בּ וֹ נם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעל 

מעלה.בּ ּמ ה ׁש ל  ּפ מליא ׁש ּמ כחיׁש ים הכּ ׁש פים, בּ אוֹ תם ? ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הגּ דוֹ לה הּת הוֹ ם בּ תוֹ , המׁש ּק עוֹ ת ה.ל ׁש לאוֹ ת אוֹ תן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
והעוֹ לם העוֹ לם, את מחריבים הי וּ  ר בּ ה , בּ תפיסה בּ הם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואחוּ זים
הצּ פ וֹ ן, מצּ ד  י וֹ נקים  הח ׁש ,, הרי בּ א וֹ תם וׁש ם, לסבּ ל. יכוֹ ל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

בּ עוֹ לם. מתעוֹ ררים הּמ ינים  אוֹ תם כּ ל הצּ ד מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

מחּלקים ׁשּכְך אדם ׁשל ּובספר ֹו ה ּקדמֹונים ּבספרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראינּו
א ֹותם ּכמֹו למּטה נמצאים ׁשּכּלם  ה ּללּו הארצ ֹות  ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֻּכל

ׁשּלמעלה ְְְִִֶַָָהרקיעים

ֹלהט עשׂ ה א ׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו  פ':(קד , ח"ג [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ט:)ויקרא ּפ תח,](דף יהוּ דה רבּ י  קרבּ נוֹ . ׁש למים זבח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאם
א) ראה,(בראשית בּ א וגוֹ '. הּמ ים בּ תוֹ , רקיע יהי אֹלהים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
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ׁש בעה בּ רא - העוֹ לם את  הוּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
י ּמ ים, ׁש בעה למ ּט ה, ארצוֹ ת ׁש בע בּ רא למעלה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים
ׁש נים, ׁש בע ׁש ב וּ עוֹ ת, ׁש בעה ימים, ׁש בעה נהר וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
בּ ר וּ , והּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, יהיה ׁש נים אלפי  ׁש בעה ּפ עמים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע

ׁש חקים ׁש בעה הכּ ל. ׁש ל בּ .ביעי וּ בכל (רקיעים)הוּ א למעלה, ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רקיע  בּ כל ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים ו ׁש ּמ ׁש ים וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים ואחד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
עליהם לקבּ ל אלּ וּ , על אלּ וּ  מרכּ בוֹ ת מאלּ וּ , וּ בכלּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌4◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְורקיע.
וׁש ּמ ׁש ים מרכּ בוֹ ת י ׁש  הרקיעים וּ בכל רבּ וֹ נם, מלכ וּ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹעל 
וּ מהם כּ נפים, בּ ׁש ׁש  מהם א לּ וּ , על  אלּ וּ  מזּ ה זה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌4◌ְמׁש נּ ים
וּ מהם פנים, בּ ׁש ּת י וּ מהם ּפ נים, בּ ארבּ ע מהם כּ נפים. ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  רוּ ח . מהם מים. וּ מהם לוֹ הט, אׁש  מהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ אחת.

קד ) ֹלהט (תהלים אׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו וכל עוֹ שׂ ה . ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואלּ וּ  למּט ה אלּ וּ  בצלים, כּ גלדי אלּ וּ  על אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים

וכ  על למעלה. ר בּ וֹ נם. מאימת ור וֹ ע ׁש  הוֹ ל , ורקיע רקיע ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  לכלּ ם וּ מעל עוֹ מדים. ּפ יו ועל נוֹ סעים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌4◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִּפ יו
למּט ה, ארצוֹ ת ׁש בע כן כּ מוֹ  ותקּפ וֹ . בּ חילוֹ  הכּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ שׂ א
וארץ  תח ּת וֹ נים. וא לּ ה עלי וֹ נים ׁש אלּ ה ּפ רט  בּ י .וּ ב, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְוכ לּ ם

עלי וֹ נה ויר וּ ׁש לים מהכּ ל , עליוֹ נה י.וּ ב.מ כּ לישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל וחברינוּ  וּ בספרוֹ  ה ּק דמוֹ נים בּ ספרי ראוּ  הדּ רוֹ ם יוֹ ׁש בי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ לּ ם הלּ לוּ , הארצ וֹ ת כּ ל מחלּ קים ׁש כּ , ◌ָ◌4◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם,
אלּ וּ  על  אלּ וּ  ׁש לּ מעלה, הרקיעים א וֹ תם כּ מוֹ  למ ּט ה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
זה בּ ין מפריד רקיע וארץ ארץ כּ ל וּ בין א לּ וּ , על ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
עדן  גּ ן  וּ ביניהן בּ ׁש מוֹ ת, מפר ׁש וֹ ת הארצוֹ ת כּ ל ולכן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלזה,
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כּ מ וֹ  מאלּ וּ , אלּ וּ  מׁש נּ וֹ ת בּ ריּ וֹ ת בּ יניהן ויׁש  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌4◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְוגיהנּ ם,
בּ אחת, וּ מהן בּ ארבּ ע וּ מהן פנים בּ ׁש ּת י  מהן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
בּ ני  כּ ל  הרי  ּת אמר, ואם כאלּ ה. אינוֹ  אלּ ה ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מראה

מאדם, יצאוּ  שלא)העוֹ לם כך , הראׁש וֹ ן (אינו אדם ירד  וכי  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ נים והוֹ ליד  הארצוֹ ת לוֹ לכל הי וּ  נ ׁש ים וכּמ ה אדם? אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תבל , ׁש נּ קרא  מ כּ לּ ם, הזּ ה העלי וֹ ן בּ ע וֹ לם אלּ א נמצא  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌4◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא 
ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ , ח)כּ מוֹ  ארצו)(משלי  בתבל לתבל (משחקת ויצו ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

בּ .ם ונאחזת ׁש לּ מעלה בּ רקיע אחוּ זה הזּ וֹ  והּת בל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַארצוֹ .
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ט )העליוֹ ן. בּ צדק.(תהלים ּת בל יׁש ּפ ט והוּ א ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ארץ  נמצאים אדם ׁש ל בּ ניו כּ , מ.וּ ם ו דּ אי. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק
כּ מוֹ  הכּ ל, על עלי וֹ נים והם ּת בל . ׁש נּ קראת ה זּ וֹ  ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

עליוֹ ן הּט עםמה  רקיע יׁש  הרקיעים לכל ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
הוּ א, בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ סא וֹ  נמצא וּ למעלה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌4◌ִמ כּ לּ ם,
הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל כּ ּס א דּ מוּ ת סּפ יר  אבן כּ מראה ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
נמצא הזּ וֹ  בּ ּת בל כּ אן אף  מלמעלה. עליו אדם כּ מראה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ מ וּ ת 

וּ מיהוּ  הכּ ל , ׁש ל בּ כל ה ּמ ל , נמצא .ֹּלא מה אדם, ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אוּ  מאיפה ּת חּת וֹ נים ואוֹ תם מהאדיםהּת חּת וֹ נים. אלּ א ? ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ריּ וֹ ת(מעשן) יוֹ צאים ׁש לּ מעלה, הרקיע  ׁש ל  והּס יּ וּ ע הארץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
כּ ּת וֹ לעים בּ קלּפ וֹ ת, מהם בּ לב וּ ׁש ים, מהם  מאלּ וּ , אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌4◌ְמׁש נּ וֹ ת
ׁש חוֹ ר וֹ ת אד ּמ וֹ ת , בּ קל ּפ וֹ ת מהן בּ ארץ, ׁש נּ מצאוֹ ת ◌ְ◌4◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וֹלא כן, כּ מוֹ  הבּ ריּ וֹ ת  כּ ל כּ , ה גּ ונים. מכּ ל וּ מהן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לבנוֹ ת,

ׁש נים עשׂ ר רק בּ קיּ וּ ם , מעט )נמצאים פחות  או מעט  ס"א  יותר . .(או ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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ועד:ה עוֹ לם ּת ּמ וֹ ט בּ ל מכוֹ ניה על ארץ ¤¨¨¦©¨¤§©¤¤©̈יסד
מים:ו יעמדוּ  הרים על כּ ּס יתוֹ  ׁש  כּ לּ בוּ  ¦¨§©©¦¨©¦¦§©§ּת הוֹ ם

יחפזוּ ן:ז רעמ% קוֹ ל מן ינוּ סוּ ן גּ ערת% יעלוּ חמן ¦©£¨§§¦©©§¥¨¥©£
ירדוּ  להם:הרים יסדּת  זה מקוֹ ם אל בקעוֹ ת ¨¦¥§§¨¤§¤¨©§¨¨¤

הארץ:ט לכּס וֹ ת ׁש וּ בוּ ן י בּ ל יעברוּ ן בּ ל שׂ מּת  ¤¨¨©§§©Ÿ£©©¨§©§גּ בוּ ל

IIתהלים IIזוהר 

ארץכׁש מ ּמקֹום א ּלא  מתמ ֹוטטת אינ ּה מתמ ֹוטטת הארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ
הע ֹולם מקֹום ׁשה ּוא  ְְִֵֶָָָיׂשראל

וגו'מן  ינוּ סוּ ן  ז)גּ ערת* רות:(קד , מדרש חדש זוהר ז' (דף[פסוק ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌

כּ תוּ ב ]צג .) מה הּמ ים, מּת חת הארץ  ׁש נּ קּפ אה ?בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
א) אחד (בראשית  מקוֹ ם אל ה.מים מּת חת הּמ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִיּק ווּ 

עוֹ לים היוּ  י בּ ׁש ה, הּמ ים ׁש רא וּ  כּ יון  היּ בּ ׁש ה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותראה
בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער עד כּ בראׁש וֹ נה, לכּס וֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונגבּ הים

ׁש כּ תוּ ב ונסוּ , קד )הוּ א ינוּ סוּ ן (תהלים גּ ערת$ על מן ואף  . ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּט עם מה מׁש ּת כּ כים. היוּ  ֹלא נסים, ׁש הי וּ  ׁש היוּ ּפ י מּפ ני ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

עשׂ ה מה מּפ ניה. נסים ועכׁש ו בּ ּת חלּ ה, עליה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכּס ים
ה וּ א בּ רוּ , בּ וֹ הּק ד וֹ ׁש  וחקק חר שׂ , ׁש ל  צר וֹ ר כּ מין נטל ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הּמ ים, לתוֹ , והׁש לי , ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְׁש מוֹ 
עמדוּ  מק וֹ ם וּ באיזה ונׁש ּת כּ כוּ . מ יּ ד ׁש כּ תוּ ב ועמדוּ  בּ ציּ וֹ ן, ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נ) הוּ א.(שם בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  זה יפי , מכלל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמ צּ יּ וֹ ן
זה, מּמ קוֹ ם א לּ א מתמוֹ טטת אינּה  מתמוֹ טטת, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הארץ

העוֹ לם. מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
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יהלּ כוּ ן:י הרים בּ ין בּ נּ חלים מעינים ¥©§¦¨¥¦¨§©¦¨§©©¥©§©המׁש לּ ח
IIתהלים IIזוהר 

ּפסּוקים - ׂשדי חיתֹו ּכל יׁשקּו - ּבּנחלים מעינים  ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהמ ׁשּלח
הּקדׁש ּברּוח  הּמלְך ּדוד אמרם  ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹא ּלּו

וגוֹ 'המׁש לּ ח  בּ נּ חלים י)מעינים חקת:(קד , פ ' ח "ג קפ"א.)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ואמר, ׁש מע וֹ ן רבּ י קד )ּפ תח  מעינים(תהלים המ ׁש לּ ח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
שׂ די חיתוֹ  כּ ל יׁש קוּ  וגוֹ '. דּ ודבּ נּ חלים  אמרם א לּ וּ  ּפ סוּ קים  וגוֹ '. ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש עה וּ ראה, בּ א בּ הם . להסּת כּ ל וי ׁש  ה ּק דׁש , בּ רוּ ח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל,
בּ כל נס ּת רת  ׁש היא  גּ ב על אף בחקיקוֹ ת, מ כּ ה  עלי וֹ נה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חכמה

מלא אחד  נהר מ ּמ נּ ה וׁש וֹ פע  נפּת ח  לשערים)הצּ דדים, (וממלא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ דוֹ ל כּ לי ׁש ּמ מ לּ א מים ׁש ל וּ מקוֹ ר כּ מבּ וּ ע עליוֹ נים. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבׁש ערים
כּ , - צד  בּ כל  וּ נהרוֹ ת נחלים  ׁש ל מבּ וּ עים נמ ׁש כים  וּ מ .ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ ,
נהר אוֹ ת וֹ  וׁש וֹ פע מ וֹ ׁש , נוֹ דע , ׁש ֹּלא  אחד דּ ּק יק  בּ ׁש ביל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶזה,
מבּ וּ עים נמׁש כים  וּ מ .ם  עמק, נחל  לאוֹ תוֹ  וּ ממ לּ א  ויוֹ צא  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש .וֹ פע

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  מ ּמ נּ וּ . וּ מתמ לּ אים בּ נּ חליםוּ נחלים מעינים המׁש לּ ח ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ ׁש קיםוגוֹ '. וכלּ ם ז,, אפרסמ וֹ ן ׁש ל קד ׁש  עליוֹ ני  נהרוֹ ת  א לּ ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌4◌ָ◌4◌ְ◌ִ◌

אחר וׁש וֹ פע . ׁש יּ וֹ צא  ה ּק דוֹ ׁש  העליוֹ ן הנּ חל נביעת מא וֹ ת ּה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד
ׁש כּ תוּ ב הינוּ  שׂ די , חיתוֹ  כּ ל  יׁש קוּ  והיה(בראשיתב)כּ ,, יּפ רד  וּ מ.ם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ ל כּ לל  שׂ די, חיתוֹ  הם אלּ ה  ראׁש ים ארבּ עה  ראׁש ים. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאר בּ עה 
ּת קרי  אל  בהם. אחוּ זה  ׁש *די  חילוֹ ת  א וֹ תם וכל מרכּ בוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תן
העוֹ לם. מיסוֹ ד ה.ם את וּ מׁש לים נוֹ טל ׁש הוּ א ׁש דּ י, אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָשׂ די 

בּ הםיׁש בּ ר וּ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם אלּ ה  - צמאם א)פראים (יחזקאל ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מי  בּ אוֹ פנּ ים. הח יּ ה רוּ ח כּ י לעּמ תם ינּ שׂ אוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌4◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוהאוֹ פ נּ ים

לצד החיּ ה ואחת אחת וכל הן , ארבּ ע שׂ די, חיתוֹ  אלּ וּ  אלּ א ? ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
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אחד  כּ ל מוּ ל ואוֹ פנּ ים חיּ ה, ׁש נּ קרא ואוֹ תוֹ  העוֹ לם. ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
עליהם, ׁש הוֹ לכת חיּ ה  אוֹ תּה  מרוּ ח אלּ א הוֹ לכים וֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד.
החילוֹ ת ׁש אר  כּ ל עליוֹ נה , הׁש קאה מאוֹ תּה  מ ׁש קים אלּ ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌4◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר 
אלּ ה ונאחזים בּ ׁש רׁש יהם , וּ מׁש ּת ר ׁש ים וּ מרוים מׁש קים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌4◌ִ◌ְ◌4◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
י ׁש כּ וֹ ן  ה.מים  עוֹ ף עליהם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ידוּ ע וֹ ת. בּ דרגוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבאלּ ה
עלי וֹ נוֹ ת. דּ רגוֹ ת ׁש אר אלּ וּ  - וגוֹ ' מעל יּ וֹ תיו הרים מׁש קה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוגוֹ '.

- זה כּ ל הארץ אחר ּת שׂ בּ ע מעשׂ י$ וכו'),מּפ רי העולמות וכל (למטה, ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ שׂ מחה, העוֹ למוֹ ת כּ ל מתבּ רכת, וּ כׁש היא קדוֹ ׁש ה. עליוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶארץ
הנּ חל  מהׁש קאת בּ רכוֹ ת ׁש נּ מצאוֹ ת בּ ׁש עה וזה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים.
ֹלא ׁש בּ רכוֹ ת בּ דין, י וֹ ׁש ב ׁש העוֹ לם וּ בׁש עה הכּ ל. ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶהעמק

הּמ קדּ ׁש . נטמא אז בּ עוֹ לם, לרדת נמצאותנמצאוֹ ת שאין (ובשעה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ומתפשטת רוח מתעוררת שמאל  ומצד בדין. יושב  העולם אז למטה, לרדת ברכות

וׁש וֹ ריםבעולם) בּ עוֹ לם נמצאים מזּ יקים ׁש ל חבילוֹ ת (בכמהוכּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אדםמקומות) בּ ן כּ מוֹ  הרוּ ח , אוֹ תּה  אוֹ תם וּ מטּמ את אדם, בּ ני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
הזו)ׁש גּ וע  הרוח  למי (כבר ׁש וֹ רה, גּ ם כּ , עליו. ׁש וֹ רה  הּט מאה ור וּ ח  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אליו. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קרב

י בּ הלוּ ןכּ תוּ בׁש זהוּ  ּפ ני$ אוֹ מרּת סּת יר  מהוּ  זה ּפ סוּ ק ?וגוֹ '. ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
להּמ צא הׁש ק וּ  ֹלא ׁש הרי יבּ הלוּ ן, ּפ ני , ּת ס ּת יר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌4◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

לע וֹ למוֹ ת. יגועוּ ן ברכוֹ ת ר וּ חם רוּ ח(לעורר ),ּת וֹ סף וּ מתעוֹ רר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
אוֹ תם על אדם, בּ ני  על ׁש וֹ רה  טמאה ור וּ ח שׂ מאל, מצּ ד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַאחר

רפ וּ אתם מה אדם, בּ ני  ׁש אר  ועל עליהם  ׁש ע וֹ מד וּ מי  ?ׁש ּמ תוּ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
החּט את שׂ רפת עפר זה יׁש וּ ב וּ ן. עפרם ואל ׁש כּ תוּ ב (זהעפר זה ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

שלמעלה) סוֹ דהמקדש והינוּ  בּ וֹ , ל ּט הר ג )בּ ׁש ביל היה(קהלת הכּ ל ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌
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צמאם:יא פראים יׁש בּ רוּ  שׂ די חיתוֹ  כּ ל ¨¨§¦¨§§§¦¨¨§©¨§©יׁש קוּ 

IIתהלים IIזוהר 

זה לעפר  ׁש חוֹ זרים לאחר חּמ ה. גּ לגּ ל ואפלּ וּ  העפר , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמן
אחרת ר וּ ח וּ מתעוֹ ררת הּט מאה, רוּ ח נעברת בּ וֹ , לּט הר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
י בּ ראוּ ן, רוּ ח, ּת ׁש לּ ח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בע וֹ לם. וׁש וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה

ּפ ני  וּ תחדּ ׁש  אחרת. רוּ ח ׁש ל  עלי וֹ נה בּ רפוּ אה וירפא וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִי בּ ראוּ ן
נטהרה ׁש הרי  לבעלה)אדמה, וכל (אשה נמצא , הלּ בנה וחדּ וּ ׁש  , ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה וּ א בּ ר וּ , ׁש הּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל חלק אׁש רי מתבּ רכים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת

הבּ א, העוֹ לם לחיּ י ׁש יּ ז כּ וּ  כּ די רפוּ אה ׁש כּ לּ ּה  עצה להם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌4◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנתן
עליהם הבּ א, לע וֹ לם קד וֹ ׁש ים הזּ ה, בּ עוֹ לם  טהוֹ רים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוי ּמ צאוּ 

לו)כּ תוּ ב  וּ טהרּת ם.(יחזקאל טהוֹ רים מים עליכם וזרק ּת י ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וגו 'י ׁש קוּ  שׂ די  חיתוֹ  יא)ּכ ל פקודי :(קד , פ' ח"ב רכ'.)[זוהר  אלּ ה](דף ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מ ׁש ה ּפ י  על ּפ ּק ד אׁש ר העדת מׁש כּ ן הּמ ׁש כּ ן ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌4◌ֶ◌ֲ◌4◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְפקוּ די

ּפ תח, חיּ יא ר בּ י א)וגוֹ '. והיּ ם(קהלת היּ ם  אל הלכים ה נּ חלים כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הנּ חלים כּ ל אבל ונתבּ אר, ּפ רׁש וּ הוּ  זה  ּפ סוּ ק  וגוֹ '. מלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאיננּ וּ 
ׁש מתמלּ אים הּק דוֹ ׁש ים והּמ עינ וֹ ת הנּ חלים ס וֹ דוֹ ת אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קדושים)וי וֹ צאים וכיון (מבועים  הגּ דוֹ ל. היּ ם את וּ למלּ א להאיר  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א אז הנּ חלים, אוֹ תם מצּ ד התמלּ א הזּ ה הגּ ד וֹ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש היּ ם
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הבּ ר , חיּ וֹ ת כּ ל את וּ מׁש קה מים קד )מוֹ ציא (תהלים ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

שׂ די חיתוֹ  כּ ל  למעלהיׁש קוּ  כּ תוּ ב מה מעינים ?. וגוֹ '.המׁש לּ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הן  אלּ ה צמאם . פראים  יׁש בּ ר וּ  שׂ די  חיתוֹ  כּ ל יׁש ק וּ  - כּ , ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ה וּ א כּ לּ ם את אוֹ תם, ל וֹ קח היּ ם ׁש כּ אׁש ר ׁש לּ מ ּט ה, ◌ָ◌4◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בוֹ ת

מ מוֹ ציא כּ , ואחר לתוֹ כ וֹ , אוֹ תם וׁש וֹ אב אחר,ל וֹ קח לצד ים ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
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עפאיםיב מבּ ין ׁש כּ וֹ ן י ה'מים עוֹ ף ¦¨¢¥¦§¦¦©¨©¤¥£עליהם

קוֹ ל: מּפ רייגיּת נוּ  מעליּ וֹ תיו הרים מׁש קה ¦§©§¤¨¦¥£¦¨¦§¦

הארץ: ּת שׂ בּ ע לבּ המהידמעשׂ י% חציר מצמיח ©£¤¦§©¨¨¤©§¦©¨¦©§¥¨

הארץ: מן לחם להוֹ ציא האדם לעבדת ¤¨¨¦¤¤¦§¨¨¨©Ÿ£©¤¥§ועשׂ ב

IIתהלים IIזוהר 

וכלּ ם אוֹ תם, וּ מׁש קה ׁש לּ מ ּט ה, הּק ד ׁש וֹ ת הּמ ר כּ ב וֹ ת ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בׁש ם , ונפקדוּ  מ)התמנּ וּ  יקרא.(ישעיה בּ ׁש ם לכלּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌4◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

העדת. מׁש כּ ן  הּמ ׁש כּ ן פקוּ די אלּ ה כּ ,, ◌4◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ.וּ ם

מעלּיֹותיו  הרים ְֲִִֵֶַָָמׁשקה 

מעליּ וֹ תיו מ ׁש קה יג)הרים  בראשית:(קד , פ' ח"א לג :)[זוהר (שם](דף  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ּת שׂ בּ ע קד ) מעשׂ י , מּפ רי מעליּ וֹ תיו הרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה
על יּ וֹ תיו  זּ ה מה מעליּ וֹ תיו, הרים מׁש קה כּ מ וֹ הארץ . ? ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ ת וּ ב מע שׂ י,(שם)ׁש אמרנוּ , מּפ רי  עליּ וֹ תיו. בּמ ים המקרה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זהוּ  למּט ה. ויוֹ צא ׁש .וֹ פע נהר אוֹ תוֹ  ׁש ל  ס וֹ ד - הארץ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִּת שׂ בּ ע

נתבּ אר. והרי  וגוֹ ', בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ּפ רי עשׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב

ּובתפ ּלה ּבקר ּבניהם רּבֹונם  לעבֹודת  ּבאים אדם ׁשּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה
האדם לעב ֹודת ּומּוכן מזּמן  זה  ע ׂשב  וכן האדם  עב ֹודת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּזֹוהי

ּכרא ּוי  ּבת ּקּונֹו ְְְִִֵַָָלהתּתּקן

לּב המה מצמיח  יד )וגוֹ 'חציר  בראשית:(קד, פ' ח "א יח:)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

וגוֹ ' עשׂ ב  דּ ׁש א  הארץ  יא)ּת דׁש א  א, כּ אן (בראשית ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וׁש וֹ פעים אחד  למקוֹ ם ׁש התכּ נּ ס וּ  מים בּ א וֹ תם כּ ח ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִהוֹ ציאה
עליוֹ נים טמירים בּ תוֹ כ וֹ  ויוֹ צאים נס ּת רת, טמיר וּ ת ּת וֹ , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ 
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ולחםטו מ'מן ּפ נים להצהיל ׁש  אנוֹ  לבב ישׂ ּמ ח ¤¤§¤¨¦¦¨¦§©§¡©§©©§¦©§ויין

יסעד: ׁש  אנוֹ  ¨§¦¡©§לבב

IIתהלים IIזוהר 

אוֹ תם מת ּק נים האמוּ נה בּ ני אוֹ תם ׁש כּ ל קד וֹ ׁש ים, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ צבאוֹ ת
סוֹ ד  וזה ר בּ וֹ נם. עבוֹ דת בּ אוֹ תּה  האמוּ נה קד )בּ תּק וּ ן (תהלים ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌

הרים, אלף על ׁש ר וֹ בצת בּ המה זוֹ  וגוֹ '. לבּ המה חציר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמצמיח 
מלאכים אוֹ תם הזּ ה, וחציר  חציר , אוֹ תוֹ  י וֹ ם בּ כל לּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מגדּ לים
ׁש ל  לּמ אכל ועוֹ מדים בּ .ני ׁש נּ בראוּ  ׁש עה לפי ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים
האדם לעבוֹ דת ועשׂ ב  אׁש . אוֹ כלת אׁש  ׁש יּ ׁש  בּ גלל  ה זּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה
ּת וֹ , מתקנים ׁש כּ לּ ם וּ כרוּ בים, וחיּ וֹ ת  האלּ ה האוֹ פנּ ים זה ע שׂ ב -ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌4◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לעבוֹ דת בּ אים אדם ׁש בּ ני בּ ׁש עה  להתּת ּק ן ועוֹ מדים ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ניהם

בּ קר זהר בּ וֹ נם ועשׂ ב  האדם. עבוֹ דת ׁש זּ וֹ הי  וּ בתפלּ ה, בּ ניהם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
וּ כ ׁש הם כּ ראוּ י. בּ ת ּק וּ נוֹ  להתּת ּק ן האדם לעבוֹ דת וּ מוּ כן ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌4◌ְמזּמ ן
מזוֹ נוֹ ת מהם יוֹ צאים כּ , אחר  האדם, עבוֹ דת בּ אוֹ תּה  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּת ּק נים

ׁש כּ ת וּ ב לעוֹ לם, עשׂ ב (שם)וטרף וזהוּ  הארץ . מן לחם להוֹ ציא ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
למאכל  מזדּ ּמ ן אלּ א זרע, מזריע  ֹלא חציר ׁש הרי זרע, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמזריע
מן  לחם להוֹ ציא  זה וכל  העוֹ לם. לתּק וּ ן ועשׂ ב קדוֹ ׁש ה, אׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל 
הארץ  עשׂ ב את ׁש ּמ תקנים  האדם בּ ני  ׁש ל ה ּת ּק וּ נים כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
טרף  ארץ  מאוֹ תּה  ידם על לסּפ ק לרבּ וֹ נם ׁש עב וֹ דתם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
מעלה. ׁש ל מבּ רכוֹ ת אדם בּ ני  וּ להת בּ ר , הזּ ה לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מזוֹ נ וֹ ת

ע ֹובדי  לעּמים ּדין וכּלֹו ליׂשראל  ׂשמחה יראה  ה ּמׁשיח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמלְך
ּומ ּזלֹות ּכֹוכבים  ֲִַַָָעב ֹודת 

לבבויין  טו )וגו'י שׂ ּמ ח ויחי :(קד, פ' ח"א רמ.)[זוהר אחר](דף דּ בר  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌



תה�ים 983זוהר הלימוד סיון סדר י ליום

קד תהלים מזמור  | לחודש  כא | רביעי ספר 

IIתהלים IIזוהר 

דּ ין  וכלּ וֹ  שׂ מחה , מראה הזּ ה, היּ ין כּ מוֹ  - לבׁש וֹ  בּ יּ ין ◌ִ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌4◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ בּ ס
ומזלות] כוכבים עבודת  עובדי  גּ ם[לעמים כּ , יראה . הּמ ׁש יח , מל$ ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

כּ וֹ כבים  עב וֹ דת עוֹ בדי לע ּמ ים דּ ין וכלּ וֹ  לישׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌-◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
כּ תוּ בוּ מזּ לוֹ ת  א). הּמ ים,(בראשית ּפ ני על מרחפת אֹלהים ור וּ ח  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ר וֹ חץ  הוּ א העוֹ לם ׁש נּ ברא וּ מיּ וֹ ם הּמ ׁש יח, מל, ׁש ל רוּ חוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶזוֹ 
עינים חכלילי  אחריו , כּ תוּ ב מה ראה העלי וֹ ן. בּ יּ ין ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלבוּ ׁש וֹ 

העלי וֹ ן, יין זה מחלב. ׁש נּ ים וּ לבן התורה]מיּ ין של ׁש ל [שמרוה ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ׁש הרי  מחלב, ׁש נּ ים וּ לבן  ׁש וֹ תה. מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ רוה, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
כּ תוּ ב  ּפ ה. ׁש בּ על ות וֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה וחלב, יין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

קד ) אנוֹ ׁש (תהלים לבב ישׂ ּמ ח הוא ויין שמחה  של שממקום משום [למה? ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌
הפסוק] סוף ומהו  ׁש נּ קראבא, מּמ ק וֹ ם ודּ אי  מ.מן, ּפ נים להצהיל ?ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שׂ מחה ׁש כּ ל  מקוֹ ם הוּ א חדוה, היּ ין ׁש ירת ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָׁש מן.
הּט עם מה דּ ין, וסוֹ פ וֹ  מּמ נּ וּ , מקוֹ םיוֹ צאת  ׁש ּס וֹ פוֹ  מ.וּ ם ? ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

חדוה, ראׁש ית ולכן העוֹ לם, נדּ וֹ ן וּ ב וֹ  הוּ א, דּ ין הכּ ל, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ִכּ נּ וּ ס
חדוה ׁש כּ ל מּמ קוֹ ם מ.מן, ּפ נים להצהיל  כּ , מ.וּ ם דּ ין. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוס וֹ ף

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צאת 

לחםולחם  איזה יסעד, אנוֹ ׁש  ס וֹ עדלבב לחם אלּ א [סומך]? ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש  ּת אמר  ואם הע וֹ לם. העוֹ לםאת סעד לב דּ וֹ  תלוּ י בּ וֹ  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

להפרידם. צרי, וֹלא נמצא, ֹלא יוֹ ם בּ לי לילה  ׁש הרי  כּ ,, ֹלא -ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב והינוּ  מהחיּ ים, יתּפ רד ׁש ּמ פרידם ח)וּ מי למען (דברים ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש ֹּלא מ.וּ ם האדם, יחיה לבדּ וֹ  הלּ חם  על  ֹלא כּ י ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִהוֹ דיע,
אנוֹ ׁש  לבב ולחם אמר  אי , דּ וד  ּת אמר , ואם להפריד. ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי,

העוֹ לם כּ ל סעד לבדּ וֹ  בּ וֹ  תל וּ י וֹלא הוֹ איל דּ יּ וּ ק יסעד, אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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נמצא הכּ ל זה ועל וה', כּ מוֹ  הּת וֹ סף, וא"ו ולחם, ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
ראה, בּ א ׁש לחן כּ אחד. על  יבר$ ֹלא הּמ זוֹ ן, על ׁש ּמ בר$ מי ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌-◌ְ◌ָ◌

בּ ימין  יין ׁש ל  וכוֹ ס ה(לחן על לחם להּמ צא  וצרי $ מהריק, , ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌-◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהםהּט עם ׁש יּ תבּ ר, ולחם בּ יּ מין, שׂ מאל לק.ר בּ ׁש ביל ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

ה .ם את לבר, אחד, קׁש ר  הכּ ל ולהיוֹ ת  בּ הם, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתק .ר 
ואז  בּ ימין, ויין בּ יין, נק ׁש ר  לחם ׁש הרי  כּ ראוּ י . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רבּ י  אמר כּ ראוּ י . נתקן וה.לחן בּ עוֹ לם, ׁש וֹ ר וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת
הדּ ברים לׁש מע  אלּ א  זוֹ  דּ ר, לנוּ  הזדּ ּמ נה ֹלא אלמלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ׁש ֹּלא זה לתינוֹ ק  הוּ א נאה יהוּ דה, רבּ י אמר  לנוּ . דּ י - ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
זה. מ .וּ ם בּ עוֹ לם יתקיּ ם  אם  עליו ּפ וֹ חד ואני  זה, כּ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵידע

ול ּמ ה יצחק, ר בּ י יכוֹ ל אמר  זה ׁש ּת ינוֹ ק מ.וּ ם ל וֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּפ וֹ חד  ואני  בּ וֹ , להס ּת כּ ל לאדם רׁש וּ ת ׁש אין בּ מקוֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהס ּת כּ ל
אוֹ תוֹ . ויעני ׁש וּ  ויסּת כּ ל י ׁש גּ יח לפרקוֹ  יגּ יע ׁש ֹּלא ׁש עד  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָעליו,
ׁש הרי  לעוֹ למים, מענׁש  ּפ וֹ חד איני אמר, הּת ינוֹ ק. אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע
עלי , והתּפ לּ ל אוֹ תי בּ ר , העוֹ לם, מן  הסּת לּ ק ׁש אבּ א ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

אבי, הוּ א וּ מי לוֹ , אמרוּ  עלי. ּת גן אבי ׁש זּ כ וּ ת אמר,וידע ּת י ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
יהודה] רבי והר כּ יבוּ [אין א וֹ ת וֹ  לקחוּ  הזּ קן. המנוּ נא רב ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 

מילין. ׁש ֹלׁש ה כּ תפיהם על  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 

זרה לעב ֹודה יתנ ּסְך ׁשּלא וחת ּום סת ּום להיֹות צריְך ּיי"ן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּומה 
ה ּתֹורה  ס ֹוד  וחתּום  סת ּום  להי ֹות  צריְך ּכְך ס ֹודֹותיהּגם וכל  ְְְִִֶַַָָָָָָָ

וגו'ויין  אנוֹ ׁש  לבב טו )י שׂ ּמ ח  קד, פנחס:(תהלים פ ' ח"ג  (דף[זוהר ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌

סוֹ "ד.]רט"ו:) כּ חׁש בּ וֹ ן יין, עוֹ לה ׁש כּ , הּת וֹ רה. יין וּ מה זה ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
גּ ם  זרה , לעב וֹ דה יתנּס $ ׁש ֹּלא  וחתוּ ם סתוּ ם  להיוֹ ת צרי$ ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַיּ י"ן
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יהו�טז עצי נטע:�ישׂ בּ עוּ  אׁש ר לבנוֹ ן ארזי ¦§§£¥§Ÿ̈©§¥§¨£¤¨¨
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ו ֹלא  ס וֹ ד וֹ תיה, וכל  הּת וֹ רה, סוֹ ד וחתוּ ם סתוּ ם להיוֹ ת צרי$ ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָכּ $
ליראיו  רק אוֹ תם, בּ יּ ין מׁש קים מצווֹ ת כּ ּמ ה עוֹ שׂ ים לחנּ ם וֹלא . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לבן  - גונים ׁש ני  יׁש  וליּ ין ה וּ א . בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  את בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מברכים
לבנה ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  בּ יּ ין. ּת וֹ ספת ב' והינוּ  ורחמים, דּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואדם ,

זּ ה  וּ מה  שׂ מאל . מצּ ד  אדם ימין, מצּ ד לבן אנ וֹ ׁש ואד ּמ ה. ?לבב ַ◌ֲ◌4◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌
לוֹ מר ל וֹ  היה  אֹלהיםלב ל"ב והם ללב , מסוּ ר לב ׁש יּ ׁש  אלּ א ! ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

י שׂ ראל . כּ ל  מלּ עיני ל' מבּ ראׁש ית, ב ' בראׁש ית, מע שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 
ל "ב  ל "ב זה ׁש ני . ל"ב ׁש מ וֹ נה(הם)זהוּ  חסר  ס"ד, - ׁש נים ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

מהוּ  ׁש מיני  בראׁש ית. ימי ׁש בעה הם ויכלּ וּ . ׁש הוּ א ?לע"ב , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌4◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
עם ברא ׁש ית ימי ה)ׁש בעה זה(בראשית אדם. ּת וֹ לדת ספר  זה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זּ ה מה בּ יין. בּ חׁש בּ וֹ ן מ(מן ע"ב ּפ נים ׁש ניםלהצהיל  אלּ וּ  ? ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ל  ארבּ עה ׁש וֹ ר  ׁש ל  ארבּ עה אריה, ׁש ל אר בּ עה - ּפ נים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר 
ּפ ני  אר בּ ע  יהו"ה. ׁש לּ וֹ  ּפ נים אר בּ ע אריה, מיכאל ׁש הם: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶנׁש ר ,
וה וּ א נׁש ר, ּפ ני ארבּ ע יהו"ה. והם גּ בריאל , והוּ א ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְׁש וֹ ר ,
אמ"ת, ּפ ח"ד  חס"ד ּת חת  ממנּ ים והם יהו"ה. והם ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌4◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִנוּ ריאל ,
הן  הן האבוֹ ת רבּ וֹ תינ וּ , וּ פר ׁש וּ ה האבוֹ ת. ׁש ֹלׁש ת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַדּ רגוֹ ת

ועוֹ לים מל,(נקודים)הּמ רכּ בה. והם י בּ "ק . לחׁש בּ וֹ ן האוֹ רוֹ ת ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
י בּ "ק. - הכּ ל ס, אדנ"י. אהי"ה יהו"ה ימֹל,, ֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַמל ,

ׁשּנברא ּו ׁשליחים מלאכים  ׁשל  רּבֹוא  אלף ׁשּׁשים הם  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָא ּלה
לֹוהטת אׁש וכּלם ּברא ׁשית  ׁשל ה ּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּבּיֹום 

ה'י שׂ בּ ע וּ  טז)עצי  פנחס:(קד, פ' ח"ג  רט"ו:)[זוהר מהימנא:](דף רעיא  ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

ּפ תח, חיּ יא קד )ר בּ י  לבנוֹ ן (תהלים  ארזי ה' עצי  י שׂ בּ עוּ  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
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למעלה כּ תוּ ב מה נטע . אנוֹ אׁש ר  לבב י שׂ ּמ ח  ויין וכי ? וגוֹ '. ׁש  ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ִ◌
לזה זּ ה ל בּ המהמה חציר  מצמיח ׁש כּ תוּ ב למדנוּ , כּ , אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בּ רוּ ח לוֹ מר דוד בּ א חציר , לּה  ׁש יּ ׁש  ל בּ המה  ׁש בח וכי - ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '
-הּק דׁש  חציר מצמיח אלּ א ׁש ל? ר בּ וֹ א אלף ׁש (ים הם אלּ ה ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

וכלּ ם  בּ ראׁש ית, ׁש ל  ה(ני בּ יּ וֹ ם ׁש נּ בראוּ  ׁש ליחים, ◌ָ◌-◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים,
לוֹ הטת  חציראׁש  לּמ ה חציר. הם  אלּ ה ׁש צּ וֹ מחים. מ .וּ ם ? ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

כּ , ואחר כּ עת, נקצר וּ  ויוֹ ם יוֹ ם ׁש כּ ל  בּ ע וֹ לם, זה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ חציר
כּ תוּ ב  ולכן כּ מּק דם. וחוֹ זרים לבּ המה צוֹ מחים חציר  ,מצמיח ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב יב )זהוּ  אלף (משלי  וׁש נינוּ , בּ המּת וֹ . נפׁש  צדּ יק י וֹ דע ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש .ים יׁש  והר הר וּ בכל ויוֹ ם, י וֹ ם בּ כל לּה  מעלים  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָהרים
נׁש מ וֹ ת אוֹ תם אלּ וּ  - האדם לעבדת ועשׂ ב אוֹ כלת. והיא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִרבּ וֹ א,
אוֹ כל  זוֹ  בּ המה על  וׁש וֹ לט  ׁש רוֹ כב אדם ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
אדם, מאוֹ תוֹ  העוֹ לם  כּ ל נזּ וֹ ן וּ בזכ וּ תם בּ ת וֹ כוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסם

בּ וֹ  א)ׁש כּ תוּ ב וגוֹ '.(יחזקאל  אדם כּ מראה דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
מן  לחם להוֹ ציא כּ די ׁש נּ וֹ דע, אוֹ תוֹ  האדם, כּ תוּ ב זה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
יין  זה - ויין הּק דוֹ ׁש ה . מהארץ לע וֹ לם מזוֹ ן להוֹ ציא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
ׁש ל  סוֹ ד זה אנוֹ ׁש  - אנוֹ ׁש  לבב  ישׂ ּמ ח מלמעלה. ׁש .וֹ פע  ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַע ּת יק

כּ תוּ ב זה ועל  כּ מּק דם. וחזר לשׂ יבה ׁש עלה נער (תהליםאוֹ תוֹ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ימיו.קג ) כּ חציר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱאנוֹ ׁש 

גּ דוֹ לוֹ תלהצהיל ּפ נים ׁש נּ קראים ּפ נים אוֹ תם אלּ וּ  - ּפ נים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש מן  הבּ א, הע וֹ לם מ.פע מ.מן, קטנּ וֹ ת. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ פנים

עלי וֹ ן. קדוֹ ׁש  יסעדוּ מׁש חה אנוֹ ׁש  לבב לחםולחם  אוֹ תוֹ  - ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
סתם, צדּ יקים ׁש ל למאכל מן וטוֹ חנים ה.חקים , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ זּ ילים
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בּ א והכּ ל  אנוֹ ׁש , לבב ׁש נּ קראים חילוֹ ת  לכּמ ה ׁש וֹ פע ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ.ם
עליוֹ ן . ה'מ.פע עצי  עליוֹ ניםי שׂ בּ עוּ  עצים אוֹ תם אלּ וּ  - ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

נטע ּפ נימ יּ ים. אׁש ר  לבנ וֹ ן וּ נטעםארזי נעקרוּ  ׁש הרי  , ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לבנוֹ ן  לארזי ה ' עצי  בּ ין מה הוּ א. בּ ר וּ , ה'הּק דוֹ ׁש  עצי ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌

אלּ וּ  - לבנוֹ ן ארזי  ורע. טוֹ ב הדּ עת ועץ החיּ ים עץ אלּ וּ  -ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נטע. אׁש ר ׁש נה. מאוֹ ת חמ ׁש  ׁש נּ קראים ׁש ערים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחמ.ים 
הצּ דּ יקים, נׁש מוֹ ת מקנּ נוֹ ת בּ צלּ ם יקנּ נוּ , צּפ רים ׁש ם  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
אברהם ׁש ל בּ ּת וֹ  - חסידה מ.ם. נזּ וֹ נים  הּק דׁש  חילוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוכל
בּ גלל  העוֹ לם, בּ ני כּ ל  עם חסד  וע שׂ ה חסיד, ׁש נּ קרא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָאבינוּ ,
עוֹ לם זרוֹ עוֹ ת בּ ין בּ ית ּה , בּ ר וֹ ׁש ים חסידה. נקראת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה

◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת.

מערב ֹות למעלה אמר יה ּודה  רּבי ה ּוא? מקֹום ּבאיזה  עדן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגן
חּיים ּגנזי ׁשם ׁשנינ ּו ׁשהרי הּוא  ּבערבֹות  אמר יֹוסי ר ּבי ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא .

צ ּדיקים ׁשל ונׁשמתן וׁשלֹום ּברכה  ְְְְִִִִֶַָָָָָט ֹובים 

וגו'י שׂ בּ עוּ  ה ' טז)עצי שרה:(קד, חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ׁש נינוּ ](דף  ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ּפ עמים בּ ארבּ ע העדן [בשנה]ׁש ם , יוֹ ם בּ כל בּ ׁש עה ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הּמ תחלּ ק  גּ דוֹ ל נהר הּט ּפ וֹ ת מאוֹ תם ויוֹ צא הגּ ן, על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמנּט ף
י וֹ ם, בּ כל מנּט ף טּפ וֹ ת וארבּ עים  וּ ׁש מוֹ נה ראׁש ים, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הגּ ן. אילני  שׂ בעים קד )וּ מ.ם עצי(תהלים י שׂ בּ ע וּ  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
מ כּ אןה' אמר, ּת נחוּ ם ר בּ י מעל יּ וֹ תיו (שם). הרים  איזוֹ מׁש קה . ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

עליּ ה ה וּ אהיא מקוֹ ם בּ איזה ועדן עדן . זהוּ  יהוּ דה? רבּ י ? ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א, בּ ערבוֹ ת אמר, יוֹ סי רבּ י הוּ א. מערב וֹ ת למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
ׁש ל  ונׁש מתן וׁש ל וֹ ם בּ רכה  טוֹ בים חיּ ים גּ נזי ׁש ם ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
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גּ ן  כּ נג דּ וֹ  מכוּ ן  למּט ה עדן הוּ א העלי וֹ ן. והגּ נוּ ז ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,
י וֹ ם.בּ ארץ  בּ כל ׁש פע מּמ נּ וּ  ונוֹ טל  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וגו 'י שׂ בּ עוּ  ה ' טז)עצי  ויצא:(קד, פ' ח"א קסג .)[זוהר ראה,](דף  בּ א ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌
קד ) נטע (תהלים אׁש ר לבנוֹ ן ארזי ה' עצי מי ישׂ בּ עוּ  . ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

צּפ ריםהלּ בנוֹ ן  ׁש ם א ׁש ר  הזּ ה, הּפ סוּ ק ונתבּ אר. ּפ רׁש וּ הוּ  הרי ? ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌
בּ איזה יקנּ נוּ , צ ּפ רים ׁש ם אׁש ר - בּ יתּה  בּ ר וֹ ׁש ים חסידה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְיקנּ נוּ 

מקוֹ מוֹ ת,מקוֹ ם בּ כ ּמ ה  ׁש אמרנוּ  הצּ ּפ רים ׁש ּת י הן  ואלּ וּ  בּ לּ בנ וֹ ן. ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ויוֹ צאת עליוֹ נ וֹ ת, אלּ וּ  אבל אחר וֹ ת . צ ּפ רים כּ ּמ ה נפרדוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵוּ מאלּ וּ 

ׁש הוּ א לבנוֹ ן, בנוֹ ת[סתום]מן ׁש ּת י  וּ ללבן - ה דּ בר וס וֹ ד למעלה, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חסידה בּ יתּה ,וגוֹ '. לאה]בּ ר וֹ ׁש ים עליוֹ נים,[זו  בנים  ׁש .ה בּ אוֹ תם ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

חסידה נקרא  לּמ ה ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  העוֹ לם , צדדי  אלּ אׁש ׁש ת ? ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
זכר. ל וֹ  קוֹ ראים נקבה, ׁש הוּ א גּ ב  על אף  הזּ ה, העלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש היא וּ מ.וּ ם מּמ נּ וּ . י וֹ צא האוֹ ר וכל טוֹ ב כּ ל מתּפ .ט, ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 

יוֹ צא ׁש כּ תוּ ב [משם]חסידה, הראׁש וֹ ן, האוֹ ר ׁש הוּ א חסד, מּמ נּ ה ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
א) בּ יתּה .(בראשית בּ רוֹ ׁש ים זה ועל אוֹ ר. יהי  אֹלהים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

האחר העוֹ לם ׁש הרי  בּ ראׁש ים, אלּ א בּ ר וֹ ׁש ים ּת קרי  אל - ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ רוֹ ׁש ים
נקרא ולפעמים העוֹ לם, ׁש ל  הדּ ין בּ ית והיא בּ יתּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּת חּת וֹ נים

ה.מוֹ ת. אוֹ תם בּ כל ׁש לּ מעלה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

נמצא ׁשה ּדין ּבּׁשנה  זמּנים  ויׁש רצ ֹון ׁשּנמצא  זמ ּנים ּבּׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיׁש
זמ ּנים ויׁש בהם נמצא  ׁשהרצ ֹון ּבחד ׁשים זמּנים יׁש ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָותל ּוי.

ה ּכל על ּותלּויים ּדינים  ׁשּנמצאים  ְְֳִִִִִִֶֶַַָָֹּבחדׁשים 

וגו'ישׂ בּ ע וּ  ה' טז)עצי מות:(קד, אחרי  פ' ח"ג נ"ח.)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֹ
כּ תוּ ב ב )ראה, מה(בראשית וׁש נינוּ , מעדן. יצא ונהר  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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נהר אוֹ תוֹ  ׁש ל  ׁש כּ תוּ ב.מוֹ  יוּ בל, ׁש .מוֹ  בּ ארנוּ  טז)? ועל (ירמיה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש מוֹ , חיּ ים סבא: המנוּ נא רב ׁש ל  וּ בספר וֹ  ׁש רׁש יו. יׁש לּ ח ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַי וּ בל
והרי  הּמ ל ,. חיּ י  נקראים והם  לעוֹ לם, חיּ ים  י וֹ צאים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ .ם

החיים. עץ נקרא לכּ ל מזוֹ ן יׁש  ׁש בּ וֹ  וחזק  גּ ד וֹ ל עץ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ ,
וׁש נינוּ , נאה. הוּ א והכּ ל החיּ ים, בּ אוֹ תם ׁש רׁש יו  ׁש נּ טע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהאילן
את להׁש קוֹ ת הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן  עמּק ים  נחלים הוֹ ציא הנּ הר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌4◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב וּ נטיעוֹ ת, עצים וּ להרווֹ ת קד )הגּ ן ה'(תהלים עצי ישׂ בּ עוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
נטע  אׁש ר לבנוֹ ן  ונמׁש כיםארזי  ׁש וֹ פעים הנּ חלים ואוֹ תם . ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ ריתוֹ ת ואוֹ תן ע ּמ וּ דים, לׁש ני  להן (שתים)וּ מתכּ נּ סים קוֹ ראים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

וּ מ ׁש רים נחלים, אוֹ תם כּ ל יוֹ צאים וּ מ.וּ ם ויפה. וּ בוֹ ע"ז, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָיכי"ן
ׁש כּ תוּ ב  צדּ יק, ׁש נּ קראת אחת בּ דר גּ ה י)אוֹ תם יסוֹ ד (משלי וצ דּ יק  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

וה וּ אעוֹ  ים, ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  וּ מתכּ נּ סים הוֹ לכים וכלּ ם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ָלם.

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  החכמה . א)ים היּ ם(קהלת אל הלכים הנּ חלים כּ ל ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  - ׁש בים וֹלא הזּ ה ל ּמ ק וֹ ם מגּ יעים ׁש הרי ּת אמר ואם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
ללכת, ׁש בים הם  ׁש ם הלכים ׁש הנּ חלים מקוֹ ם  אל כּ ,, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחר

מקוֹ ם לאיזה ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק ֹלא נהר ׁש אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ.וּ ם
ׁש בים הזּ ה,הם בּ צּ דּ יק ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ׁש ני לאוֹ תם ? ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

ׁש .נינוּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ושׂ מחה. בּ רכוֹ ת קד )למצא זה (תהלים לויתן ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ וֹ  לשׂ חק בּ עּת וֹ .יצר ּת  אכלם לתת ישׂ בּ ר וּ ן אלי , כּ לּ ם צדּ יק. זה , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌4◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

עּת וֹ  זוֹ  צדיק)?מי של עתו צדּ יק,(זו ׁש ל ע ּת וֹ  ׁש נּ קראת הגּ בירה, זוֹ  ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
למּט ה, ׁש נּ זּ וֹ נים אלּ וּ  כּ ל הזּ וֹ . לעּת וֹ  מחכּ ים  כּ לּ ם כּ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌4◌ָ◌ִוּ מ.וּ ם

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  נזּ וֹ נים, זה קמה)מּמ קוֹ ם אלי,(שם כל  עיני  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌
ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  וגוֹ ', ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְישׂ בּ ר וּ 
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עּמ וֹ ,בּ א וּ מתחבּ ר  ע ּת וֹ  את מב*ם הזּ ה ׁש הכּ ל  בּ ׁש עה ראה , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אז  בּ ברכוֹ ת, הע וֹ למוֹ ת וכל  בּ שׂ מחה העוֹ למוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאז
העוֹ לם רׁש עי וּ כׁש גּ וֹ רמים וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
יוֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים, אוֹ תם ׁש ל  בּ רכ וֹ ת נמצאוֹ ת ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש .ם 
ׁש ל וֹ ם. נמצא וֹלא בּ עוֹ לם דּ ינים מתע וֹ ררים אזי האחר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמצּ ד 
ידי  על רק אלּ א יכוֹ לים, ֹלא להת בּ ר ,, הע וֹ לם בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ר וֹ צים
ויּמ צאוּ  הגּ בירה , ותתבּ ר , ׁש לּ וֹ  הכּ תר את ׁש יּ עוֹ רר כּ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ הן,
מ לּ פני  מׁש ה בּ ּק ׁש  ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , העוֹ למוֹ ת. בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת
י ׁש וּ בוּ  העוֹ לם בּ ני אם לוֹ , אמר זה . דּ בר  הוּ א בּ רוּ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

מתבּ רכים מי  ידי על ולי לפני,, ה וּ א , בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר מסוּ ר וֹ ת?אּת ה בּ יד וֹ  ׁש הרי אחי,, אהרן אל  דּ בּ ר  ! ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת

עתו יּ אמר בכל יבא ואל  אחי , אהרן אל  דּ בּ ר  מׁש ה אל ה' ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌
לפני  זמנּ ים יׁש  אבּ א, רבּ י אמר וגוֹ '. ה ּק דׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאל
וּ לבּק ׁש  בּ רכ וֹ ת ונמצאוֹ ת רצוֹ נוֹ ת  ׁש נּ מצאים  הוּ א בּ רוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מזדּ ּמ נוֹ ת ואין רצ וֹ נוֹ ת, נמצאים ׁש אין ולפעמים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש וֹ ת,
ׁש הדּ ין  ולפעמים בּ עוֹ לם. מתעוֹ ררים ה ּק ׁש ים ודינים ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,

ראה , בּ א ז ּת לוּ י. בּ (נה זמנּ ים י ׁש  ויׁש  רצוֹ ן, ׁש נּ מצא מנּ ים ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
נמצא  ׁש הרצוֹ ן בּ חד ׁש ים זמנּ ים  יׁש  ותל וּ י . נמצא  ׁש הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ (נה
הכּ ל. על  וּ תלוּ יים דּ ינים, ׁש נּ מצאים בּ חדׁש ים זמנּ ים  ויׁש  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבהם,
בּ (ב וּ עוֹ ת  זמנּ ים ויׁש  נמצאים, ׁש רצוֹ נ וֹ ת בּ (ב וּ עוֹ ת זמנּ ים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִיׁש 
רצוֹ ן  ׁש נּ מצא בּ יּ מים זמנּ ים וי ׁש  בּ עוֹ לם. נמצאים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶׁש דּ ינים

מת בּ �ם. והעוֹ לם ּת ל וּ ייםבּ עוֹ לם ׁש הדּ ינים בּ יּ מים זמנּ ים וי ׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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כּ תוּ ב זה ועל  בּ ׁש עוֹ ת, ואפלּ וּ  ג )ונמצאים, חפץ (קהלת לכל ועת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וכתוּ ב סט )וגוֹ '. וכתוּ ב(תהלים וגוֹ '. ל, תפלּ תי  נח)ואני (ישעיה ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וכתוּ ב בּ הּמ צאוֹ . ה' י)דּ רׁש וּ  בּ רחוֹ ק (תהלים ּת עמד ה' למה ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌
וכתוּ ב בּ צּ רה . לעּת וֹ ת לא)ּת עלים לי .(ירמיה נראה ה' מרח וֹ ק ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב קרוֹ ב, ׁש ה וּ א  קמה)ולפעמים לכל (תהלים ה ' קרוֹ ב ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק דׁש  אל עת בכל יבא ואל  כּ ,, מ.וּ ם וגוֹ '.קראיו. ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌

המע ּלה ּכל את ּברר  ה ּוא ּברּוְך וה ּקדֹוׁש הּכל הצמיחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהארץ
עדן  ּבגן א ֹותם וׁשתל ְְֵֵֶֶַַָָמהם 

וגו'י שׂ בּ ע וּ  ה ' טז)עצי בראשית:(קד, פ' חדש י"ז :)[זוהר ׁש נוּ ](דף ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
למּט ה עדן גּ ן הוּ א בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינ וּ ,
הנּ וֹ רא. הּק רח  וּ פרכת, הכּ בוֹ ד, כּ ּס א כּ נגד מכ וּ ן והוּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ,
נביא עין בּ וֹ  ׁש לטה ֹלא אׁש ר  עליו  יׁש  ידוּ ע  מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 

ׁש כּ תוּ ב  ׁש מוֹ , ועדן במראה, וֹלא במחזה ֹלא (ישעיהלראוֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מאוֹ תוֹ סד ) ׁש מעוֹ ן , רבּ י  ואמר  זוּ לת,. אֹלהים ראתה ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעין

הימנּ וּ , ׁש לּ מּט ה ה גּ ן  אוֹ תוֹ  נזּ וֹ ן מּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן
הצּ מחים וכל היבוּ לים וכל האילנוֹ ת כּ ל  מ .ם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתדּ .נים
מנּט ף  י וֹ ם בּ כל ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ואמר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ גּ ן.
הּט וֹ בים הריחוֹ ת מכּ ל  הגּ ן מעל  ׁש לּ מּט ה עדן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 
הה וּ א וּ מהריח וכּס וּ פים, והנאוֹ ת העלי וֹ נים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוהזּ וֹ הרים
העוֹ לם. כּ ל  מּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן עליו, ׁש יּ וֹ רד  וההנאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס וּ ף
ה וּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש אמר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,

דּ  הארץ וכל ּת ד ׁש א היב וּ לים כּ ל  הארץ  הצמיחה מ יּ ד ׁש א, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ , ואחר  בּ ּת חלּ ה, עדן ׁש בּ גן האילנוֹ ת וכל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ׁש אים
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ואמר העוֹ לם. לכל הצמיחההצמיחה הארץ יהוּ דה, רבּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
זהוּ  עדן, הגּ ן את  הצמיח  הוּ א בּ ר וּ , והּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל

ח)ׁש כּ תוּ ב ב , מ ּק דם.(בראשית בּ עדן גּ ן אֹלהים  ה' ויּ ּט ע  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ר וּ ,אמר  והּק דוֹ ׁש  הכּ ל, הצמיחה הארץ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ גן  אוֹ תם וׁש תל  מהם המעלּ ה כּ ל את בּ רר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌4◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵהוּ א

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  נזּ וֹ נים . כּ לּ ם מעדן  .יּ וֹ רד וּ מּמ ה (תהליםעדן , ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌4◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צּפ רים כד ) ׁש ם אׁש ר  נטע אׁש ר  לבנוֹ ן ארזי  ה' עצי ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ בּ ע וּ 

הצּ ּפ ריםיקנּ נוּ  הם מי  ׁש הּק דוֹ ׁש . הצּ דּ יקים, הם א לּ וּ  ? ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
למעלה להתעוֹ פף  כּ צּ ּפ רים כּ נפים להם עשׂ ה  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ ,
להם, ׁש גּ נז ההוּ א לּמ קוֹ ם  וּ להעלוֹ תם והשׂ כּ ל, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ מדּ ע

בּ וֹ  ג )ׁש כּ תוּ ב  סד, זוּ לת,(ישעיה אֹלהים ראתה ֹלא עין ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌
למחכּ ה ל וֹ .יעשׂ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עדן  ׁשּבגן אילנ ֹות א ּלּו - ארזי ה ' עצי  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָיׂשּבע ּו

וגו 'י שׂ בּ ע וּ  ה' טז)עצי  בראשית :(קד, פ' חדש כג :)[זוהר אמר](דף ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
הוּ א, ה' מ ּט ע ּפ נים כּ ל על אידי, בּ ר יעקב ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י

נטע  ואי, למראה. נחמד עץ  כּ ל ׁש ם אלּ אׁש נּ טע ? ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ גן  בּ ּת ח לּ ה הוֹ ציאה וּ פרוֹ תיה, אילנוֹ תיה הארץ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוֹ ציאה
בּ חר הוּ א בּ ר וּ , וה ּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, בּ כל כּ , ואחר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן,
אוֹ תוֹ , פ וֹ קד והוּ א לעוֹ לם. ׁש ם להי וֹ ת והכינוֹ  ההוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
זהוּ  מעלה. ׁש ל מעדן הנּ ׁש ּפ ע  הּט וֹ ב  מאוֹ תוֹ  בּ טוּ בוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מׁש קה

קד )ׁש כּ תוּ ב  ארזי(תהלים ה' עצי אילנוֹ תי שׂ בּ ע וּ  אלּ וּ  וגוֹ ', ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
עדן. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן
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בּ יתּה :יז ׁש ים בּ רוֹ  חסידה יקנּ נוּ  צּפ רים ׁש ם ¨¥¦§¨¦£¥©§¦¢¦¨¤£אׁש ר

לׁש פנּ ים:יח מחסה סלעים ליּ עלים הגּ בהים ¦©§©¤§©¦¨§¦¥§©¦Ÿ§©¦̈הרים

מבוֹ אוֹ :יט ידע ׁש מׁש  למוֹ עדים ירח §©¨¤¤¦£§©¥¨¨̈עשׂ ה
IIתהלים IIזוהר 

ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשל  ּוברית ֹו ּתֹורת ֹו ׁשּקּבל אברהם  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאלמלא
וארץ ׁשמים נתקּימּו ְְִִֶַַָָָֹלא 

ליּ עליםהרים  יח)וגו'הגּ בהים בראשית:(קד, פ' חדש  כב.)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ אברהם, אלּ א  בּ ה בּ ראם, ּת קרי  אל אמר, נחמן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְורב
ׁש ּק בּ ל  אברהם ואלמלא בּ וֹ . שׂ ם אׁש ר וּ בריתוֹ  ּת וֹ רתוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל
וארץ, ׁש מים נתקיּ מוּ  ֹלא הוּ א, בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בריתוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רתוֹ 

לג )ׁש נּ אמר  וארץ (ירמיה  ׁש מים חּק ת ולילה יוֹ מם בריתי  ֹלא אם  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌4◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ו  שׂ מ ּת י . כּ תוּ ב ֹלא ׁש נינוּ , ׁש הרי  זה, על ּת תמּה  קד )אל  הרים (תהלים  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

לׁש פנּ ים . מחסה סלעים ל יּ עלים הגּ בוֹ היםהגּ בהים הרים אם ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אל  ל .פנּ ים , אלּ א נבראוּ  ֹלא והּס לעים ליּ עלים, בּ עוֹ לם ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבראוּ 
הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּק יּ ם אברהם, בּ ׁש ביל  נברא העוֹ לם להיוֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת תמּה 
רבּ י  בּ ׁש ם אמר יצחק רבּ י הוּ א. בּ רוּ , מהּק דוֹ ׁש  .נּ צטוּ ה מה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ראם , בּ ה' כג )יהוּ דה, בּ קר בּ וֹ .(שמות ׁש מי  כּ י ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

לּלבנה ויׂשראל  לּׁשמ ׁש החׁשּבֹון מ ֹונים ע ֹוׂשים  הע ֹולם  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻא ּמֹות 

וגו 'עשׂ ה  למוֹ עדים  יט)ירח ויחי :(קד , פ' ח"א רלו:)[זוהר יהוּ דה](דף  ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּפ תח, יוֹ סי ר בּ י וג וֹ '. איבי, בּ ערף  יד, אחי, י וֹ דוּ , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה

קד ) למוֹ עדים (תהלים ירח לקדּ ׁש עשׂ ה  כּ די ירח, ע שׂ ה וגוֹ '. ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מאירה הלּ בנה וּ לע וֹ למים ׁש נים. וראׁש י  חדׁש ים ראׁש י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָבּ וֹ 
הלּ בנה, ׁש וֹ לטת ֹלא - ה.מׁש  וּ כ ׁש .וֹ לטת ה.מׁש , מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַרק
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יער:כ  חיתוֹ  כּ ל תרמשׂ  בּ וֹ  לילה ויהי �חׁש  ©¨§©¨Ÿ¤¦¦¨§¨¦§Ÿ¤ּ̈ת ׁש ת
IIתהלים IIזוהר 

אז ה.מ ׁש , ללּ בנהוּ כׁש ּמ תכּ נּ סת חׁש בּ וֹ ן ואין הלּ בנה, ׁש וֹ לטת ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה וּ ׁש ניהם ה.מׁש . כּ ׁש ּמ תכּ נּ סת רק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  א)להאיר , ה.מים(בראשית בּ רקיע אֹלהים אתם ויּ ּת ן ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש בּ תוֹ ת, אלּ וּ  - לאתת והי וּ  וגוֹ '. הארץ  על (שמותלהאיר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אלּ וּ לא) - וּ לימים טוֹ בים. ימים אלּ וּ  - וּ למוֹ עדים היא. אוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש יּ היוּ  ׁש נים. ראׁש י  אלּ וּ  - וּ לׁש נים חד ׁש ים. ◌ָ◌ָ◌4◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָראׁש י
ׁש אמר כּ מוֹ  ה וֹ ל, וזה ל לּ בנה. וי שׂ ראל  ל.מ ׁש , חׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִעוֹ שׂ ים

כּ תוּ ב  אלעזר , ט )רבּ י ה*מחה.(ישעיה הגדּ לּת  ל וֹ  הגּ וֹ י  הרבּ ית ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ הם ׁש כּ תוּ ב  ישׂ ראל, אלּ וּ  - ה גּ וֹ י ד )הרבּ ית גוֹ י (דברים מי  כּ י ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

ה*מחה הגדּ לּת  בּ ׁש בילוֹ . - ל וֹ  בּ ארץ. אחד  גּ וֹ י וכתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל,
אּמ וֹ ת[ממש] ישׂ ראל. בּ ׁש ביל בּ א וֹ ר  ׁש ּמ תגּ דּ לת הלּ בנה  זוֹ  -ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌4◌

עדיף  מהם איזה ללּ בנה, וישׂ ראל ל.מׁש , ודּ אי העוֹ לם ? ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הוּ א, הלּ בנה ּת חת  העוֹ לם א ּמ וֹ ת ׁש ל  וה.מׁש  למעלה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌4◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

ה מזּ וֹ ואוֹ תוֹ  לבין [הצד].מׁש  ּב ינם  מה  ראה מאיר. הלּ בנה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ּב -מׁש  וה ׁש ּת לׁש לוּ  ּב לּ בנה , אח וּ זים  ישׂ ראל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל.

ּב מקוֹ ם  ונאחז וּ  לשמש][בו]העלי וֹ נה, מה.מ ׁש [שמאיר ׁש ּמ אירה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ , ונד בּ קים ד )העליוֹ ן בּ ה'(דברים הדּ בקים ואּת ם ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

היּ וֹ ם. כּ לּ כם ח יּ ים ◌ַ◌ֶ◌ְ◌4◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱא ֹלהיכם

ז ּוגֹו ּובת  לויתן א ּלּו - ה ּגדלים ה ּתּנינם  את אלהים ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיברא 
יערבּ וֹ  חיתוֹ  ּכ ל כ )תרמשׂ  בראשית:(קד , פ' ח"א לד:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וּ בת לויתן אלּ וּ  - הגּ דלים הּת נּ ינם את אֹלהים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא
החיּ ה אוֹ תּה  נפׁש  זוֹ  - הרמשׂ ת החיּ ה נפׁש  כּ ל ואת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְזוּ ג וֹ .
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אכלם:כא מאל ׁש  וּ לבקּ  לּט רף ׁש אגים ¨§¨¥¥¥©§¤¨©¦£Ÿ¦¦§©הכּ פירים

ירבּ צוּ ן:כב מעוֹ נתם ואל יאספוּ ן ה'מׁש  ¨§¦¨Ÿ§¤§¥¨¥¤¤©©§¦ּת זרח

ערב:כג עדי ולעבדתוֹ  לפעלוֹ  אדם ¤¨¥£Ÿ̈£©§¢¨§¨¨¥¥יצא

IIתהלים IIזוהר 

החיּ ה היא וּ מי העוֹ לם. צדדי לאר בּ עת רוֹ משׂ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא
ר וֹ מ שׂ ת הּמ יםׁש היא  ׁש רצוּ  אׁש ר לילית. זוֹ  אוֹ מר  הוי  ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הדּ רוֹ ם, צד  ׁש כּ ׁש בּ א אוֹ תם. מגדּ לים  ׁש הּמ ים - ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלמיניהם
היּ ם ואניּ וֹ ת הצּ דדים, לכל וׁש וֹ פעים הּמ ים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמפׁש ירים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ועוֹ ברים, קד )ה וֹ לכים  אניּ וֹ ת (תהלים  ׁש ם ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌
בּ וֹ . ל שׂ חק יצרּת  זה לויתן עוֹ ף יהלּ כוּ ן כּ ל ואת ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - למינהוּ  י)כּ נף  ה.מים(קהלת עוֹ ף כּ י  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
י וֹ סי  רבּ י דּ בר . יגּ יד כּ נפים וּ בעל הּק וֹ ל את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִי וֹ לי ,
וּ מ.וּ ם לעוֹ למים, מׁש ּת נּ ים וֹלא כּ נפים מ.ׁש  כּ לּ ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌4◌ַ◌ָאמר,

למינהוּ  זּ ה מה למינהוּ . כּ ת וּ ב ׁש לּ מעלה,כּ , לּמ ין ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעשׂ י  ורוֹ אים בּ ׁש ׁש , בּ עוֹ לם וּ מ ׁש וֹ טטים טסים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 

כּ תוּ ב  זה ועל למעלה, א וֹ תם וּ מעלים אדם (שם)בּ ני  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אמר, חזקיּ ה רבּ י וגוֹ '. ּת קלּ ל  אל  מל, בּ מדּ ע, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם

להיוֹ תהרמ שׂ ת צרי , ה.וֹ רצת ׁש אמרנוּ ,? כּ מוֹ  אלּ א ! ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
זה ועל  לילה. כ )ר וֹ מ ׁש  קד, חיתוֹ (תהלים כּ ל תרמשׂ  בּ וֹ  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌

וּ פוֹ תחיםיער .ולטת, ׁש היא בּ ׁש עה ׁש וֹ לטים ׁש כּ לּ ם . ָ◌ַ◌ֶ◌4◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש ירה וּ מזּמ רים ה לּ ילה, חצוֹ ת ׁש ל צדדים בּ ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌4◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
אל  ה' את הּמ ז כּ ירים כּ תוּ ב אלּ וּ  ועל ׁש וֹ קטים, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא

לכם.דּ מי ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
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יהו�כד מעשׂ י% רבּ וּ  עשׂ ית�מה בּ חכמה כּ לּ ם ¨©©£¤§Ÿ̈ª¨§¨§¨¨¦¨

קנינ%: הארץ ¤¨§¦¤¨¨¨§̈מלאה

IIתהלים IIזוהר 

ּכּמה ׁשה ּנה  ה ּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש מע ׂשי את  למנֹות  יכֹול  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
ּבפעם וכּלם  ח ׁשּבֹון להם ׁשאין  מּזה  זה  מׁשּנים ּומחנ ֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻצבא ֹות

ַַאחת

וגו'מה ה' מעשׂ י * ח"א:כד )(קד,רּב וּ  ויצא[זוהר קנו.)פ' ו יּ ל:](דף  ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יצחק  ר בּ י  בּ *דה. דוּ דאים ויּ מצא ח ּט ים קציר בּ ימי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְראוּ בן

ואמר , קד )ּפ תח עשׂ ית (תהלים בּ חכמה כּ לּ ם ה' מעשׂ י $ ר בּ וּ  מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌-◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
קנינ$ הארץ אלּ אמלאה  מקוֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה בּ אר וּ הוּ  הזּ ה הּפ ס וּ ק . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כּ ּמ ה ׁש הנּ ה הוּ א, בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  מעשׂ י  את למנוֹ ת יכ וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמי 
וכלּ ם ח ׁש בּ וֹ ן, להם  ׁש אין מ זּ ה  זה  מׁש נּ ים וּ מחנוֹ ת ◌ָ◌4◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌4◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
בּ פעם הצּ דדים לכל זיקים ׁש ּמ וֹ ציא ּפ ּט י ׁש  כּ מוֹ  אחת, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ פעם
מׁש נּ ים וּ מחנוֹ ת מינים כּ ּמ ה  מוֹ ציא  הוּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  כּ , ◌ִ◌4◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת,
בּ ד בּ וּ ר ראה, בּ א אחת. בּ פעם וכ לּ ם ח ׁש בּ וֹ ן, להם ׁש אין  מזּ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
וּ ברוּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים ה' בּ דבר  ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם , נעשׂ ה יחד  ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוּ בר וּ ח
זה הר וּ ח. זוֹ  - ּפ יו  וּ בר וּ ח הדּ בּ וּ ר. זה - ה' בּ דבר צבאם. כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִּפ יו
כּ ּמ ה מהם ויוֹ צאים זה עם זה ונכללים הוֹ ל ,, ֹלא זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְבּ לי

אחת. בּ פעם והכּ ל  לּמ חנוֹ ת, וּ מחנוֹ ת ל צּ באוֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְצבאוֹ ת

הע וֹ למוֹ ת,בּ א את לברא הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רצה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
וּ מאירים יוֹ צאים ההוּ א ׁש ּמ האוֹ ר  אחד, נסּת ר אוֹ ר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִהוֹ ציא
והתּפ .ט וּ  יוֹ צאים האוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  ׁש התגּ לּ וּ , האוֹ רוֹ ת אוֹ תם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

העלי וֹ ן. הע וֹ לם והוּ א האוֹ רוֹ ת, ׁש אר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 
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ׁש אינוֹ ועוֹ ד, אוֹ ר אּמ ן, ועשׂ ה התּפ .ט הזּ ה העלי וֹ ן האוֹ ר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌4◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ ר ׁש הוּ א וּ מ.וּ ם  הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם את ועשׂ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר,
למּט ה. להתק.ר רוֹ צה למעלה, להתק.ר  ר וֹ צה מאיר , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא
הזּ ה והאוֹ ר ׁש לּ מעלה. בּ ּק ׁש ר  להאיר  נק ׁש ר  ׁש לּ מּט ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַוּ ב ּק ׁש ר
החילוֹ ת כּ ל  את מוֹ ציא  ׁש לּ מעלה, בּ ּק ׁש ר מאיר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
כּ לּ ם ה' מעשׂ י , רבּ וּ  מה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רבּ ים . למינים ◌ָ◌4◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ חנוֹ ת

וגוֹ '. ע שׂ ית ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה 

וזרע יחד ה ּכל נטל - ּבחכמה  מע ׂשיו  ע ׂשה הּוא  ּברּוְך ְְְֲַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ּבזמּנֹו ואחד אחד ּכל יצא ּו ּכְך ואחר  ְְְְִֶֶַַַָָָָָָא ֹותם 

וגו'מה  ה ' מעשׂ י* כד )ר ּב וּ  תזריע:(קד , פ' ח"ג מ "ג .)[זוהר א .ה](דף ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ּפ תח, חזקיּ ה ר בּ י  תזריע. ה'כּ י מעשׂ י $ רבּ וּ  כּ ּמ המה , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ ידוֹ  ׁש לּ קח לאדם מׁש ל  בּ עוֹ לם. הּק דוֹ ׁש  הּמ ל , מעשׂ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַרבּ ים
כּ ל  יוֹ צא כּ , ואחר אחת, בּ פעם אוֹ תם וזרע  יחד, זרעים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
בּ חכמה, מע שׂ יו עשׂ ה הוּ א בּ ר וּ , ה ּק דוֹ ׁש  כּ , לבדּ וֹ . ואחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
אחד  כּ ל יצאוּ  כּ , ואחר  אוֹ תם, וזרע יחד הכּ ל נטל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ בחכמה 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ זמנּ וֹ . קד )ואחד עשׂ ית (תהלים בּ חכמה אמרכּ לּ ם . ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌-◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אבּ א, ה'רבּ י מעשׂ י $ ר בּ וּ  הּמ ל,מה מעשׂ י ר בּ ים כּ ּמ ה , ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ חכמה כּ לּ ם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ חכמה . סתוּ מים וכלּ ם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌4◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
אלּ א הח וּ צה יוֹ צאים וֹלא בּ חכמה, כּ לוּ לים כּ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית.
ונתּת ּק נים. הכּ ל נעשׂ ים וּ מ.ם הבּ ינה, כּ ל ּפ י ידוּ עים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילים

ׁש כּ תוּ ב  כד )זהוּ  בּ חכמה(משלי כּ לּ ם - זה ועל יתכּ וֹ נן, וּ בתבוּ נה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌4◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ בינה. הארץ.ע שׂ ית, ׁש ּמ .םהארץ מלאה ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ  - ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מתמ לּ א, א)ה כּ ל אל (קהלת הלכים הנּ חלים כּ ל  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌
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ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ ,. אחר אוֹ תם מוֹ ציאה ׁש היא - קנינ, וגוֹ '. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם
בּ ראם.(בראשיתב ) בּ ה' בּ הבּ ראם, והארץ ה.מים תוֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

קנינ,. הארץ מלאה כּ ,, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ.וּ ם

וז ֹורע ּביחד  זרעים  קׁשרי הרּבה ּבידיו  ׁשּנֹוטל לאיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמׁשל
ּכְך ּבלבּדֹו ואחד אחד ּכל יֹוצא  ּכְך ואחר אחד ּבפעם  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹותם

י  הּכל  ולקח  ּבחכמה מע ׂשיו  ע ׂשה  ואחרהּקּב"ה  אֹותם וזרע  חד ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבזמּנֹו ואחד אחד ּכל יצא ּו ְְִֶֶַָָָָָָּכְך

וגו'מה ה' מעשׂ י& כד )רּב וּ  ח"ג :(קד, מב:)[זוהר תורה](דף  רבי זוהר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הארץ חזקיה מלאה ע שׂ ית בּ חכמה כּ לּ ם ה' מעשׂ י5 ר בּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌-◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָמה
לאיש קנינ5 משל בעולם, הקדוש המלך  מעשי גדולים כמה , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בפעם אותם וזורע ביחד זרעים קשרי הרבה בידיו שנוטל 
עשה הקב"ה כך  בלבדו, ואחד אחד  כל יוצא ואח"כ אחד,
ואח"כ  אותם, וזרע יחד הכל לקח ובחכמה בחכמה, מעשיו
א"ר עשית, בחכמה כלם זש "כ בזמנו, ואחד אחד  כל יצאו
הקדוש, המלך מעשי הם  גדולים כמה ה ', מעשיך  רבו מה אבא

שכתוב  זה בחכמ"ה, נסתרים  עשית וכלם בחכמה כלםכלם ,
אל  יודעים בנתיבות אלא לחוץ יוצאים ואין נכללים  בחכמה

זש"כ ונתתקנו , כלם  נעשים  ומשם כד )הבינה, ובתבונה(משלי 
קנינך , הארץ מאלה בבינה, עשית בחכמה כלם וע"ד יתכונן,
כמש "כ  מהכל, נתמלאית שמשם ישראל, כנסת זו האר"ץ,

א) מוציאה(קהלת שהיא קנינך, וגו', הים אל הולכים  הנחלים כל
בה בהבראם, והארץ השמים תולדות אלה זש"כ אח"כ, אותם

קניניך . הארץ  מלאה לפיכך  בראם,
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הקב"ה מעשי לספר יכול מי

ה'מה  מע שׂ י& כד )רּב וּ  ח"א:(קד, קנ"ו.)[זוהר תורה](דף  רבי זוהר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

נתבאר זה מקרא וגו'. ה' מעשיך  רבו מה אמר  יצחק
אבל מקומות, הקב "ה בכמה מעשי לספר  יכול שהרי מי ,

מספר, להם שאין  זה מן זה משונים ומחנות חילות כמה
צד  לכל ניצוצות המוציא כפטיש אחד, ברגע יצאו וכלם

אחד, זה ברגע משונים  מחנות מינים כמה הוציא הקב "ה כך 
אחד בזמן וכלם מספר , להם שאין  זה  בדבורמן  וראה בוא ,

נעשו  שמים ה' בדבר שכתוב העולם, נברא יחד וברוח
רוח, זה פיו וברוח דבור , זה ה' בדבר  צבאם, כל פיו וברוח
חילות כמה מהם ויצא בזה זה  נכלל הולך, אינו זה בלא זה
כאשר וראה בוא  אחד , בזמן והכל למחנות, ומחנות לחילות

אחד  נסתר  מאור  הוציא העולם, לבורא  הקב "ה ומן קמרצה
הנגלים, מאורות אותן כל ומאירים  יוצאים ההוא המאור
והוא המאורות, שאר ונעשו ונתפשטו יצאו המאור ומאותו

ועשהע  העליון מאור  אותו התפשט ועוד העליון, ולם
מאיר שאינו מאור ולפי קמאאומנות  התחתון, עולם ועשה

ונצרך  למעלה להתקשר  נצרך מאיר שאינו מאור שהוא
למטה להיותקמבלהתקשר נתקשר שלמטה ובהתקשרות

הזוהר זיו

וממנה קמ . הנגלים , מאורות  הספירות שאר  נשתלשלו וממנה הבינה, זו 

השפע: הארת להן  לבנה:קמא.תבא  בחי ' המלכות  ההתקשרותקמב.זו

היינו  שלמטה  וההתקשרות השפע, לקבלת התפארת עם  היינו דלעילא 
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חיּ וֹ תכה מסּפ ר ואין רמשׂ  ׁש ם ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם ©¨§¦¥§¤¤¨¦¨¨©§¨¨©¤זה

גּ דלוֹ ת: עם Ÿ§¦©§קטנּ וֹ ת
IIתהלים IIזוהר 

מאיר שאינו המאור וזה שלמעלה, בהתקשרות נואר
של  והמחנות החילות כל הוציא שלמעלה בהתקשרות

וגו' ה ' מעשיך רבו מה  זש"כ מינים, מהקמגהרבה וכל
שאינו  הזה בעולם קטן דבר  לך ואין למעלה, גם כן שבארץ
זה ובשביל  למעלה, עליו שנפקד  עליון אחר בדבר תולה 
עליו  שנפקד אותו נתעורר  למטה הדבר נתעורר כאשר 

בזה. זה נאחז שהכל כיון  למעלה,

ּבני  ׁשבטים  ע ׂשר ׁשנים הם אּלּו - ּגדֹול ֹות עם קט ּנֹות  ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָחּיֹות 
ארי  ואחד זאב  ואחד א ּילה אחד ּבׁשלמּות  בהם ׁשּנמצא ּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיעקב 

טלה ְֶֶָָואחד 
ידיםזה  וּ רחב גּ דוֹ ל כה)ה יּ ם ויחי :(קד, פ' ח"א רלה :)[זוהר בּ א](דף ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ

כּ תוּ ב קד )ראה, רמשׂ (תהלים ׁש ם  ידים וּ רחב גּ דוֹ ל  ה יּ ם זה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
גּ ד וֹ לוֹ ת  עם קטנּ וֹ ת  חיּ וֹ ת מסּפ ר זוֹ ואין - גּ דוֹ ל  היּ ם זה . ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מהעוֹ לם. להס ּת לּ ק כּ ׁש רצה יעקב, על ׁש עוֹ מדת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה.כינה

ׁש ם. וּ מצטמצם ונׁש לם  מתמלּ א הע וֹ לם כּ ל ׁש הרי  - ידים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוּ רחב
וּ קדוֹ ׁש ים עליוֹ נים מלאכים  ׁש כּ ּמ ה - מס ּפ ר  ואין רמ שׂ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָׁש ם

הזוהר זיו

שעי"ז ומצות  תפלה תורה  הקדושה עבודתם לקבל הדור  צדיקי  עם

שלמעלה: להתקשרות בחכמה קמג.תתעלה כלם  יתבאר  זה פי ועל

בחכמה  הבריאה וגמר  העליונה בחכמה היתה הבריאה שהתחלת  עשית ,

המלכות: שהיא זעירא 
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עשׂ ר ׁש נים הם אלּ וּ  - גּ ד וֹ לוֹ ת עם קטנּ וֹ ת חיּ וֹ ת ׁש ם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 
ואחד  איּ לה, אחד  בּ ׁש למוּ ת, בהם ׁש נּ מצאוּ  יעקב בּ ני  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים,

וא ארי , ואחד אחד ,זאב, אריה יצחק, ר בּ י  אמר טלה. חד ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
חיּ וֹ ת להּמ צא כּ לּ ם, וכן גּ די, ואחד  זאב , אחד אחד , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוטלה 

גּ דוֹ ל וֹ ת. עם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת

ּכּדּור ּכמֹו ּבע ּגּול מתּגלּגל  ה ּיּׁשּוב  ְְְְִִִֵַַַָּכל

וגו 'זה  ידים וּ רחב גּ ד וֹ ל כה)היּ ם ויקרא:(קד, פ' ח"ג ט:)[זוהר ](דף ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

היּ (וּ ב כּ ל ׁש הרי יוֹ תר, ּפ רׁש  סבא המנוּ נא רב  ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ בספר וֹ 
למעלה, וא לּ וּ  למּט ה אלּ ה כּ דּ וּ ר, כּ מוֹ  בּ עגּ וּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ ל גּ ל
כּ ל כּ פי האויר מ(נּ וּ י בּ מראיהן מׁש נּ וֹ ת בּ ר יּ וֹ ת  א וֹ תן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌-◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל

אדם. בּ ני  ׁש אר  כּ מוֹ  בּ ק יּ וּ מן ועוֹ מדוֹ ת  וּ מקוֹ ם, ולכן מקוֹ ם ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לאלּ ה לאלּ ה, חׁש וּ , לאלּ ה כּ ׁש ּמ איר בּ יּ .וּ ב, מק וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵי ׁש 
נמצא וֹלא י וֹ ם, ׁש כּ לּ וֹ  מקוֹ ם ויׁש  לילה. וּ לאלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌4◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְי וֹ ם
בּ ספרי  ׁש אמר וזה קטנּ ה. אחת לׁש עה ּפ רט  לילה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַבּ וֹ 
ׁש כּ , ה וּ א . כּ , הרא ׁש וֹ ן אדם ׁש ל וּ בספרוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּק דמוֹ נים,

קלט )כּ תוּ ב , נפלאים(תהלים נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י על אוֹ ד, ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וכתוּ ב קד )מעשׂ י ,. ה'(שם  מעשׂ י$ ר בּ וּ  הכּ ל מה ולכן . ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ

תח וּ מים, למחלּ קי וֹלא  החכמה, לבעלי נמסר  זה וס וֹ ד ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָיפה.
הּת וֹ רה . ׁש ל  עמק סוֹ ד ׁש הוּ א בּ יּ ם,מ.וּ ם יׁש  כן  כּ מוֹ  ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מזּ וֹ  ז וֹ  מׁש נּ וֹ ת בריּ וֹ ת כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש יּ ׁש  זהוּ  (קד,. ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌-◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

חיּ וֹ ת כה) מסּפ ר  ואין רמשׂ  ׁש ם ידים  וּ רחב גּ ד וֹ ל היּ ם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
לויתן  יה לּ כוּ ן אניּ וֹ ת  ׁש ם גּ דל וֹ ת עם והכּ ל קטנּ וֹ ת וגוֹ '. ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֹ

בּ זה  זה בזה)ּת ל וּ י זה וּ בכל (ומתקשר  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  והכּ ל , ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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אדם, רק בּ כּ ל , ׁש וֹ לט אין ה וּ אהע וֹ למוֹ ת בּ ר וּ , והּק ד וֹ ׁש  ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
◌ָ◌ָ◌ֵמעליו.

כּ ל ר בּ י  ונאבדוּ  ה יּ ם, והתרע ׁש  הגּ דוֹ ל, ליּ ם ּפ ר ׁש  סבא  נהוֹ ראי ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש בילים וירד נס, לוֹ  והתרחׁש  בּס פינה, ׁש היוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תם
מאוֹ תן  וראה אחד , לי .וּ ב היּ ם תחת ויצא היּ ם, ללב ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים
מה ידע וֹלא ּת פלּ ה, מתּפ ללים והיוּ  קטנּ וֹ ת, כּ לּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌4◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריּ וֹ ת 
הצּ דּ יקים אׁש ריהם אמר , ועלה. נס ל וֹ  התרחׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים.
אוֹ י  העלי וֹ נים. הּס וֹ דוֹ ת נס ּת רי  ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
י וֹ ם, מאוֹ תוֹ  מאמינים. וֹלא דּ בריהם על  ׁש ח וֹ לקים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ תם
אמר וּ  בּ וֹ כה. היה  ּת וֹ רה, דּ בר וא וֹ מרים רב לבית בּ א ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

בּ וֹ כה אּת ה ל ּמ ה אמ וּ נתלוֹ , על  ׁש עברּת י מ.וּ ם להם, אמר ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ַ◌
העוֹ לם. אוֹ תוֹ  ׁש ל מהדּ ין וּ פוֹ חד  חכמים, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 

ּבגֹורל ֹו היה ּכּנרת  וים ה ּגּוף ׁשל ה ּימין ׁשֹוק היה  ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָזב ּולּון
ה ּתכלת ׁשל הח ּלז ֹון נמצא  ְְִִִֵֶֶַַָָָּומּכאן

וגו'זה  ידים  וּ רחב גּ דוֹ ל כה)היּ ם בשלח:(קד , פ' ח"ב  מ"ח:)[זוהר ](דף  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

כּ לּ ם הּמ ר כּ ב וֹ ת, אוֹ תן וכל  ׁש לּ מעלה הּמ חנוֹ ת כּ ל  ראה, ◌ָ◌4◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ואלּ ה עליוֹ נים אלּ ה בּ דרגוֹ ת. דּ רגוֹ ת בּ א לּ ה, אלּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲאחוּ זים
והּמ חנוֹ ת, האוּ כלוּ סים וכל  עליהם, הּק דׁש  וחיּ וֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַתחּת וֹ נים ,
מאמרּה  ועל נוֹ סעים מאמרּה  על  ידיה . ּת חת  נוֹ סעים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌4כּ לּ ם

החיּ ה וזוֹ הי  הקדושה)חוֹ נים. אחוּ זוֹ ת(העליונה החיּ וֹ ת ׁש אר  ׁש כּ ל ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
והׁש ּת ל ׁש לוּ  לחיּ וֹ ת(ונתקנו)בּ ּה , חיּ וֹ ת כּ ּמ ה יורדותבּ ׁש בילּה  (אלו ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

יורדות) העליוֹ ניםואלו וכל בּ דרגוֹ ת, דּ רגוֹ ת ונאחזוֹ ת .ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ יּ ם. וׁש טים  הוֹ לכים כה)והּת חּת וֹ נים קד , זה (תהלים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
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מס ּפ ר ואין רמשׂ  ׁש ם  ידים וּ רחב גּ ד וֹ ל  וּ כׁש ּמ עלההיּ ם וגוֹ '. ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
ורוּ ח זעף, ונמצא וי וֹ רד וֹ ת, עוֹ לוֹ ת האניּ וֹ ת כּ ל גּ לּ יו, את ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהיּ ם
אלּ ה צד , לכל מתּפ זּ רים היּ ם וּ דגי בּ חזק, עליו הוֹ לכת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָקׁש ה
אוֹ תם וכל לדּ רוֹ ם. ואלּ ה לצּ פוֹ ן אלּ ה לּמ ערב, ואלּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ זרח

ׁש ר וֹ אים העוֹ לם אוֹ תםבּ ני  ל וֹ קחים עליהם, הר ׁש ם  את ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העפר. בּ מערוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ב וֹ לעים

לא וֹ ת ּה וכל ּפ רט ויוֹ רד וֹ ת , עוֹ ל וֹ ת  ו ֹלא  מּמ ק וֹ מם , נוֹ סעוֹ ת ֹלא האניּ וֹ ת  ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זעף ׁש ל  ר וּ ח לה ׁש לים ויוֹ צא היּ ם  ׁש ל  אחד מנהיג  ׁש בּ א ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
כּ ל ואז מנוּ חה . ונמצאת מרגזוֹ , ׁש וֹ כ, ה יּ ם, על  ע וֹ לה  ׁש זּ ה כּ יון ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהיּ ם .
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ול שׂ מאל . לימין ס וֹ טוֹ ת  ו ֹלא  יׁש ר, בּ דר, הוֹ לכוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָהאניּ וֹ ת 

בּ וֹ  לשׂ חק  יצרּת  זה לויתן יהלּ כ וּ ן  אנ יּ וֹ ת היּ םׁש ם דּ גי וכל דּ וקא . זה . ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ה *דה וח יּ וֹ ת  עליה, שׂ מחוֹ ת  החיּ וֹ ת א וֹ תן וכל  למק וֹ מם , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ נּ סים 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  שׂ מחוֹ ת . מ)העלי וֹ נוֹ ת ׁש ם .(איוב  ישׂ חק וּ  ה*דה חיּ ת וכל ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כּ מ וֹ  בּ יּ ם. י ׁש  ׁש לּ מ ּט ה  כּ מ וֹ  למּט ה, יׁש  ׁש לּ מעלה כּ מ וֹ  ראה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א 
כּ ג וֹ ן  למ ּט ה . יׁש  ׁש לּ מעלה כּ גוֹ ן העליוֹ ן . בּ יּ ם למעלה יׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
התעוֹ ררנוּ  הרי ה יּ ם, א וֹ תוֹ  ׁש ל  ה גּ וּ ף  ה ּת ח ּת וֹ ן. בּ יּ ם  י ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
כּ מ וֹ  ה כּ ל  ה גּ וּ ף , ו*ערוֹ ת וּ זרוֹ ע וֹ ת  רא ׁש  ורחב, אר , ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברינ וּ ,
גּ ם כּ , ׁש לּ מ ּט ה , ליּ ם  למ ּט ה  זה  וּ כמוֹ  בׁש מוֹ . נקרא  והכּ ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי,,

כּ ת וּ ב  ה יּ ם. וג וּ ף  היּ ם  וּ זרוֹ ע וֹ ת היּ ם  ׁש ל מט)הראׁש  זבוּ לן (בראשית  ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌4◌
לחוֹ ף זּ ה  מה  אלּ א בּ גוֹ רלוֹ , היה  אחד  ים והרי יׁש כּ ן . יּמ ים  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלח וֹ ף

כּ נּ אמריּמ ים צידן , על וירכת וֹ  עליוֹ ן. בּ ס וֹ ד החברים ׁש בּ אר וּ ה ו דּ אי  ? ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
א ) וים(שמות  ה גּ וּ ף, ׁש ל  ה יּ מין  ׁש וֹ ק  היה  זב וּ ל וּ ן יעקב. יר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְיצאי

הּת כלת. ׁש ל  החלּ זוֹ ן נמצא וּ מכּ אן בּ גוֹ רלוֹ , היה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִכּ נּ רת
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לשׂ חקכו יצרּת  זה לויתן יהלּ כוּ ן אניּ וֹ ת בּ וֹ :ׁש ם ¨¢¦§©¥¦§¨¨¤¨©§¨§©¤

IIתהלים IIזוהר 

ה ּוא וזה ה ּׁשבעה מא ֹותם  למעלה  נסּתר עליֹון רקיע  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
לכּלם ּומאיר  ׁשּמנהיגם  ְְִִִֵֶַַָָָָֻהרקיע

יהלּ כ וּ ןׁש ם  כו )אניּ וֹ ת  לך:(קד, לך  פ' ח"א פו.)[זוהר ראה,](דף בּ א ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌
ה וּ א וזה ה.בעה, מאוֹ תם למעלה נסּת ר עלי וֹ ן רקיע ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵי ׁש 
בּ ׁש אלה וע וֹ מד נוֹ דע, אינ וֹ  וזה לכ לּ ם, וּ מאיר ׁש ּמ נהיגם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
עליו. ּת מהים וכלּ ם ועמק , נסּת ר ׁש הוּ א מ.וּ ם ידוּ עה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌4◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש כּ תוּ ב ׁש ּפ ר ׁש וּ ה כּ מוֹ  מ "י, נקרא כּ , לח)וּ מ.וּ ם מבּ טן (איוב  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ל  על ׁש עוֹ מד העלי וֹ ן הרקיע הוּ א וזה ונאמר. הּק רח, יצא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמי 

ׁש  רקיע למּט ה וי ׁש  ה.בעה. וֹלאאוֹ תם מכּ לּ ם ּת חּת וֹ ן הוּ א ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌4◌ָ◌ְ◌
הרקיע  אוֹ תוֹ  מאיר, ׁש ֹּלא ּת חּת וֹ ן ׁש הוּ א וּ מ.וּ ם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵמאיר.
כּ וֹ ללם הוּ א הלּ לוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת וּ ׁש ּת י ע ּמ וֹ , מתחבּ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש עליהם
מ.וּ ם מ "י. ׁש נּ קרא העלי וֹ ן הרקיע  ׁש אוֹ תוֹ  ים, ונקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,
אליו, ונכנסים נחלים נעשׂ ים האחרים הרקיעים אוֹ תם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
זה ועל למיניהם. ודגים פרוֹ ת ועוֹ שׂ ה  העליוֹ ן , היּ ם הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואז

דּ וד קד )אמר  ואין (תהלים רמשׂ  ׁש ם ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם זה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
גּ דלוֹ ת  עם קטנּ וֹ ת ח יּ וֹ ת .מסּפ ר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּבֹו ל ׂשחק יצרּת זה  ְְְִֶֶַַָָָָלויתן

יהלּ כוּ ן ׁש ם  כו)אניּ וֹ ת בשלח :(קד, פ ' ח "ב  נ:)[זוהר  אמר,](דף יהוּ דה  רבּ י ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קד )כּ ת וּ ב בּ וֹ .(תהלים לשׂ חק יצרּת  זה לויתן  יהלּ כוּ ן אניּ וֹ ת ׁש ם ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

ׁש בּ אים עד וׁש טים ׁש הוֹ לכים היּ ם בּ אוֹ ת וֹ  - יה לּ כוּ ן אניּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָׁש ם
ר בּ י  בּ וֹ . לשׂ חק יצרּת  זה  לויתן כּ תוּ ב אז דּ רגּ ה , בּ אוֹ ת ּה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתח בּ ר
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בּ עּת וֹ :כז אכלם לתת ישׂ בּ רוּ ן אלי% ¦§¨§¨¥¨¥©§¤¥¨ªכּ לּ ם
טוֹ ב:כח ישׂ בּ עוּ ן יד% ּת פּת ח ילקטוּ ן להם §§¦§¨©§¦Ÿ§¦¤¨¥¦ּת ּת ן

עפרםכט ואל יגועוּ ן רוּ חם ּת סף יבּ הלוּ ן ּפ ני% ¨¨£¤§¨§¦¨¥Ÿ¥¨¦¤¨¦§©ּת סּת יר

אדמה:ל יׁש וּ בוּ ן: ּפ ני ׁש  וּ תחדּ  יבּ ראוּ ן רוּ ח% ּת ׁש לּ ח §§©©£¦¨¥§©¥§¥£¨¨
IIתהלים IIזוהר 

בּ חביבוּ ת ׁש .וֹ רה  אחר זוּ וּ ג י ׁש  י וֹ תר, למעלה למעלה אמר, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
זוּ וּ ג  לאוֹ תוֹ  זוֹ כה  מי יהוּ דה , רבּ י  אמר לעוֹ למים. נפרד אמרוֹלא ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לוֹ , אמר ה בּ א. בּ עוֹ לם  דּ וקא ה בּ א. לעוֹ לם  חלק ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִלוֹ ,
לוֹ , אמר בּ וֹ , לשׂ חק יצרּת  זה לויתן ׁש כּ תוּ ב למדנוּ , מ כּ אן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש כּ ת וּ ב  למדנוּ , מ כּ אן בּ וֹ והרי לשׂ חק יצרּת  זה מ ׁש מעלויתן , ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יפה ׁש ניכם  אבּ א , רבּ י  אמר ידוּ עים. הם  וזּ את וזה זה, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  עתיד  והכּ ל יפה, דּ וקא יה וּ דה רבּ י  ׁש ל וזה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲאמרּת ם ,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ל צּ דּ יקים. בּ הם להתענּ ג נח)הוּ א על(ישעיה ּת תענּ ג אז ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה'.

ּכׁשאינ ֹו א ּלא  אדם  ל ׁשּום רעה  ע ֹוׂשה  ה ּקּב"ה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכאן
יּבהל ּון  ּפניְך 'ּתס ּתיר ׁשּכתּוב  מאליו  ּכלה  הּוא  - ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמׁשּגיח

יגועּון' רּוחם ְִֵָָֹּתסף

יּב הל וּ ן ּת סּת יר  כט)וגוֹ 'ּפ ני* וירא:(קד, פ' ח"א  קיח:)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ֹלא אמר, הזּ הי וֹ חנן הדּ בר את ׁש ּפ ר ׁש  מי ראינוּ  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש אמר הּמ ל , כט )כּ דוד קד, יבּ הלוּ ן (תהלים ּפ ני$ וגוֹ '.ּת סּת יר  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
אלּ א אדם, לׁש וּ ם רעה עוֹ שׂ ה הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִמכּ אן
ּפ ני, ּת סּת יר ׁש כּ תוּ ב מאליו, כּ לה הוּ א - בּ וֹ  מׁש גּ יח ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש אינוֹ 

כּ , ואחר  וגוֹ ', יגוע וּ ן ר וּ חם ּת סף רוּ ח$(שם)יבּ הלוּ ן ּת ׁש לּ ח ִ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
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כּ ,יבּ ראוּ ן  ואחר ה'(שם)וגוֹ ', ישׂ מח לעוֹ לם ה' כבוֹ ד יהי ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ בבּ מעשׂ יו  בּ ע וֹ לם, ה*חוֹ ק  ואזי  קכו). יּמ לא(שם אז ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

עשׂ ה צחק שׂ רה וּת אמר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ר נּ ה. וּ ל ׁש וֹ ננוּ  ּפ ינוּ  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְשׂ חוֹ ק 
בּ יׁש וּ עתוֹ . ל שׂ מח אֹלהים, ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִלי

קרֹוביו  אצלֹו ור ֹואה  לרא ֹות רׁשּות  ל ֹו נּתנה מת  ׁשאדם ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשעה
להם ונ ֹודע  העֹולם מא ֹותֹו ְֲֵֵֶַָָָָָוחבריו

וגו'ּת סף יגועוּ ן  כט)רוּ חם ויחי :(קד , פ' ח"א ריח:)[זוהר אף ](דף ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ל וֹ , וקוֹ רא מתחיל  יתעוֹ רר , האדם ׁש דּ ין בּ ׁש עה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן,
ׁש .נינוּ , ׁש .וֹ כב. אי ׁש  לאוֹ תוֹ  ּפ רט בּ זה, ׁש יּ וֹ דע מי  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
מהעוֹ לם להוֹ ציא עליו ׁש רוּ י והדּ ין ׁש וֹ כב  ׁש האיׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
וכיון  בּ ימיו, היה .ֹּלא מה עליוֹ נה ר וּ ח בּ וֹ  מּת וֹ ספת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה,
מ.וּ ם בּ ימיו, זכה .ֹּלא מה רוֹ אה בּ וֹ , ונד בּ קת עליו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש .וֹ רה
אז  ורוֹ אה , בּ וֹ  וּ כ ׁש ּמ ּת וֹ ספת הר וּ ח. א וֹ תּה  בּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הּת וֹ ספה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  הזּ ה. מהעוֹ לם ואל(שם)יוֹ צא יגועוּ ן  רוּ חם ּת סף ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
י ׁש וּ בוּ ן  כּ תוּ בעפרם אז לג ). וחי .(שמות האדם יראני ֹלא כּ י  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

זוֹ כים. בּ מיתתם זוֹ כים, ֹלא ׁש אדם בּ חיּ יהם בּ ׁש עה למדנ וּ , ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וחבריו  קר וֹ ביו אצלוֹ  ורוֹ אה לראוֹ ת, רׁש וּ ת ל וֹ  נּת נה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמת ,
כּ מוֹ  בּ דמיּ וֹ תיהם חקוּ קים  וכלּ ם  להם, ונ וֹ דע העוֹ לם, ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌-◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌-◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

הזּ ה. בּ עוֹ לם שׂ מחיםׁש היוּ  כּ לּ ם האי ׁש , אוֹ תוֹ  צדּ יק אם ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌4◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש לוֹ ם. ל וֹ  וּ מקדּ ימים נ וֹ דעים לפניו ֹלא צדּ יק, אינוֹ  ואם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

יוֹ םאליו  בּ כל אוֹ תם ׁש ּט וֹ רדים הרׁש עים לאוֹ תם ּפ רט . ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מרים בּ וי , וּ מסיּ מים בּ וי וּ פוֹ תחים עצוּ בים  וכלּ ם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌4◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם,
ה וּ א כּ , אף מהאׁש . ׁש עוֹ לה גץ כּ מוֹ  אוֹ תם ור וֹ אה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵעיניו 
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יהו�לא כבוֹ ד יהו��יהי ישׂ מח �לעוֹ לם §¦§§Ÿ̈§¨¦§©§Ÿ̈

¨£©§בּ מעשׂ יו:
IIתהלים IIזוהר 

למדנ וּ , וי. נ ּפ וֹ תח ׁש יּ וֹ צאת כּ לבּ ׁש עה הוֹ לכים האדם, ׁש מת ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נׁש מתוֹ  עם ע וֹ לם ׁש בּ אוֹ תוֹ  וחבריו מקוֹ ם ,קרוֹ ביו  לוֹ  וּ מראים ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מקוֹ מוֹ  את ר וֹ אה צדּ יק , הוּ א  אם הענׁש . וּ מק וֹ ם ,העדּ וּ ן  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ואם עוֹ לם. אוֹ תוֹ  ׁש ל עליוֹ ן בּ עדּ וּ ן וּ מתע דּ ן ויוֹ ׁש ב  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוע וֹ לה
ׁש נּ טמן  עד הזּ ה בּ עוֹ לם נׁש מה אוֹ תּה  נׁש ארת צדּ יק, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵאינוֹ 
בּ וֹ  אוֹ חזים החּק ים ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ׁש נּ טמן, כּ יון בּ ּק רקע. ◌ִ◌ֲ◌ִ◌4◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהגּ וּ ף
ׁש ל  ׁש לּ וֹ  בּ ּמ ד וֹ ר  אוֹ תוֹ  וּ מכניסים לדוּ מ"ה, ׁש ּמ גּ יע  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַעד 

ֹ◌ִ◌ֵ◌ַה גּ יהנּ ם.

הם? ּומי ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו א ֹותם א ׁשרי - ה ּגא ּולה  זמן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבא ֹות ֹו
א ֹות ׁשּקּבלּו מהּולים א ֹותם רק ּבע ֹולם יּׁשארּו לא  ראה ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּבא 

הּקדֹוׁש ְִַָּברית 

לעוֹ לם יהי  ה' לא)כבוֹ ד בשלח:(קד , פ' ח"ב נ"ז :)[זוהר ראה,](דף בּ א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
לעתיד , ׁש יּ בא הזּ מן ועל זמן אוֹ תוֹ  על נאמרה זוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִׁש ירה
אוֹ יב. ּת רעץ  ה' ימינ, ׁש כּ ת וּ ב הּמ ׁש יח, מל, ׁש יּ תעוֹ רר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים

בּ ּת חלּ ה כּ תוּ ב מה ּת רעץ. אלּ א רעצּת , כתב  ב )?ֹלא הׁש יב (איכה ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לעתיד  אוֹ יב  ּת רעץ היא זמן  בּ אוֹ תוֹ  אוֹ יב. מּפ ני  ימינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאחוֹ ר
אלּ א הרסּת , כתוּ ב ֹלא - קמי , ּת הרס  הוּ א. כּ , והכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְֹ◌ָלבא.
ימינ, לבא. לעתיד הכּ ל כּ ּק ׁש . יאכלמוֹ  חרנ, ּת ׁש לּ ח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַּת הרס.
אוֹ יב  ּת רעץ ה' ימינ, ה זּ ה . בּ עוֹ לם הזּ ה, בּ זּ מן - בּ כּ ח נאדּ רי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶה'
גּ וֹ ג לביאת - קמי , ּת הרס גּ אנ, וּ ברב הּמ ׁש יח. מל, בּ זמן -ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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ׁש כּ תוּ ב  הּמ תים, לתחיּ ת - כּ ּק ׁש  יאכלמוֹ  חרנ, ּת ׁש לּ ח ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָוּ מגוֹ ג.
יב ) עוֹ לם(דניאל לחיּ י אלּ ה יקיצוּ  עפר  אדמת מ יּ ׁש ני  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ ים

עוֹ לם. וּ לדראוֹ ן לחרפוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה

בּ עוֹ לם.בּ א וֹ ת וֹ  ׁש יּ .ארוּ  אוֹ תם אׁש רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר זמן, ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
הם אוֹ תםוּ מי  רק  בּ עוֹ לם י.ארוּ  ֹלא ראה, בּ א ? ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  לבּ רית ונכנס וּ  הּק דוֹ ׁש , בּ רית אוֹ ת ׁש ּק בּ לוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְמהוּ לים,
אוֹ תוֹ  את ׁש וֹ מר והוּ א ׁש בּ ארנוּ , כּ מוֹ  חלקים, ׁש ני  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

מכנ  וֹלא י .אר וּ הבּ רית הם אלּ ה צרי,. ׁש ֹּלא למקוֹ ם יס וֹ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
לנוּ  מנּ ין עוֹ לם. לחיּ י ׁש כּ תוּ בויכּ תבוּ  ד )? והיה(ישעיה  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הכּ תוּ ב  כּ ל ל וֹ  יאמר  קד וֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לם והנּ וֹ תר בּ ציּ וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר
בּ יר וּ ׁש לם, והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן הנּ ׁש אר מ ׁש מע  בּ ירוּ ׁש לם. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלח יּ ים
ׁש וֹ מר ואם  נכנס. הלּ לוּ  הדּ רגוֹ ת בּ ׁש ּת י ׁש נּ ּמ וֹ ל, מי  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
בּ ציּ וֹ ן  ה נּ ׁש אר  כּ תוּ ב עליו בּ וֹ , וי זּ הר  כּ ראוּ י בּ רית ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
עתיד  וּ בהם זמן, לאוֹ תוֹ  י .אר וּ  אלּ וּ  בּ ירוּ ׁש לם. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ וֹ תר
על  בּ הם. ולשׂ מח העוֹ לם את לח דּ ׁש  הוּ א בּ רוּ , ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כּ תוּ ב, זמן קד )אוֹ תוֹ  ה'(תהלים י שׂ מח לעוֹ לם ה' כב וֹ ד יהי ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
.בּ מעשׂ יו  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

לעׂשֹות לּה ה ּמסּפיק ה ּדבר א ֹות ֹו ה ֹוציאה  הארץ האדם ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבריאת 
לא ּולפיכְך לתת ּבידֹו ׁשּיׁש ה ּכח ה ּקּב"ה  ׁשּיּתן עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹועמדה,

כן  ויהי מּיד ְֱִִֵֶַַָנאמר

לעוֹ לם יהי  ה' לא)כבוֹ ד בראשית:(קד, פ' חדש כ"א :)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רבּ י  לוֹ  אמר  בּ דּ ר ,. הוֹ לכים היוּ  עקיבא ורבּ י ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאליעזר 
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ׁש כּ תוּ ב זה לי, אמר  ר בּ י, א)עקיבא, אֹלהים(בראשית ויּ אמר ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
היּ מים, כּ ל  כּ ׁש אר מיּ ד , כן ויהי  נאמר  ֹלא לּמ ה אדם, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
כן, ויהי נאמר מיּ ד דּ בר , אוֹ מר הוּ א בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
ויּ ברא כּ תוּ ב אדם, נעשׂ ה ׁש אמר לאחר  אלּ א נאמר, ֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְוכאן

כן  ויהי  לוֹ מר לוֹ  היה האדם, את רבּ י אֹלהים לוֹ  אמר  ! ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
י וֹ תר וֹלא בראׁש ית מעשׂ ה  היתה זּ את וכי  והרי עקיבא, ? ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

נאמר(שם)כּ תוּ ב וֹלא הּמ ים, בּ ת וֹ , רקיע יהי  א ֹלהים ויּ אמר ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וכן הרקיע . את אֹלהים ויּ עשׂ  א לּ א כן, מארת(שם)ויהי  יהי  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹֹ

כן, ויהי  מיּ ד לוֹ מר  לוֹ  היה הארץ , על להאיר  ה.מים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ רקיע
הגּ דּ לים הּמ ארת ׁש ני את אֹלהים ויּ עשׂ  אמרוכתוּ ב  אלּ א, ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌

נאמר מלמעלה, האצוּ ל הכּ ח בהם היה ׁש ֹּלא דּ בר  כּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְל ,,
ּפ ע לּ תם, כּ ל  בּ תׁש לוּ ם אוֹ תם הוֹ ציאה ׁש הארץ  כן. ויהי ◌ָ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד
אוֹ תּה  ּת ׁש ל וּ ם להׁש לים העליוֹ ן לכּ ח להמ ּת ין הצרכה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌4◌ְוֹלא

◌ָ◌4◌ְ◌ַהּפ ע לּ ה.

הּפ עלּ האבל ּת ׁש ל וּ ם וק יּ וּ ם הארץ ׁש הוֹ ציאה ודבר  דּ בר בּ כל ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌4◌ָ◌
הכּ ח ׁש יּ בא עד להמּת ין הצרכה בּ ּה , היתה ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌4◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹלא

הּפ ע  וּ ׁש למוּ ת הּק יּ וּ ם ויעשׂ ה בּ כאןמלמעלה, וכן בּ אדם,לּ ה . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌4◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עד ועמדה לעשׂ וֹ ת, לּה  הּמ סּפ יק הדּ בר א וֹ תוֹ  הוֹ ציאה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
כן , ויהי  מיּ ד נאמר ֹלא וּ לפיכ $ לתת , בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  הכּ ח  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת ן
ועשׂ ה  מלמעלה, הכּ ח  בּ וֹ  ונתן  הוּ א  בּ ר וּ $ הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד

בּ ר וּ ,הּק יּ וּ ם . הּק ד וֹ ׁש  ראה מה רבּ י , עקיבא , רבּ י ל וֹ  אמר ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ..י  אלּ א האדם את עשׂ ה ׁש ֹּלא יהאהוּ א ׁש ֹּלא לוֹ , אמר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מה מכּ ל דּ בר  בּ ׁש וּ ם סיּ ע  ׁש הוּ א לוֹ מר לאדם ּפ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִּפ תחוֹ ן
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ויעׁש נוּ :לב בּ הרים יגּ ע וּת רעד לארץ אׁש ירהלגהּמ בּ יט ©©¦¨¨¤©¦§¨¦©¤¨¦§¤¡¨¨¦¨

לאֹלהי�ליהו� אזּמ רה בּ עוֹ די:�בּ חיּ י ©Ÿ̈§©¨£©§¨¥©§¦

בּ יהו�לד אשׂ מח אנכי שׂ יחי עליו :�יערב ¤¡©¨¨¦¦¨Ÿ¦¤§©©Ÿ̈

בּ רכילה אינם עוֹ ד וּ רׁש עים הארץ מן חּט אים ¦§¨¨¥¦¨§¤¨¨¦¦¨©©¦יּת ּמ וּ 
יהו� את הללוּ יּה :�נפׁש י ©§¦¤§Ÿ̈©§¨

IIתהלים IIזוהר 

ראׁש וֹ , וגחן אליעזר רבּ י קם ה וֹ לכים, ׁש היוּ  עד הלכוּ , ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ.נּ ברא.
בּ וֹ כה אּת ה ל ּמ ה  רבּ י, עקיבא , ר בּ י לוֹ  אמר וּ בכה . ּפ יו על יד וֹ  ?ושׂ ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הדּ בר. לי וקׁש ה  ׁש ראיתי , הּמ ראה  ׁש .אלּת . זה על  לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁשּנמ ׁשכת ? הּזֹו הּגל ּות  לארְך יז ּכה מי עקיבא , ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעקיבא ,

ׁש נּ מׁש כתעקיבא , הזּ וֹ  ה גּ ל וּ ת לאר, יזכּ ה מי  ׁש הרי עקיבא, ? ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
עד  ה.מים לענני להגּ יע ׁש עתיד אי ׁש  יעמד ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַֹלא
רק  בהׁש למתוֹ , וֹלא ׁש נים, אלף בּ ׁש ׁש  ׁש הוּ א ה..י , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם
ב..י . אלּ א אינוֹ  ההוּ א האדם ׁש לטוֹ ן ׁש הרי הּת ׁש וּ בה , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
יתחדּ ׁש  וּ ב (מיני חרוּ ב. בּ ע וֹ לם, ׁש מּט ה ּת (אר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ ב (ביעי

(יּ היה  מה ויהיה מּק דם, כּ מ וֹ  זההעוֹ לם על  ד ). והיה(ישעיה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ ב ׁש בילם לוֹ , יאמר קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לים  והנּ וֹ תר בּ ציּ וֹ ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר

קד )נאמר בּ מעשׂ יו.(תהלים ה' י שׂ מח לעוֹ לם  ה' כבוֹ ד יהי  ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ירד  - צ ּדיקים ׁשא ֹותם ה ּזמן אֹות ֹו ּכל להם האריְך ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּב"ה 
אז מהע ֹולם  ׁשהס ּתּלקּו ּכיון ּבע ֹולם  קּימים וחנֹוְך ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומת ּוׁשלח 

ונאבדּו עליהם ּדין ה ּקּב"ה  ְְֲִִֵֶֶֶַָָה ֹוריד

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)חּט אים בראשית:(קד, פ' ח"א נו:)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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אוֹ תוֹ  ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת אפ לּ וּ  אנוֹ ׁש  היוּ [היום]בּ ימי הדּ וֹ ר ִ◌ֵ◌ֱ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
רבּ י  אמר בּ הם. מסּת כּ לים והיוּ  עליוֹ נוֹ ת בּ חכמוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יחים

ה ׁש ֹּלא  הי וּ  טּפ ׁש ים כּ ,, אם הּק דוֹ ׁש ייסא, ׁש עתיד  י וֹ דעים  י וּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בהם וימוּ תוּ  מבּ וּ ל  מי  עליהם להביא הוּ א רבּ י בּ רוּ , אמר ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש הם בּ לבּ ם. טּפ ׁש וּ ת אחז וּ  אבל י וֹ דעים, הי וּ  ידוֹ ע ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
על  הממנּ ה ואוֹ תוֹ  אׁש  על הממנּ ה מלא, אוֹ תוֹ  יוֹ דעים ◌ַ◌ֶ◌4◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌4◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
דּ ין  לעשׂ וֹ ת י וּ כל וּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם לעצר יוֹ דעים והי וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
על  ׁש וֹ לט הוּ א בּ רוּ , ׁש הּק ד וֹ ׁש  יוֹ דעים הי וּ  ֹלא והם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

העוֹ לם על דין  יבא וּ מּמ נּ וּ  ׁש העוֹ לםהארץ רוֹ אים הי וּ  אלּ א  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ֹלא ולכן העוֹ לם, דּ ברי כּ ל וּ בהם ממנּ ים, אוֹ תם  בּ ידי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌4◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌4הפקד
בּ מעשׂ יו  מׁש גּ יחים וֹלא הוּ א בּ רוּ , בּ ּק דוֹ ׁש  מס ּת כּ לים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהי וּ 
יוֹ ם בּ כל מכריזה הּק דׁש  ורוּ ח נׁש חתה. ׁש הארץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

אינם.ואוֹ מרת : ע וֹ ד וּ רׁש עים הארץ מן  חּט אים י ּת ּמ וּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אוֹ תם הזּ מן אוֹ תוֹ  כּ ל להם הארי, הוּ א בּ ר וּ , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
כּ יון  בּ עוֹ לם. קיּ מים וחנוֹ ,, וּ מתוּ ׁש לח  ירד ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,
דּ ין  ה וּ א  בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  הוֹ ריד אז  מהעוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הס ּת לּ קוּ 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ונאבד וּ , ז)עליהם הארץ.(בראשית מן ויּ ּמ חוּ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וה ּקּב"ה עמלק ׁשל רע  זרע  מא ֹות ֹו ּבֹו ׁשאין ּדֹור  לְך ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין
קרב ּבהם  ְֵֶָָע ֹורְך

הארץיּת ּמ וּ  מן  לה)חּט אים המן :(קד, פ ' ח"ב  ס "ז.)[זוהר  ׁש נינוּ ,](דף ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ה' נּס י, ה ' ׁש מ וֹ  ויּ קרא  ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  מזבּ ח, מ ׁש ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַו יּ בן

ל ּמ ה מּמ ׁש . ׁש ֹּלאנּס י מה וּ לים א וֹ תם  כּ ל לקח  ׁש עמלק מ.וּ ם ? ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
.רצית מה טל ואמר : למעלה, אוֹ תם וזרק אוֹ תם וּ מל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנפרעוּ ,
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כּ תוּ ב מה ׁש עה בּ א וֹ תּה  לה'בּ וֹ . מלחמה י ּה  כּ ס על  יד כּ י ויּ אמר  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מעלה ׁש ל מה דּ יּ רים חסרים , דּ ר מ דּ ר דּ ר. מדּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲֹֹ◌ִֹֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמלק

מ ּט ה. ׁש ל בּ כלוּ מה דּ יּ רים  ודוֹ ר, דּ וֹ ר  בּ כל יהוּ דה, רבּ י אמר ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע, זרע מאוֹ תוֹ  בּ וֹ  ׁש אין דּ וֹ ר ל$ אין לעוֹ לם, ׁש בּ אים  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת 

קרב בּ הם  עוֹ ר$ הוּ א בּ רוּ $ אמרוהּק דוֹ ׁש  יצחק  רבּ י שלמטה. (מהדיור ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
שלמעלה) כּ ת וּ בלדיור ועליהם  קד ), הארץ(תהלים מן ח ּט אים יּת ּמ וּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

כּ ת וּ ב, זמן בּ אוֹ תוֹ  ה בּ א . וּ בע וֹ לם ה זּ ה בּ עוֹ לם - הארץ  מן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוגוֹ '.
ה' את  נפׁש י  .הללוּ י ּה בּ רכי  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בנ ׁשמ ולא  בר ּוח לא  ז ֹוכה לא  ּבת ֹורה  זֹוכה  ׁשּלא  מי הּכל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
אין  ולזה הרעים  ה ּמינים ׁשל ה ּצד  ּבא ֹות ֹו ׁשּלהם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהה ּדבקּות 

הּקדֹוׁש ּבּמלְך ֵֶֶֶַַָחלק
הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)חּט אים  ויקרא:(קד, פ' ח"ג כ"ה :)[זוהר אמר](דף ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ני  הּת וֹ רה , בּ עלי הנּ ׁש מה, בּ עלי אׁש ריהם ׁש מעוֹ ן, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
זוֹ כים ׁש אין הרׁש עים לאוֹ תם אוֹ י  הּק דוֹ ׁש . הּמ ל, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲעב וֹ דתוֹ 

בּ ּת וֹ רה, זוֹ כים וֹלא בּ ר בּ וֹ נם זוֹ כה להדּ בק ׁש ֹּלא  מי ׁש כּ ל  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש לּ הם  והה דּ בקוּ ת בנ ׁש מה , ו ֹלא בר וּ ח ֹלא זוֹ כה ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ תוֹ רה,
הּק דוֹ ׁש , בּ ּמ ל$ חלק אין ולזה הרעים. ה ּמ ינים ׁש ל ה צּ ד  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

קד(ה  ׁש ל חלק לוֹ  ׁש ה וּ אאין הזּ ה, העוֹ לם מן כּ ׁש יּ צא לוֹ  א וֹ י . ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌-◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  עזּ ים החצּפ ה, בּ עלי הרעים, הּמ ינים לאוֹ תם מכּ ר  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌4הוּ א
וּ ראה בּ א עליהם. מרחמים ׁש אין הגּ יהנּ ם, אׁש  ׁש ליחי  ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב,
גּ ב  על  אף  ישׂ ראל, זרה. עבוֹ דה ע וֹ בדי  לע ּמ ים ישׂ ראל בּ ין ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַמה
עוֹ מדת עלי וֹ נה דּ ר גּ ה בּ נפׁש , אלּ א ישׂ ראל איׁש  זוֹ כה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
נׁש מה, לקנוֹ ת ר וֹ צה הוּ א ואם ר וּ ח לקנוֹ ת ר וֹ צה  הוּ א  ואם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
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קוֹ נים ֹלא זרה עבוֹ דה  עוֹ בדי  ע ּמ ים אבל  בּ ּה . וזוֹ כה קוֹ נה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶהוּ א
נפׁש  קוֹ נה ׁש אז נּמ וֹ ל , לאם ּפ רט נפש )לעוֹ למים, מ ּמ קוֹ ם(תחת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

אינוֹ  אם בּ נּ פׁש , תחּת וֹ נה בּ דרגּ ה ׁש עוֹ מדים וי שׂ ראל ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַאחר.
את ׁש .כח  ר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  אוֹ י  רב. ענׁש וֹ  י וֹ תר , לזכּ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶרוֹ צה
עליו  אדוֹ נ וֹ , את ׁש כח בּ ּת וֹ רה, ה ׁש ּת דּ ל וֹלא  ה ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 

מןכּ תוּ ב חּט אים הארץ.יּת ּמ וּ  ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הּבא ּובע ֹולם ה ּזה ּבע ֹולם - הארץ  מן ח ּטאים ִִִֶֶַַַַָָָָָָָָיּתּמּו
הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)ח ּט אים מות:(קד , אחרי פ' ח"ג  ע"ב:)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מאוֹ תם ׁש ּמ עביר  מי כּ ל  כּ ,, מ.וּ ם יצחק , רבּ י ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לאוֹ תוֹ  אוֹ י נטמאת. הארץ לארץ , אחרת רׁש וּ ת אוֹ  רעים ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמינים

לנפׁש וֹ האיׁש  א וֹ י אוֹ תוֹ ! תקבּ ל ֹלא הּק דוֹ ׁש ה הארץ ׁש הרי ! ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ תוּ ב עליו כּ ,, קד )אחר  הארץ (תהלים מן חּט אים -י ּת ּמ וּ  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ה בּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה אינם בּ עוֹ לם עוֹ ד בּ תחיּ תוּ רׁש עים - ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
- אז הלל וּ י ּה הּמ תים. ה ' את  נפׁש י  .בּ רכי ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּׁשּידע ּבמה  עצמ ֹו להראֹות  רצה  לא  ימיו ׁשּכל  - חּגי רּבי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹזה ּו

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)חּט אים לך:(קד , שלח פ' ח"ג קנ"ז:[זוהר (דף ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אמר]קנ"ח.) בּ דּ ר ,. הוֹ לכים היוּ  ייסא ור בּ י חזקיּ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
הרהוּ ר. י ׁש  ׁש בּ תוֹ כ, בפני , רוֹ אה אני  חזקיּ ה, לרבּ י ייסא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י 
ׁש אמר כּ יון ב וֹ . הסּת כּ לּת י זה בּ פסוּ ק  ודּ אי הרי לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר

ג )ׁש ֹלמה, מקרה(קהלת הבּ המה וּ מקרה האדם  בני מקרה כּ י ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
נס ּת רים כּ לּ ם הּמ ל, ׁש ֹלמה  דּ ברי  ׁש כּ ל וׁש נינוּ , וגוֹ '. להם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌4◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
ׁש הרי  להסּת כּ ל, יׁש  זה בּ פסוּ ק כּ ,, אם החכמה. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמדּ רגוֹ ת
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כּ , ודּ אי ל וֹ , אמר האמוּ נה. בּ ני ׁש אינם לאוֹ תם ּפ תח בּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
בּ א, ׁש היה  אדם ראוּ  כּ , בּ ין וּ להסּת כּ ל. לדעת בּ וֹ  וי ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶזה,
ל וֹ , אמר וּ  ה .מ ׁש . מחזק  ועיף צמא ׁש היה מים , מהם  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִוּ ב ּק ׁש 

אּת ה להםמי  אמר  אמרוּ ,? וצמא . עיף ואני אני, יהוּ די ? ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
בּ ּת וֹ רה אעלהעסקּת  בּ דברים, אּת כם ׁש אני  עד  להם, אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

אחד  כּ לי  ייסא ר בּ י הוֹ ציא ואׁש ּת ה. מים אּק ח וׁש ם  הזּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלהר
עלה לּמ ים. אּת , נעלה אמר, ׁש .תה, אחר לוֹ . ונתן מים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָמלא
אמר יׁש ב וּ . אחד. כלי  וּ מלּ אוּ  דּ ּק יק, מים ח וּ ט  ונמצאוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלהר,
בּת וֹ רה הׁש ּת דּ ל ּת י אני ׁש הרי ּת ׁש אלוּ , כּ עת האדם, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
הרוחּת י  וּ בגלל וֹ  רב לבית הכנסּת יו ׁש אני  אחד, בּ ני ידי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
אבל  הוּ א. טוֹ ב - בנ, ידי על אם חזק יּ ה, רבּ י אמר  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּת וֹ רה.
אמר לעלוֹ ת. ר וֹ צה אחר ׁש לּ מקוֹ ם רוֹ אה אני בוֹ , ׁש אנוּ  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
ּת מצא העני בּ תרמיל ׁש לּ פעמים דּ בר ,, אמר האדם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמר גּ לית.

וכי אמר  לוֹ , אמר לוֹ . סח ׁש ֹלמה . ׁש אמר זה ּפ סוּ ק  לוֹ  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש ֹּלא(כמו) אדם בּ ני  מ.אר נפרדים  א ּת ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ה

וּ בּמ הי וֹ דעים לוֹ , אמרוּ  ׁש ֹלמה? אמר זה על להם, אמר  ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
אלּ א דּ ברים, אוֹ תם כּ ׁש אר  מעצמוֹ  זה אמר  ו ֹלא זה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָּפ ס וּ ק

ׁש אוֹ מר העוֹ לם טּפ ׁש י ׁש ל דּ ברים א וֹ תם על כּ ,.חזר ים ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים מקרהוּ מה כּ י וגוֹ '.[בני]? הבּ המה וּ מקרה האדם  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

אוֹ מרים בּ חכמה, מס ּת כּ לים  וֹלא יוֹ דעים ׁש ֹּלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִטּפ ׁש ים
ֹלא הוּ א בּ רוּ , וה ּק דוֹ ׁש  בּ מקרה, הוֹ ל, ה זּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם

מקרה אלּ א עליהם, הבּ המה[בני]מׁש גּ יח וּ מקרה האדם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
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הלּ לוּ  בּ ּט ּפ ׁש ים הסּת כּ ל וּ כׁש .ֹלמה  וגוֹ '. אחד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מקרה
עצמם עוֹ שׂ ים ׁש הם בּ המה, להם קרא זה, את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

לנוּ  וּ מ נּ ין אלּ וּ . דּ ברים ׁש אוֹ מרים מ.וּ ם מּמ ׁש  ?בּ המה ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב מוֹ כיח, ׁש עליו ג )הּפ סוּ ק בּ לבּ י (קהלת אני אמרּת י ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ המה ׁש הם ולראוֹ ת האֹלהים לברם  האדם בּ ני דּ ברת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
על  להסּת כּ ל  בזה וחׁש בּת י  בּ לבּ י , אני אמרּת י להם . ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵהּמ ה

ׁש הםמה טּפ ׁש וּ ת דּ בר אוֹ תוֹ  על האדם, בּ ני  דּ ברת על  ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
בּ ני  עם יחד יתח בּ ר וּ  וֹלא לב דּ ם, האֹלהים לברם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
הּמ ה בּ המה ׁש הם ולראוֹ ת אמ וּ נה, להם ׁש יּ ׁש  אחרים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָאדם

◌ֶ◌ָלהם.

ודע ּת םולרא וֹ ת מּמ ׁש , בּ המה  ׁש הם  אמוּ נה בּ ני  אוֹ תם  בּ הם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ני  את  להכניס  וֹלא  בּ לב דּ ם, - להם  ה ּמ ה  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַכּ בּ המה .
לאחרים. וֹלא  להם, הּמ ה כּ , ועל ז וֹ , וט ּפ ׁש וּ ת  בּ דעת  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה

דּ ע ּת ם אחדוּ מה וּ מקרה  הבּ המה  וּ מקרה האדם בני מקרה  כּ י ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
א וֹ  ט ּפ ׁש ים  אוֹ תם בּ המ וֹ ת , אוֹ תן ׁש ל רוּ חם  ּת ּפ ח  וג וֹ '. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְלכלּ ם

להם א וֹ י  אמ וּ נה . לנפׁש םמח ּס רי  אוֹ י יבוֹ א וּ ! ׁש ֹּלא להם ט וֹ ב ! ְ◌4◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זהלעוֹ לם על  ׁש ֹלמה ה ׁש יבם  וּ מה  וּ מי ! ואמר, אחריו, ה ּפ סוּ ק ? ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ה יּ רדת הבּ המה  ורוּ ח  למעלה  היא  העלה האדם בּ ני רוּ ח  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵי וֹ דע
בּ כבוֹ ד יוֹ דעים  ׁש ֹּלא  טּפ ׁש ים בּ א וֹ תם  יוֹ דע מי לארץ . למּט ה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהיא
היא העלה האדם  בּ ני רוּ ח  בּ ּת וֹ רה, מסּת כּ לים ו ֹלא העלי וֹ ן ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל,
מאוֹ ר להזּ וֹ ן קדוֹ ׁש , למקוֹ ם נכבּ ד , למקוֹ ם עליוֹ ן, למק וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמעלה,
ונמצא הח יּ ים, בּ צר וֹ ר  צרוּ ר להיוֹ ת ה ּק דוֹ ׁש , הּמ ל, מאוֹ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

תמימה, עוֹ לה  הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל, למעלה.לפני  היא  העלה  וזוֹ הי ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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ׁש היה מקוֹ ם לאוֹ ת וֹ  וֹלא  לארץ, למ ּט ה היא  היּ רדת  הבּ המה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְורוּ ח 
בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב  אדם , ט)כּ ל  האדם,(בראשית את  ע שׂ ה  א ֹלהים בּ צלם ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כ )וכתוּ ב  ט ּפ ׁש ים(משלי אוֹ תם  אוֹ מרים  אי, אדם. נׁש מת  ה ' נר ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לכּ ל אחד ורוּ ח  האמוּ נה, מ בּ ני ג)ׁש אינם  רוּ חם(קהלת ּת ּפ ח  ?! ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב לה)עליהם דּ וֹ חה.(תהלים ה' וּ מלא, רוּ ח לפני כּ מץ  יהיוּ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
לד וֹ רי  יעלוּ  וֹלא ּת ח ּת וֹ נוֹ ת , דּ רג וֹ ת  לאוֹ תן בגּ יהנּ ם י.ארוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ ה 

כּ ת וּ ב עליהם קד )ד וֹ רוֹ ת. ע וֹ ד(שם וּ ר ׁש עים הארץ מן חּט אים י ּת ּמ וּ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הללוּ י ּה  ה' את  נפׁש י  בּ רכי  ייסאאינם ורבּ י חזקיּ ה רבּ י בּ אוּ  . ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ידענוּ  וֹלא  אּת , היה  זה כּ ל וּ מה  אמרוּ , ראׁש וֹ . א ׁש רי ונׁש קוּ  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ ת ,. ׁש ּפ ג ׁש נוּ  הזּ וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה.עה 

הּבא לע ֹולם חלק לֹו יהיה לא  ּבריקנ ּות, זרע  ׁשּׁשֹופְך ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמי

אחרע וֹ ד  בּ מק וֹ ם והרי  ׁש ֹלמה , ּת מּה  בּ לבד  זה על וכי ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ,
זה כּ מוֹ  ואמר,אמר ּפ תח ט )? אׁש ר(קהלת בּ כל  רע  זה ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌

רע  זה מהוּ  ודּ אי . רע זה ה.מׁש . ּת חת ׁש .וֹ פ,נעשׂ ה מי  זהוּ  ? ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  מד וֹ ר וֹ  אין ׁש זּ ה מ.וּ ם דּ רכיו, וּ מחבּ ל בּ ריקנוּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶזרע

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. לעוֹ לם חלק לוֹ  יהיה וֹלא הוּ א, (תהליםבּ רוּ , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
רע,ה) זה אמר, זה על רע. יגר, ֹלא אּת ה רׁש ע חפץ אל  ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י 

בּ ני  לב וגם ל כּ ל אחד מקרה כּ י  למעלה. מדוֹ ר ל וֹ  יהיה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
רע מלא זה)האדם בּ חיּ יהם(משום בּ לבבם ט )והוֹ ללוֹ ת .(קהלת ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

חלק  להם ואין אמוּ נה, מחּס רי והם בּ לבּ ם, ּת קוּ עה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌4◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְׁש טוּ ת
וֹלא הזּ ה בּ עוֹ לם  ֹלא אמוּ נה, בּ ני וּ בא וֹ תם הוּ א בּ רוּ , ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הבּ א. הּמ תים.(שם)בּ עוֹ לם  אל ואחריו ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
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ואמר ,בּ א  הע וֹ לם לבני  מזהיר  הוּ א בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  (דבריםוּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּת חיה ,ל ) למען בּ ח יּ ים הבא)וּ בחר ּת  ובעולם  הזה , (בעולם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

מה אמ וּ נה  מחּס רי ר ׁש עים אוֹ תם הם. עוֹ לם אוֹ תוֹ  ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌4◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהחיּ ים
בּ זהאוֹ מרים אדם ׁש יּ בחר  גּ ב  על אף וגוֹ '. יבחר אׁש ר מי כּ י ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
עולם)העוֹ לם מסוּ ר(באותו ׁש הרי הוּ א, כלוּ ם ֹלא - ׁש אמר כּ מוֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
שם)בּ ידינוּ , בידינוּ ,(קהלת  ה וּ א  וּ מסוּ ר בּ ּט חוֹ ן , י ׁש  החיּ ים כּ ל אל ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מן(שם) טוֹ ב הוּ א חי לכלב לנוּ כּ י  יהיה  אי , ה ּמ ת. האריה ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  בּ ּמ ל,ח יּ ים יד וּ ר וּ  ׁש ֹּלא ודּ אי, רע זה כּ ן ועל ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּפ סוּ קים ׁש כּ ל גּ ב על ואף חלק . בּ וֹ  להם יהיה וֹלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
ׁש ֹלמה אבל אחרים, בּ דברים לחברים סּמ וּ כין ּת מצא ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
חלק  להם ׁש אין  אמוּ נה מח ּס רי  רׁש עים אוֹ תם על לגלּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌4◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָבּ א
ל וֹ , אמר הבּ א. וּ בעוֹ לם  הזּ ה בּ עוֹ לם הוּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ ,-

אּת נוּ  ותל, אּת , ׁש נּ תח בּ ר  כּ ,,התרצה אעשׂ ה אם להם, אמר ? ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌
כּ סיל  עלי  ּת קרא בּ נפׁש י .הּת וֹ רה ׁש אתחיּ ב אלּ א  עוֹ ד, וֹלא ! ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ל ּמ ה לוֹ , וּ ׁש לחוּ ני אמר וּ  ׁש ליח, אני ׁש הרי להם, אמר ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אמר, הּמ ל, וּ ׁש ֹלמה כו)בׁש ליחוּ ת, חמס (משלי רגלים מקצּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש ֹּלא על המרגּ לים, וּ ראה, בּ א כּ סיל. בּ יד דּ ברים ׁש לח ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ.תה
בּ עוֹ לם בנפׁש ם התח יּ בוּ  אמוּ נה, וּ ׁש לוּ חי האמוּ נה בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 

ל וֹ . והל, נׁש קם הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה 

נאמן  ׁשליח ּבידי ּדבריו ׁשּׁשלח  מי  ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָא ׁשריו

בּ אוֹ תםהלכוּ  ּפ גע וּ  ה וֹ לכים  ׁש הי וּ  עד ייסא . ור בּ י  חזקיּ ה רבּ י ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
אמרוּ , עליו. ייסא ורבּ י חזקיּ ה ר בּ י  את ׁש אלוּ  אדם . ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל  .מוֹ  בּ ין מה וחבר  הוּ א, חגּ י ר בּ י אמרוּ , ? ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
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מרבּ י  דּ ברים לדעת מבּ בל החברים וּ ׁש לח וּ הוּ  הוּ א, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
רבּ י  זהוּ  ודּ אי  ייסא, רבּ י אמר  החברים. וּ ׁש אר יוֹ חאי בּ ן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
אמר זה ועל .יּ דע, בּ מה עצמוֹ  להראוֹ ת רצה ֹלא ימיו ׁש כּ ל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַחגּ י ,

הּפ סוּ ק, ׁש אמר  מ.וּ ם בּ ּת וֹ רה, לוֹ  זכה בּ נוֹ  ׁש הרי ראית(שם)לנוּ  ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הוּ א, נאמן ׁש ליח ודּ אי  מּמ נּ וּ . לכסיל  ּת קוה בּ עיניו חכם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאי ׁש 

נאמן) שליח הוא  נאמן.(ואשריו ׁש ליח בּ ידי דּ בריו ׁש .לח מי  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש ריו 

f
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ליהו�אקה הוֹ דיעוּ �הוֹ דוּ  ׁש מוֹ  בּ  קראוּ  ©Ÿ̈¦§¦§¦

עלילוֹ תיו: שׂ יחוּ בבעּמ ים לוֹ  זּמ רוּ  לוֹ  ׁש ירוּ  ¨©¦£¦¨¦©§¦

נפלאוֹ תיו: לבג בּ כל ישׂ מח קדׁש וֹ  ׁש ם בּ  התהללוּ  §¨¦§§¨¦§©§§¥¨§¦§©¥

יהו� יהו�ד :�מבקׁש י ועזּ וֹ �דּ רׁש וּ  §©§¥§Ÿ̈¦§§Ÿ̈§ª
ּת מיד: פניו ׁש וּ  עשׂ ההבּ קּ  אׁש ר נפלאוֹ תיו זכרוּ  ©§¨¨¨¦¦§¦§§¨£¤¨¨

פיו: וּ מׁש ּפ טי יעקבומפתיו בּ ני עבדּ וֹ  אברהם זרע Ÿ§¨¦§§¥¦¤©©§¨¨©§§¥©£Ÿ

יהו�זבּ חיריו: הארץ�אֹלהינוּ �הוּ א בּ כל §¦¨§Ÿ̈¡¥§¨¨¨¤

דּ וֹ ר:חמׁש ּפ טיו: לאלף צוּ ה דּ בר בּ ריתוֹ  לעוֹ לם זכר ¦§¨¨¨©§¨§¦¨¨¦¨§¤¤
לישׂ חק:ט ׁש בוּ עתוֹ  וּ  אברהם את כּ רת ויּ עמידהיאׁש ר £¤¨©¤©§¨¨§¨§¦§¨©©£¦¤¨

עוֹ לם: בּ רית לישׂ ראל לחק ל%יאליעקב לאמר §©£Ÿ§Ÿ§¦§¨¥§¦¨¥Ÿ§

נחלתכם: חבל כּ נען ארץ את מתייבאּת ן בּ היוֹ תם ¤¥¤¤¤§¨©¤¤©£©§¤¦§¨§¥

בּ ּה : וגרים כּ מעט גּ וֹ ייגמסּפ ר אל מגּ וֹ י ויּ תהלּ כוּ  ¦§¨¦§©§¨¦¨©¦§©§¦¤
אחר: עם אל לעׁש קםידמּמ מלכה אדם הנּ יח ֹלא ¦©§¨¨¤©©¥¦¦©¨¨§¨§¨

מלכים: עליהם ולנביאיטוויּ וֹ כח במׁש יחי ּת גּ עוּ  אל ©©£¥¤§¨¦©¦§¦§¦¨§¦§¦©

ּת רעוּ : לחםטזאל מּט ה כּ ל הארץ על רעב ויּ קרא ©¨¥©¦§¨¨¨©¨¨¤¨©¥¤¤
יוֹ סף:יזׁש בר: נמכּ ר לעבד איׁש  לפניהם ׁש לח ¨¨¨©¦§¥¤¦§¤¤¦§©¥

רביעית לקדחת

בשמו  קראו לה' א)הודו קה ]:(קה, לפרק תהלים לאמרו[שימוש  טוב 
רביעית. לקדחת 

IIתהלים IIשימוש
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בכּ בליח נפׁש וֹ :(רגליו)ענּ וּ  בּ אה בּ רזל רגלוֹ  ¦©¤¤©§©§¤¨¨©§

IIתהלים IIזוהר 

יֹולדּתְך ותגל  וא ּמְך אביְך ְְְְִִִֵֶֶַַָָיׂשמח
רגל וֹ ע נּ וּ  יח)בּכ בל  מצֹורע:(קה, ּפרׁשת  וּיקרא נה .)[ז ֹוהר וּ בא](ּדף ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְְִַַַַָָָָֹ

כּ תוּ ב, בּ יוֹ סף קה)ראה, רגל וֹ ע (שם  בכּ בל  עד נּ וּ  וגוֹ '. ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
רגל וֹ ענּ וּ מתי דבר וֹ ב כּ בל בּ א עת עד  ה'? אמרת  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מי צרפתהוּ  ׁש ל  דבר וֹ  בּ א  עת עד  בּ א. עת עד אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֹ
ונבחן)דבר וֹ  יוסף, ׁש כּ תוּ ב (של  זהוּ  דבּ וּ ר. ה'אוֹ תוֹ  אמרת  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

-צרפתהוּ  ואז ויפּת חהוּ . עּמ ים מׁש ל  ו יּ ּת ירהוּ  מל $ .ׁש לח ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הבּ קר. בּ א היה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינתים 

וה ּׁשכינה ּבה' מתקּׁשרים  ּובּבקר ּתֹורה לֹומדים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּלילה 
כּ תוּ באמר אלעזר , כה)ר בּ י  א  אדני (שמואל  נפש והיתה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סתם, אדני , נפ ׁש  החיּ ים . בּ צר וֹ ר ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצרורה
כד ) נפׁש י(תהלים ל(וא נשׂ א ֹלא לק.ראׁש ר בּ בּ קר הזּ מן הרי . ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הצּ דּ יקים אׁש רי  לבעלּה . וּ לחבּ רּה  י שׂ ראל כּ נסת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאת
הּק דוֹ ׁש  עם להתק.ר וּ באים בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

כּ תוּ ב עליהם ישׂ ראל, כּ נסת  ועם הוּ א כג )בּ רוּ , י שׂ מח(משלי  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ותגל ואּמ , י וֹ לד ּת ,.אבי, ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נבחנת תפלה של מילה  כל
וגו'ענּ וּ  רגלוֹ " יח)בּכ בל מצורע:(קה , ג', חלק נה .)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

של תורה] ודבור דבור כל למדנו, כך חזקיה, רבי אמר
רקיעים, ובוקע למעלה, עולה מפיו, אדם שמוציא תפלה
היא אם ההיא, תפלה נבחנת ושם שנכנסת, למקום ונכנסת
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יהו�יט אמרת דברוֹ  בּ א עת צרפתהוּ :�עד ©¥Ÿ§¨¦§©§Ÿ̈§¨¨§

ויפּת חהוּ :כ  עּמ ים מׁש ל ויּ ּת ירהוּ  �מל שׂ מוֹ כאׁש לח ¨©¤¤©©¦¥Ÿ¥©¦©§©§¥¨
IIתהלים IIזוהר 

לעשות הקדוש, המלך לפני  אותה מכניסין כשרה, תפלה
זו  בתפלה ונתעורר  החוצה , אותה דוחים לא, ואם רצונה,

אחר. רוח

האסורים מבית  אותו הוציאו יוסף תפלת  כשנתקבלה 

וגו 'עד  דברוֹ  ּב א יט)עת מצורע:(קה, ג ', חלק נה .)[זוהר (דף ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌

תורה] ב כּ בל זוהר "ענּ וּ  ביוסף, בו כתוב וראה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִובוא
דבר וֹ  בּ א עת "עד רגלוֹ ", ב כּ בל "ע נּ וּ  מתי עד וגו'", ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַרגלוֹ 
עד  אלא מי , של דברו בא עת עד  צרפתהוּ ", ה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאמרת
זהו  תפלתו, ונבחנה למעלה, יוסף של  דברו בא עת

וי ּת ירהוּ שכ  מל, "ׁש לח ואז צרפתהוּ ", ה' "אמרת  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִתוב:
עּמ ים ויפּת חהוּ ".מׁש ל ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

האסורים מבית  יוסף את  שתתיר השכינה את שלח ה'
וגו 'ׁש לח ויּת ירה וּ  כ )מל* מקץ:(קה, פרשת  א ' חלק קצה .)[זוהר זוהר(דף  ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

אסוּ רים"תורה] מּת יר "ה' כתיב שמעון, רבי (תהליםאמר ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
ז) עּמ יםקמו, "מׁש ל ומהו וי ּת ירהוּ ", מל, "ׁש לח  כתיב: וכאן ,ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌

"מׁש ל קמד ויפּת חהוּ " הוא, ברוך הקדוש זה מל ," "ׁש לח  אלא ? ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌

הזוהר זיו

ועודקמד. שליח, ידי על  משמע  וכאן בעצמו , הוא  משמע אסורים, מתיר  ה '

על מוסב שהכל ומתרץ למה , שונות במלות לשון כפל ויפתחהו עמים מושל

אשר נאמר  שעליו  הידוע, הגואל המלאך את שלח  הוא הוא, ברוך הקדוש

אסירתו . מתיר  היה  בעצמו הוא  ברוך  הקדוש כאילו זה הרי  לפיכך  בקרבו , שמי 
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קנינוֹ : בּ כל וּ מׁש ל לביתוֹ  בּ נפׁש וֹ כבאדוֹ ן שׂ ריו לאסר ¨§¥Ÿ¥§¨¦§¨¤§Ÿ¨¨§©§

יחכּ ם: ויעכגוּ זקניו מצרים ישׂ ראל בּ ארץויּ בא גּ ר קב §¥¨§©¥©¨Ÿ¦§¨¥¦§¨¦§©£Ÿ¨§¤¤

מצּ ריו:כדחם: ויּ עצמהוּ  מאד עּמ וֹ  את הפ�כהויּ פר ¨©¤¤¤©§Ÿ©©£¦¥¦¨¨¨©

IIתהלים IIזוהר 

שלח עליון מלך מל ,", "ׁש לח  הוא, ברוך  הקדוש זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַעּמ ים"
מושל  שהוא הגואל, מלאך זה  אותו , ששלח  הוא ומי ויתירהו,
ברוך  הקדוש מעם והכל  התחתונים, על מושל שהוא  עמים,

הוא. הוא

מהּכלא א ֹות ֹו הּתיר ִִֵֶֶַה '
וגו'ׁש לח  ויּ ּת ירהוּ  כ )מל* מּקץ :(קה, ּפרׁשת  ע"ב)][ּברא ׁשית קצד (ּדף  ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְִִֵֵַַָָ

כּ תוּ ב  מה ראה ע ּמ ים ?בּ א מׁש ל ויּ ּת ירה וּ  מל$ ׁש לח ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ בויפּת חהוּ  אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י קמו). מּת יר(תהלים ה' ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ באסוּ רים  וכאן ויּ ּת ירהוּ וגוֹ ', מל$ לּמ הׁש לח מׁש ל, ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

אלּ אויפּת חהוּ ע ּמ ים  מל$? הוּ א.ׁש לח בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  זה - ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ע ּמ ים  הּמ ל,מ ׁש ל - מל, ׁש לח הוּ א. בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  זה - ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לוֹ  ׁש .לח הוּ א וּ מי  ויּ ּת ירה וּ . ׁש לח הּמ לא,העליוֹ ן זה ? ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּת חּת וֹ נים, על מוֹ ׁש ל  ׁש הוּ א ע ּמ ים, מוֹ ׁש ל ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ וֹ אל,

הוּ א. בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  מן הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְוה כּ ל

ּבע ֹולם ּגלּגּולים  ְְְִִֵַָָמגלּגל 

וגו'ו יּ בא  מצרים כג)ישׂ ראל מּקץ:(קה , ּפרׁשת קצד[ּבראׁשית (ּדף  ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְִִֵֵַַָָ

ּפ תח,ע"ב)] אלעזר כג )ר בּ י קה, י שׂ ראל (תהלים ויּ בא ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ  חם . בּ ארץ  גּ ר ויעקב ה וּ אמצרים בּ ר וּ , ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ראה א ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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בּ עבדיו: להתנכּ ל עּמ וֹ  לשׂ נא מׁש הכולבּ ם ׁש לח ¦¨¦§Ÿ©§¦§©¥©£¨¨¨©Ÿ¤

בּ וֹ : בּ חר אׁש ר אהרן אתוֹ תיוכזעבדּ וֹ  דּ ברי בם שׂ מוּ  ©§©£Ÿ£¤¨©¨¨¦§¥Ÿ¨

חם: בּ ארץ מרוּ כחוּ מפתים וֹלא �ויּ חׁש  �חׁש  ׁש לח Ÿ§¦§¤¤¨¨©Ÿ¤©©§¦§¨

אתכטדּ ברוֹ :(דבריו)את ויּ מת לדם מימיהם את �הפ ¤§¨¨©¤¥¥¤§¨©¨¤¤

IIתהלים IIזוהר 

לקיּ ם כּ די וּ ׁש בוּ עוֹ ת נדרים וּ מקיּ ם בּ עוֹ לם, גּ לגּ וּ לים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמגלגּ ל 
גּ וֹ זר. ׁש הוּ א וּ גזרה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ עה

האב ֹות את ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ֲֶַַַָָָָאהבת 

בּ ר וּ ,ׁש הרי  הּק דוֹ ׁש  ׁש אהב ואהבה ׁש חביבוּ ת ֹלא אם ׁש נינוּ , ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
למצרים יעקב את לה וֹ ריד ראוּ י  היה האב וֹ ת, את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
ועשׂ ה בּ נוֹ , לי וֹ סף המלי, אוֹ תם וּ באהבתוֹ  בּ רזל. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ כבלים
בּ כבוֹ ד , ה.בטים כל  וירדוּ  הארץ, כּ ל  על ׁש .וֹ לט מל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 

כּ מל,. ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב

מצרים על יֹוסף את  הׁשליט  ְְִִִִֵֶַָה '

וגו'ו יּ בא מצרים כג )ישׂ ראל כּ תוּ ב :(קה , מה ראה  (שם)?בּ א ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌4◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
חם  בּ ארץ גּ ר  ויעקב מצרים ישׂ ראל ׁש כּ תוּ ב ויּ בא כּ יון . ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

חם בּ ארץ גּ ר  ׁש יּ עקב ידענוּ  ֹלא מצרים, י שׂ ראל ל ּמ הויּ בא ? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זה את אלּ א,צרי , מצרים ? ישׂ ראל בּ ר וּ ,ויּ בא הּק דוֹ ׁש  זה - ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יעקב  בּ ׁש ביל ׁש הרי יעקב. זה - חם בּ ארץ  גּ ר ויעקב ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְהוּ א.
גּ לגּ ל  הוּ א בּ רוּ , והּק דוֹ ׁש  למצרים, ה.כינה בּ אה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָוּ בניו
התקיּ מה ׁש בּ זכוּ תוֹ  בּ ראׁש וֹ נה, יוֹ סף  את והוֹ ריד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִגּ ל גּ וּ לים

הארץ. כּ ל על אוֹ תוֹ  והׁש ליט עּמ וֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית



תה�ים זוהר הלימוד1024 סיון סדר כ ליום

קהתהלים מזמור  | לחודש  כא | רביעי ספר 

מלכיהם:ל דּ גתם: בּ חדרי צפרדּ עים ארצם ׁש רץ §¨¨¨©©§¨§©§§¦§©§¥©§¥¤

גּ בוּ לם:לא בּ כל כּ נּ ים ערב ויּ בא ׁש מיהםלבאמר גּ  נתן ¨©©¨Ÿ¨Ÿ¦¦§¨§¨¨©¦§¥¤

בּ ארצם: להבוֹ ת אׁש  וּ תאנתםלגבּ רד גּ פנם �ויּ  ¨¨¥¤¨§©§¨©©©§¨§¥¨¨

גּ בוּ לם: עץ ואיןלדויׁש בּ ר וילק ארבּ ה ויּ בא אמר ©§©¥¥§¨¨©©¨Ÿ©§¤§¤¤§¥
ּפ רילהמסּפ ר: ויּ אכל בּ ארצם עשׂ ב כּ ל ויּ אכל ¦§¨©Ÿ©¨¥¤§©§¨©Ÿ©§¦

אוֹ נם:לואדמתם: לכל ראׁש ית בּ ארצם בּ כוֹ ר כּ ל �ויּ  ©§¨¨©©¨§§©§¨¥¦§¨¨

ׁש ל:לז כּ וֹ  ׁש בטיו בּ  ואין וזהב בּ כסף שׂ מחלחויּ וֹ ציאם ©¦¥§¤¤§¨¨§¥¦§¨¨¥¨©

עליהם: ּפ חדּ ם נפל כּ י בּ צאתם ענןלטמצרים ּפ רשׂ  ¦§©¦§¥¨¦¨©©§¨£¥¤¨©¨¨

IIתהלים IIזוהר 

ּגזרֹותיו  מקּים הּוא  ּברּוְך ְְֵֵַַָָָה ּקדֹוׁש

וגו 'ו יּ וֹ ציאם  וזהב לז)ּב כסף  מּקץ:(קה, ּפרׁשת ע"א )[ּבראׁשית קצו ](ּדף ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְִִֵֵַַָָ

ע שׂ ה, הוּ א בּ ר וּ , .הּק דוֹ ׁש  מה כּ ל ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ראה, בּ א הגּ זרה. לק יּ ם ׁש רצה מ .וּ ם גּ לגּ וּ לים , לגלגּ ל הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 

.צּ רי, מה כּ ל  הביא העוֹ לם, את הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
וּ מצא לעוֹ לם האדם את הביא כּ , ואחר בּ ראׁש וֹ נה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ראה]מזוֹ ן . לאברהם,[בא אמר  הוּ א בּ ר וּ , ה ּק דוֹ ׁש  כן (בראשיתכּ מוֹ  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

להם טו) ֹלא בּ ארץ  זרע$ יהיה גר כּ י ּת דע כן ידע ואחרי וגוֹ ', ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
מצ  ֹלא מצרים, לארץ י וֹ סף כּ ׁש בּ א  גּ דוֹ ל. בּ רכ ׁש  בּ ּה יצאוּ  א ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌4◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

העוֹ לם וכל  הע וֹ לם, על רעב והביא גּ ל גּ וּ לים, גּ ל גּ ל גּ דוֹ ל. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרכוּ ׁש 

מצרים ארץ כּ ל  והתמלּ אה למצרים, וזהב כּ סף מביאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
יעקב  את הביא גּ דוֹ ל, רכוּ ׁש  נתקן ׁש הכּ ל לאחר וזהב. ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ סף

◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים.
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IIתהלים IIזוהר 

לּמּכה רפ ּואה ְְִַַַָָמקּדים 

בּ וֹ ראׁש ּכ * בּ ראׁש וֹ נה - הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  [מקדים]דּ רכי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
רכוּ ׁש  התקין בּ ראׁש וֹ נה כּ , מכּ ה. כּ , ואחר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְרפ וּ אה,
גּ לגּ וּ לים גּ לגּ ל כּ ן ועל לגּ לוּ ת, אוֹ תם הביא כּ , ואחר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל,

על  רעב כּ ל [כל]והביא וזהב כּ סף  מביאים ׁש יּ היוּ  כּ די העוֹ לם, ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
למצרים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם

ליׂשראל ע ׁשירּות נׁשּפע  ה ּצּדיק יֹוסף ידי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָעל

כּ סף בּ א ׁש ל עׁש ר גרם הוּ א צדּ יק, ׁש הוּ א י וֹ סף מ.וּ ם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כּ תוּ ב ישׂ ראל, ׁש יּ טלוּ  לז)וזהב  קה, בּ כסף (תהלים ויּ וֹ ציאם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כּ וֹ ׁש ל. בּ ׁש בטיו ואין לי שׂ ראל ,וזהב בּ א זה הצּ דּ יק ׁש ל  וּ מיּ ד וֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הבּ א. לע וֹ לם אוֹ תם לזכּ וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

כמלך למצרים יעקב  ירד האבות את ה ' שאהב  האהבה בזכות 

וגו 'ו יּ בא מצרים כג)י שׂ ראל ח"א ,:(קה, קצד:)[זוהר תורה](מקץ זוהר ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מסבב  הוא  ברוך שהקדוש וראה, בוא אלעזר, רבי אמר 
שהרי  גוזר, שהיה והגזרה השבועה לקיים  בעולם , סבות
הוא ברוך הקדוש שאהב והאהבה החביבות אלמלי למדנו,
של  בשלשלאות למצרים  לרדת יעקב  ראוי היה להאבות,
למלך  אותו ועשה בנו, ליוסף השליט אותם ובאהבתו  ברזל,
כמלך . ויעקב בכבוד, השבטים כל וירדו הארץ, כל  על המושל 

ובניו  יעקב וגם למצרים באה  השכינה

בּ ארץ בוא גּ ר ויעקב מצרים י שׂ ראל  "ויּ בא כתוב: מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַוראה
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לילה: להאיר ואׁש  �ולחםמלמס שׂ לו ויּ בא ׁש אל §¨¨§¥§¨¦¨§¨¨©©¨¥§¨§¤¤

ישׂ בּ יעם: בּ צּ יּ וֹ תמאׁש מים הלכוּ  מים ויּ זוּ בוּ  צוּ ר ּפ תח ¨©¦©§¦¥¨©©¨¨¦¨§©¦

עבדּ וֹ :מבנהר: אברהם את קדׁש וֹ  דּ בר את זכר כּ י ¨¨¦¨©¤§©¨§¤©§¨¨©§

בּ חיריו:מג את בּ רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן עּמ וֹ  להםמדויּ וֹ צא ויּ ּת ן ©¦©§¨§¦¨¤§¦¨©¦¥¨¤

IIתהלים IIזוהר 

ידענו  לא האם מצרים " י שׂ ראל  "ויּ בא שכתוב : כיון ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָחם",
"ויּ בא אלא זה, לומר הצריך ולמה חם, בארץ  גר  ֹ◌ָ◌ַשיעקב

הוא  ברוך  הקדוש זה מצרים", בּ ארץ (ב )ישׂ ראל גּ ר "ויעקב , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
השכינה באה ובניו יעקב  בשביל  שהרי יעקב, זה ◌ָחם",
והוריד  סבות, מסבב היה הוא ברוך  והקדוש למצרים,
והשליטו  הברית, עמו נתקיים שבזכותו בראשונה, ליוסף 

הארץ. כל  על

מצרים? ארץ לפני עוד מלכנו היה  הלא 

ּב חיריו"ו יּ וֹ צא  את ּב רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן  מג)עּמ וֹ  רעיא :(קה , ג ' חלק [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קדושים פד:)מהימנא תורה](דף  ואמר,זוהר אלעזר  רבי פתח
תדע" ֹלא זוּ לתי ואֹלהים  מצרים מארץ  אֹלהי: ה' ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְ"ואנכי 

ד ) יג, אלא(הושע  מצרים, מארץ הוצאתיך אשר כתוב  לא  ,
להם היה מצרים מארץ וכי  מצרים", מארץ אֹלהי: ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ"אנכי 
בניו  אל יעקב ויאמר  כתוב: והלא לזה, מקודם ולא למלך

בּ תככם" אׁש ר הנּ כר  אֹלהי  את  ב )"הסרוּ  לה, ונאמר:(בראשית , ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌
אל" בּ ית ונעלה ג')"ונקוּ מה "מארץ (שם, כאן : וכתוב , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

מה(ב )?מצרים" יובן אחתזה חיה שיש עקיבא דרבי  ברייתא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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IIתהלים IIזוהר 

וחקוק  שמה וישראל הרקיע באמצע עומדת הכסא נושאת 
וכו'. ברכו רם בקול שאומרת ישראל מצחה על

הוא ברוך  הקדוש  של כבודו נודע  במצרים

של אלא כבודו  הכירו לא בעולם, ישראל  שהיו היום מן
בעבודה שהיו מצרים, בארץ מלבד הוא ברוך הקדוש
ממנהגים שינו ולא הוא, ברוך הקדוש אל  ויצעקו קשה,

הכור. בתוך כזהב  אבותינו , נזדקקו שם שלהם,

מאבותיהם שקיבלו הפשוטה  האמונה אחר הלכו ישראל 

רעים,ועוד מינים כמה כשפים כמה יום בכל  רואים  שהיו
ולשמאל , לימין מדרכם סרו ולא לאנשים, להטעות
ברוך  הקדוש של בכבודו כך כל יודעים היו  שלא פי על ואף 

אבותם. מנהגי  אחר שהלכו  אלא הוא,

ביותר נתחזקה  אמונתם  והים , שבמצרים ומופתים באותות 

ברוך ואחר הקדוש ולקחם גבורות, וכמה נסים כמה ראו כך
ואותות נסים כמה ראו שכלם ולפי לעבודתו, הוא
כי  מצרים", מארץ אֹלהי: ה' "ואנכי אמר  בעיניהם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְוגבורות
וראו  הים, על אליהם ונגלה שלו, הכבוד בהתגלות היה שם

בפנים. פנים העליון  כבוד  זיו

התורה לכם  נתתי אני המופתים שעשיתי אני

אלאולפיכך עמנו, שדיבר הוא אחר שאלהים תאמרו  אל
הוא אני  מצרים, בארץ ראיתם אשר  הוא אני 
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יירׁש וּ : לאּמ ים ועמל גּ וֹ ים יׁש מרוּ מהארצוֹ ת בּ עבוּ ר ©§¦©£©§ª¦¦¨©£¦§§

הללוּ יּה : ינצרוּ  ותוֹ רתיו ¨§©ª¨§Ÿ¨¦§Ÿחקּ יו

IIתהלים IIזוהר 

אותן  כל שעשיתי  הוא אני מצרים, בארץ שונאיכם שהרגתי
ֹלא זוּ לתי  "ואֹלהים זה ובעבור מצרים, בארץ  מכות ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵעשר 

ד )תדע" יג , הוא(הושע  אני  אלא אחר שיש תאמר אל הכל ., ֵ◌ָ◌

f
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לחודש כב

ליהו�אקו הוֹ דוּ  לעוֹ לם�הללוּ יּה  כּ י טוֹ ב כּ י ©§¨©Ÿ̈¦¦§¨

יהו�בחסדּ וֹ : גּ בוּ רוֹ ת ימלּ ל כּ ל�מי יׁש מיע ©§¦§©¥§§Ÿ̈©§¦©¨

¨¦§ּת הלּ תוֹ :

שלישית לקדחת

גבורות ימלל ב)מי  קו ]:(קו , לפרק  תהלים לקדחת [שימוש טוב
ו"ה . שלו ושם שלישית

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

וגו 'מי  ה ' גּ בוּ ר וֹ ת ב )ימלּ ל תולדות:(קו , פ' ח "א קלד:)[זוהר ואלּ ה](דף  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ואמר, חיּ יא ר בּ י ּפ תח וגוֹ '. יצחק ב )ּת וֹ לדת קו, מי(תהלים  ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ּת הלּ תוֹ  כּ ל  יׁש מיע ה' גּ ב וּ ר וֹ ת הּק דוֹ ׁש ימלּ ל  כּ ׁש רצה ראה, בּ א . ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מסּת כּ ל  היה העוֹ לם, את לברא  לפניו ברצוֹ ן ועלה הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ ,
בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא וּ מע שׂ ה מע שׂ ה וּ בכל אוֹ תוֹ , וּ בוֹ רא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ תוֹ . וּ בוֹ רא  בּ ּת וֹ רה מסּת כּ ל היה בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהוּ א

ח) ּת קרי (משלי  אל יוֹ ם. י וֹ ם ׁש עׁש וּ עים ואהיה אמוֹ ן  אצלוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָואהיה
אם לפניו: הּת וֹ רה אמרה  אדם, לברא כּ ׁש רצה אּמ ן. אלּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌4◌ָ◌ֶ◌ָאמוֹ ן
יהיוּ  לּמ ה אוֹ תוֹ , ּת ד וּ ן ואּת ה יחטא כּ , ואחר  יבּ רא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

דּ ינ, את לסבּ ל  י וּ כל ֹלא ׁש הרי לחנּ ם, ידי, ל ּה מעשׂ י אמר ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת ּק נּת י  הנּ ה ה וּ א : בּ רוּ , אתהּק דוֹ ׁש  ׁש בּ ראתי טרם תׁש וּ בה ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה בּ ׁש עה לעוֹ לם הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  אמר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
האדם, את ֹלא וּ ברא וחּק וֹ תי$ א ּת ה עוֹ לם, עוֹ לם, ל וֹ : אמר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌-◌ֶ◌

כּ די האדם, את  ב$ בּ ראתי כּ $ וּ מ(וּ ם ה ּת וֹ רה. על אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתקיּ מוּ 
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IIתהלים IIזוהר 

והכּ ל ובהוּ , לתהוּ  מחזיר$ הריני  - ֹלא ואם בּ ּה , ֹ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעּס ק
ק יּ ם  האדם ׁש כּ תוּ בבּ ׁש ביל  זהוּ  מה). ארץ (ישעיה עשׂ יתי אנכי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

אדם בּ ני  לפני וּ מכריזה עוֹ מדת וה ּת וֹ רה בּ ראתי. עליה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואדם 
אזנוֹ . ׁש יּ ר כּ ין מי ואין בּה , וי ׁש ּת דּ לוּ  ׁש יּ תעּס ק וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

כּ לראה,בּ א וּ מקיּ ם הע וֹ לם  מקיּ ם בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  כּ ל  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ ראוּ י, ּת ּק וּ נוֹ  על וּ מעשׂ ה ואיברמעשׂ ה איבר כּ ל  ל , ואין ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נחלק  ׁש אדם כּ מוֹ  ׁש הרי בּ עוֹ לם. בּ ר יּ ה כּ נגדּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם
על  אלּ וּ  מתּק נים דּ רגוֹ ת על דּ רגוֹ ת עוֹ מדים וכ לּ ם ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלאיברים,
כּ לּ ם בּ ריּ וֹ ת אוֹ תם כּ ל  העוֹ לם, גּ ם  כּ , - אחד  גּ וּ ף וכ לּ ם ◌ָ◌4◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌4◌ְ◌ֵאלּ וּ 
מתּק נים כּ לּ ם וכאׁש ר אלּ וּ , על  אלּ וּ  ועוֹ מדים איברים ◌ִ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌4◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵאיברים

גוּ ף הנּ ה הּת וֹ רה[אחד]- כּ ל ׁש הרי ׁש הּת וֹ רה. כּ מוֹ  והכּ ל מּמ ׁש . ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
- נתקנים וּ כׁש כּ לּ ם אלּ וּ , על  א לּ וּ  ועוֹ מדים וּ פרקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌4◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאיברים
ּפ תח הזּ ה, בּ ּמ עשׂ ה  הסּת כּ ל ׁש דּ וד כּ יון אחד. גּ וּ ף  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַנע שׂ ים

קד )ואמר, מלאה (תהלים עשׂ ית בּ חכמה כּ לּ ם ה ' מעשׂ י$ רבּ וּ  מה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌-◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קנינ$. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ּכל לה ּׂשיג. יכֹולים ׁשּלא  חתּומים  עליֹונים  ה ּסֹודֹות ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה 
הּבא והע ֹולם ה ּזה הע ֹולם ׁשל  ְְִֶֶַַַָָָָָָהּדברים

לה*יג.בּ ּת וֹ רה  יכוֹ לים ׁש ֹּלא חתוּ מים עלי וֹ נים הּס וֹ דוֹ ת כּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וֹלא ׁש התגּ לּ וּ  עליוֹ נים דּ ברים  אוֹ תם כּ ל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
הדּ ברים כּ ל וּ למּט ה. ׁש לּ מעלה ה דּ ברים כּ ל  הם בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ וּ .
בּ ּת וֹ רה, הם הבּ א העוֹ לם ׁש ל  הדּ ברים וכל  הזּ ה העוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

כּ תוּ ב  כּ , וּ מ .וּ ם אוֹ תם. וּ מכּ יר ׁש ּמ ׁש גּ יח מי קו)ואין מי(תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
גּ ב וּ  ּת הלּ תוֹ .ימלּ ל  כּ ל  יׁש מיע ה' ׁש ֹלמהרוֹ ת בּ א ראה, בּ א ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
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יכל . וֹלא הּת וֹ רה דּ קדּ וּ קי ועל  הּת וֹ רה דּ ברי על לעמד ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִוּ ב ּק ׁש 
אמר, דּ וד  מּמ נּ י . רחוֹ קה  והיא אחכּ מה אמרּת י קיט )אמר, (תהלים ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ ׁש ֹלמה כּ תוּ ב ראה, בּ א מּת וֹ רת,. נפלאוֹ ת ואבּ יטה  עיני  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל 
ה) א ואלף.(מלכים חמ.ה ׁש ירוֹ  ויהי מׁש ל אלפים ׁש ֹלׁש ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר

וּ מׁש ל  מׁש ל בּ כל היוּ  טעמים ואלף ׁש חמ.ה בּ ארוּ הוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
- בּ דבריו  הי וּ  כּ , ודם, בּ שׂ ר ׁש הוּ א .ֹלמה, וּ מה  א וֹ מר. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על הוּ א  בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר הּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
כּ ּמ ה ׁש ירים, כּ ּמ ה מׁש לים, כּ ּמ ה בּ וֹ  יׁש  ודבר דּ בר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל
כּ תוּ ב  כּ ן  ועל  חכמוֹ ת, כּ ּמ ה עליוֹ נים , סוֹ ד וֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִתׁש בּ ח וֹ ת,
ּת לדת וא לּ ה למעלה, כּ תוּ ב מה  ראה בּ א  ה '. גּ בוּ ר וֹ ת ימלּ ל ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמי 
ואלּ ה אמר  כּ , אחר נשׂ יאים. עשׂ ר ׁש נים ׁש הם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי ׁש מעאל.
בּ יׁש מעאל  בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב דּ עּת , על התעלה יצחק. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּת וֹ לדת
ׁש זּ ה בנים, ׁש ני  הוֹ ליד ויצחק  נשׂ יאים ע שׂ ר  ׁש נים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ליד

התעלּ ה ֹלא וזה ה'.התעלּ ה גּ ב וּ ר וֹ ת ימלּ ל  מי  כּ תוּ ב  כּ ן על ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
י וֹ תר לבדּ וֹ  היה ׁש ה וּ א  יעקב, את הוֹ ציא ויצחק יצחק. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה
וּ מּט ה. מעלה ׁש ל הּק יּ וּ ם  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים ׁש הוֹ ליד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌4◌ִמכּ לּ ם,

עלי וֹ נה, בּ קד.ה למעלה יצחק למּט ה,[וישמעאל]אבל ועשׂ ו ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌4◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב כּ ן  ּת הלּ תוֹ ועל כּ ל יׁש מיע  ה ' גּ בוּ רוֹ ת ימלּ ל יעקב.מי זה . ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מהם. מאירים כּ וֹ כבים כּ ּמ ה בּ לּ בנה, ה.מׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ד בּ ק

ׁשעֹוׂשה ּגבּורֹות  מא ֹותן אחת  ּגזרה  ויעביר ׁשּיס ּלק ה ּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי
ה ּוא ּברּוְך ַָָהּקדֹוׁש

וגו'מי  ה ' גּ בוּ רוֹ ת  ב )ימלּ ל ויחי:(קו , פ' ח"א רמט:)[זוהר ּפ תח](דף  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קו)ואמר , ּת הלּ תוֹ (תהלים כּ ל יׁש מיע ה' גּ ב וּ ר וֹ ת ימלּ ל  .מי  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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ימלּ ל  זּ ה מה אבל בּ ארוּ הוּ , זה לכּת ב ּפ ס וּ ק צרי , היה ידבּ ר ?! ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ֹלא, - כּ , הם ה ּפ סוּ קים ׁש הרי  הכּ תוּ ב, דּ ר , ׁש זּ וֹ  ּת אמר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
מי  דּ בר . להראוֹ ת בּ א כּ אן אף דּ בר , להראוֹ ת בּ אים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌4◌ֶׁש כּ לּ ם

ה ']ימלּ ל כּ כּ תוּ ב[גבורות כג ), ה',(דברים  גּ בוּ רוֹ ת מליֹלת. וקטפ ּת  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ א הדּ ין גּ זרת כּ ל ׁש הרי  ר בּ ים, ׁש הם מי מ.וּ ם ולכן מ.ם, ה ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ׁש עוֹ שׂ ה גּ בוּ ר וֹ ת מאוֹ תן אחת גּ זרה ויעביר ׁש יּ סלּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א
ה וּ א בּ רוּ , ידבּ ר,הּק דוֹ ׁש  אחד. הכּ ל וידבּ ר , ימלּ ל מי עוֹ ד , ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ עלי  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן, להם  ׁש אין  הן גבוּ רוֹ ת וכ ּמ ה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ֹלא והדּ בּ וּ ר החּק ים, ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה מגנּ ים, בּ עלי כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌4◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִדינים ,

ידוּ עוֹ ת וּ בּמ ה להם. לדבּ ר סוֹ ד יכ וֹ ל בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ הגּ דה, כּ לּ ם ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌4◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ולדעת להם לדבּ ר יכוֹ ל ֹלא וּ באמירה בּ דבּ וּ ר ׁש הרי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,

כּ כּ תוּ ב יד וּ עוֹ ת, הן בּ הגּ דה אבל קמה)אוֹ תם, לדוֹ ר(תהלים  דּ וֹ ר  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
אבל  י וֹ דעים, זה בּ ס וֹ ד י גּ יד וּ . וּ גבוּ רתי , מע שׂ י, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְי ׁש בּ ח
וּ גב וּ רת, ׁש כּ תוּ ב ידבּ רוּ , תחּת וֹ נה, גּ בוּ רה  ׁש היא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְגּ בוּ רת,,

ּת הלּ תוֹ ידבּ רוּ . כּ ל  הםיׁש מיע ׁש ר בּ ים הדּ ינים[הדרגות], ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מחנוֹ ת וכ ּמ ה  חילוֹ ת וכּמ ה בּ תהלּ ה, וּ מחבּ רים ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌4◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נּ וֹ דעים 

כּ כּ תוּ ב בּ ּה , כה)ׁש ּמ תחבּ רים זה(איוב  ועל לגד וּ דיו , מסּפ ר הי ׁש  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ּת הלּ תוֹ  כּ ל  לה ׁש מיע יכוֹ ל ?מי ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

להיֹות לאדם  ת ֹורה נתנה  עצה  מיני עׂשר ּוׁשל ׁשה  מא ֹות ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָֹׁשׁש
ה ּזה ּבע ֹולם ל ֹו להיטיב  רֹוצה  ׁשרּבֹונ ֹו מ ּׁשּום ּבר ּבֹונֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשלם

הּבא לע ֹולם ויֹותר  הּבא  ְְֵַַָָָָָָולע ֹולם

וגו'מי ה' גּ בוּ ר וֹ ת ב )ימלּ ל  יתרו:(קו , פ' ח"ב פב:)[זוהר ויד בּ ר](דף  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ תח, יה וּ דה ר בּ י לאמר. האלּ ה הדּ ברים כּ ל את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱאֹלהים
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קו) ּת הלּ תוֹ (תהלים כּ ל יׁש מיע  ה ' גּ בוּ רוֹ ת ימלּ ל  דרכים .מי  בּ כּמ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דרכים  בּ כ ּמ ה רבּ וֹ נוֹ . לפני יחטא ׁש ֹּלא בּ אדם הּת וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהעידה

וּ �מאל ימין  מדּ רכיו  יסטה ׁש ֹּלא עצה לוֹ  דרכיםנתנה בּ כּמ ה . ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לוֹ . וימחל  רבּ וֹ נוֹ  לפני יׁש וּ ב  אי, עצה לוֹ  ׁש ׁש נתנה ׁש (נינ וּ , ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ׁש לם  להיוֹ ת  לאדם תוֹ רה נתנה עצה  מיני  עשׂ ר וּ ׁש ֹלׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵמא וֹ ת
ולעוֹ לם  ה זּ ה בּ עוֹ לם לוֹ  להיטיב ר וֹ צה ׁש רבּ וֹ נוֹ  מ(וּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְבּ ר בּ וֹ נ וֹ ,

הבּ א  לעוֹ לם ויוֹ תר ׁש הבּ א, ׁש הרי .הׁש לים, מה כּ ל נינוּ , ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לעוֹ לם בּ הם ׁש זּ וֹ כה טוֹ בוֹ ת מאוֹ תן - לאדם הוּ א בּ רוּ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הּט עם מה בּ הם. הׁש ּת לּ ם ה וּ אהבּ א הבּ א ׁש העוֹ לם מ.וּ ם  ? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הוּ א. בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  אלא)ׁש ל שלו  אינו הזה  שהעולם תאמר וכ:(ואם ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ פר וֹ זדוֹ ר א לּ א אינוֹ  הבּ א העוֹ לם כּ נגד הזּ ה הע וֹ לם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
הוא)לטרקלין. ברוך הקדוש  של  הוא הבא העולם כך  וּ כׁש זּ וֹ כה(משום ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כּ תוּ ב  ׁש .נינוּ , זוֹ כה. הוּ א בּ ׁש לּ וֹ  - הצּ דּ יק ב )א וֹ ת וֹ  (דברים ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה אחיו. בּ קרב לּ וֹ  יהיה ֹלא ה וּ אונחלה ׁש ה' מ.וּ ם ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

זוֹ כה זה. עליוֹ ן יר .ה לחלק ׁש זּ וֹ כה מי  חלקוֹ  אׁש רי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌4◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנחלת וֹ .
הבּ א בּ עוֹ לם כּ , ה זּ ה. הע וֹ לם ׁש ל  וּ בבּ ית הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ ּה 

ׁש כּ תוּ ב  ה ּק דוֹ ׁש , העליוֹ ן  בּ ביתי (ישעיהנו)וּ בבּ ית להם ונתּת י ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
עם ׁש ּמ דוֹ רוֹ  צ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  וׁש ם . יד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְוּ בח וֹ מתי 

בּ ביתוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל ,

לזה,רבּ י  ׁש זּ וֹ כה צדּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי אמר, ׁש מעוֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
נח)ׁש כּ תוּ ב ה',(ישעיה עם כתוּ ב ֹלא ה'. על ּת תענּ ג אז ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ה' על זּ ה מה ה'. על ותחּת וֹ ניםאלּ א ׁש עליוֹ נים מקוֹ ם ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב מק וֹ ם, לאוֹ תוֹ  וּ תאבים מּמ נּ וּ  קכא)נמ ׁש כים מאין (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
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וכת וּ ב עזרי . ז)יבא וּ לפניו (דניאל מגּ יע היּ מים ע ּת יק ועד  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ ל  זיו, לאוֹ תוֹ  להסּת כּ ל ה צּ דּ יקים וענג וּ תׁש וּ קת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהקריב וּ הוּ .
אמר עוֹ ד  הכּ תרים. אוֹ תם כּ ל נמׁש כים  וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , י וֹ צא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִזיו
הּפ סוּ ק  בּ סוֹ ף ה', על ּת תענּ ג אז זה בּ פס וּ ק ׁש נינוּ  ׁש מעוֹ ן, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

כּ תוּ ב  ׁש נּ קראמה מקוֹ ם אוֹ תוֹ  על  ארץ, בּ מתי  על  והר כּ בּת י, ? ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ קרא מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  הזּ וֹ . מהארץ למעלה הוּ א ארץ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָבּ מתי 
ה' על ארץ. בּ מתי על ׁש כּ תוּ ב  והינוּ  ׁש מים, הינוּ  ארץ, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָבּ מתי 
ה', על ּת תענּ ג אז אלּ א ּת ׁש ב, אז כתוּ ב ֹלא אבּ א, רבּ י אמר  -ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש כּ ת וּ ב ׁש מים, נז)הינ וּ  אֹלהים.(תהלים  ה.מים על  רוּ מה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  מּמ ׁש מע החיּ ים, ארץ הינוּ  ארץ , בּ מתי על ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהרכּ בּת י ,
והינוּ  ארץ, בּ מתי  ׁש נּ קראוּ  וירוּ ׁש לים צ יּ וֹ ן להכליל בּ מתי, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַעל 
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש אמר  והדּ בר ׁש לּ מעלה. וארץ  ׁש לּ מעלה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
וכל  וגוֹ ', מגּ יע  היּ מים עּת יק ועד ׁש כּ תוּ ב אחד, והכּ ל  הוּ א, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָכּ ,

אחד . למקוֹ ם עוֹ לים הלּ ל וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

אאמר כּ לּ וֹ רבּ י  זה ּפ סוּ ק מוֹ רי, לי יאמר ׁש מעוֹ ן, לרבּ י  בּ א ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌4◌
והר כּ בּת י, ה' על ּת תענּ ג אז ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , בּ ארנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַבּ ּמ ה

אבי, יעקב  נחלת והאכלּת י, ארץ בּ מתי  הרי על ל וֹ , אמר  ? ַ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א מקוֹ ם  כּ ת וּ ב, ה' על  ועדּ וּ ן ׁש ּת פנוּ ק  כּ בר , נאמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ַהכּ ל 
כּ מ וֹ  ארץ , בּ מתי על מגּ יע. היּ מים  ע ּת יק ועד  וכתוּ ב ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  אבי,, יעקב נחלת והאכל ּת י: (בראשיתׁש נּ תבּ אר. ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
יעקב.כז) נחלת והינוּ  וגוֹ ', ה.מים מּט ל האֹלהים ל, ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוי ּת ן

אמר, הוּ א הלּ לוּ  ה .מ יּ ם על  יּ עקב, את יּ צּ חק .בּ ר : ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רכה
טל  בּ אוֹ תוֹ  להחיוֹ ת  יעקב, בּ ני  ׁש עתידים  בּ ברכה, ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברכו 
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מ ּט ל  לאחר , וֹלא ל: האֹלהים , ל: ויּ ּת ן ׁש כּ תוּ ב לבוֹ א , ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד
ׁש יּ וֹ צא לבוֹ א, לעתיד להחי וֹ ת ה ּמ תים עתידים ׁש בוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה.מים,
רבּ י  התבּ וֹ נן הלּ לוּ . ב .מים וׁש וֹ רה אנּפ ין לזעיר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהעּת יק
עליוֹ נה יצחק  בּ רכּ ת ונמצאת ה כּ ל, נ ׁש מע עכׁש ו ואמר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א

.חׁש בּת י .מּמ ה ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה '.ׁש נינ וּ , גּ בוּ רת  ימלּ ל ימלּ למי להיוֹ תמי צרי, היה ידבּ ר מי ?! ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ח יּ יא, רבּ י כג)אמר מליֹלת(דברים וקטפּת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וׁש נינוּ , אחת. מגּ בוּ רה ויוֹ צאים הם ׁש רבּ ים  ה', גּ ב וּ רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ יד,.
מּמ נּ ה ויוֹ צאים  מתע ּט רת , העטרוֹ ת , עטרת  אחת , עליוֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְגּ בוּ רה
נקראת אחת  וכל שׂ מאלה , וּ מהם ימינה מהם ׁש ערים , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחמ.ים 
גּ בוֹ ה וֹ ת, חקיק וֹ ת ׁש ל בּ אוֹ רוֹ ת  מתעּט רת ואחת אחת  וכל ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ בוּ רה,
כּ ת וּ ב, חסר ה ' גּ בוּ רת  חיּ יא , רבּ י אמר ה '. גּ בוּ רוֹ ת  נקראוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌4◌ְוכלּ ם 
זיו  ׁש כינת זוֹ הי - ּת ה לּ תוֹ  כּ ל יׁש מיע בּ זה. כּ לוּ לים  כּ לּ ם  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

הארץ. מלאה וּ תהלּ ת וֹ  ׁש כּ תוּ ב  הוּ א , בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ בוֹ ד

לא ֹותם ּפרט  ׁשּברא  ּברּיֹות  ׁשּום ׂשכר מקּפח לא  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה 
ּופרט לע ֹולמים  טֹוב  בהם היה ולא  ׁשּלֹו האמ ּונה  מּתֹוְך ְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּיצא ּו

ּבמ ֹודים כרע ּו ׁשּלא  ְְְִֵֶָֹלא ּלּו

וגו 'מי  ה' גּ בוּ רוֹ ת ב )ימלּ ל  משפטים:(קו , פ' ח"א  ק.)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואמר, קו)ה זּ קן כּ ל(תהלים יׁש מיע ה' גּ בוּ רוֹ ת ימלּ ל  מי ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁש עוֹ שׂ הּת הלּ תוֹ  הגּ בוּ רוֹ ת למלּ ל ׁש יּ כוֹ ל  בּ עוֹ לם הוּ א מי  . ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מיד  בּ עוֹ לם הוּ א בּ רוּ , הראׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש  גוּ ף אוֹ תוֹ  ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

את ׁש הרי  לבא, לעתיד קיּ וּ ם לוֹ  ויהיה נאבד, ֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש איר ,
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שׂ כר מקּפ ח ֹלא הוּ א בּ רוּ , והּק דוֹ ׁש  מינים, בּ כ ּמ ה  סבל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָענ ׁש וֹ 
ׁש לּ וֹ  האמוּ נה מּת וֹ , ׁש יּ צאוּ  לאוֹ תם ּפ רט ׁש בּ רא, בּ ריּ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וּ ם 
בּ מוֹ דים, כרעוּ  ׁש ֹּלא לאלּ וּ  וּ פרט לעוֹ למים, טוֹ ב בהם  היה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש ֹּלא כּ די אחר וֹ ת, בּ ריּ וֹ ת הוּ א בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּמ אלּ ה
אבל  לעוֹ למים. יקוּ ם וֹלא אדם ׁש ל בּ דמ וּ ת  הגּ וּ ף  בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִי בּ נה

כּ ,. ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה

ה וּ אמה בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  להתּת ּק ן עוֹ שׂ ה זוֹ כה ר וּ ח אוֹ תּה  אם ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה האחר , הגּ וּ ף בּ אוֹ תוֹ  הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ׁש ּמ כניס ה וּ א ׁש לּ וֹ  הרוּ ח אוֹ תּה  אוֹ ת ּה , ׁש גּ וֹ אל הגּ וֹ אל  אוֹ תוֹ  ?ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ודּ אי  ה כּ לי, בּ אוֹ תוֹ  ׁש היתה ר וּ ח  בּ אוֹ תּה  וּ מערב  וּ מׁש ּת ף ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש ם,

נּ עשׂ ה וּ מה נאבדת. ר וּ חוֹ תׁש ֹּלא ׁש ֹלׁש  ׁש ם י ׁש  ׁש הרי  (באותו? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
שהיה ההיא הגאלה וראה, בא ' הוא, ברוך  הקדוש עשה ומה  יקום. בו אחר  גוף

ההוא. בכלי ומתערבת ומשתתפת ונעזבת, שם נכנסת הרי  שלו רוח אותה, גואל 

ולא שם שגשארת  ודאי  בו , ונדבקת כלי  באותו שהיתה הראשונה הרוח  ואותה 

אחר  רודף הוא  שם, ונדבקה הכלי  באותו שעזב  הרוח  אותה זה ומשום  נאבדת,

שהיתה במקום אותו ובונה אליו, ומביאו ממגו יוצא שהיה  שלו והיסוד שלו השרש

שם) רוחות שלש הרי  זוגו . ונׁש ארהבת הכּ לי  בּ אוֹ תוֹ  ׁש היתה אחת -ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
ואחת ערטילאית, והיתה לׁש ם ׁש נּ מׁש כה אוֹ תּה  ואחת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם,
ׁש ֹלׁש  להי וֹ ת בּ הן. והתערב הגּ וֹ אל אוֹ תוֹ  ל ׁש ם ׁש הכניס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תּה 

נעשׂ ה וּ מה אפׁש ר, אי ?רוּ חוֹ ת ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הוּ א.א לּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ע וֹ שׂ ה העלי וֹ נוֹ ת הגּ ב וּ ר וֹ ת הן כּ , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
התלבּ ׁש ה בּ וֹ  הגּ וֹ אל, א וֹ תוֹ  לׁש ם ׁש הכניס רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

הגּ רים, לבוּ ׁש  ׁש ל  בּ מקוֹ ם הזּ וֹ  רוּ ח(והוא)הנּ ׁש מה ואוֹ תּה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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לנּ ׁש מה לבוּ ׁש  להיוֹ ת  להבּ נוֹ ת ׁש ם ׁש .בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַערטילאית
כלי , בּ אוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש ארה בּ ּת חלּ ה ׁש היתה רוּ ח ואוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה.
סוֹ דוֹ ת בּ תוֹ , מקוֹ ם לּה  מזמין הוּ א בּ רוּ , והּק דוֹ ׁש  מ.ם, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָּפ רחה

ׁש בּ ּס  ׁש ם.החלּ וֹ נוֹ ת ונטמנת עדן, הגּ ן כּ תפי ׁש אחר לע ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
רוּ ח וּ באוֹ תּה  בּ ּת חלּ ה, ׁש היה הראׁש וֹ ן הגּ וּ ף לאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעלּ ה

ׁש אמרנוּ  ה.נים מאוֹ תם אחד וזהוּ  הגּ וף, אוֹ תוֹ  .(למעלה)יקוּ ם ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש ֹּלא מ.וּ ם ׁש הרי גּ דוֹ ל, ענׁש וֹ  ׁש יּ קוּ ם  טרם הגּ וּ ף  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
לארקא, ׁש ּס מ וּ כה האדמה , לתוֹ , אוֹ תוֹ  הוֹ ריד וּ  להתר בּ וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזכה
ועכׁש ו  י וֹ רד  עכׁש ו לּת בל. אוֹ תוֹ  מעלים כּ , ואחר  ׁש ם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְונדּ וֹ ן
לׁש בּ ת וֹ ת ּפ רט מנוּ חה, ל וֹ  אין ירד, והנּ ה עלה ה נּ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶעוֹ לה,
עפר. בּ אדמת י ׁש נים ואלּ ה חדׁש ים. וּ בראׁש י טוֹ בים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוימים

כּ תוּ ב אלּ וּ  ועל מּת בל. - עפר  מאדמה. - ורבּ ים(דניאליב )אדמת ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לחרפוֹ ת ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י  אלּ ה יקיצוּ  עפר  אדמת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמיּ ׁש ני
זכתה אם אבל להתּת ּק ן. זכוּ  ׁש ֹּלא אלּ ה כּ ל  עוֹ לם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לדרא וֹ ן
צ דּ יק  אז  להתּת ּק ן, מּק דם כּ מוֹ  ׁש .בה ערטילאית ר וּ ח  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
ּת תּק ן  בּ ּס לע, ׁש נּ ׁש מרה בּ ּה  ׁש נּ אמר ר וּ ח אוֹ תּה  ׁש הרי ◌ַ◌4◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶהוּ א,
ואלּ ה עוֹ לם לח יּ י אלּ ה כּ תוּ ב  אלּ ה ועל  הראׁש וֹ ן, הגּ וּ ף ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

להּת ּק ן. זכוּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם כּ ל וגוֹ '. ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלחרפוֹ ת

הּק ד וֹ ׁש ,וא לּ וּ  העלי וֹ ן הּמ ל, ׁש ל העליוֹ נוֹ ת  הגּ בוּ ר וֹ ת הן ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ מקוֹ ם, אתר ל וֹ  י ׁש  הּפ ה הבל אפלּ וּ  נאבד. ֹלא ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְוּ כל וּ ם
ׁש ל  דבּ וּ ר ואפלּ וּ  .עוֹ שׂ ה, מה מּמ נּ וּ  ע וֹ שׂ ה הוּ א בּ רוּ , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
זה לכלּ ם. יׁש  וּ מקוֹ ם ואתר  בריקנוּ ת, אינוֹ  ק וֹ ל ואפלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ועל  זוּ ג, בּ ת ל וֹ  אין חדׁש ה, בּ ריּ ה לע וֹ לם ויצא עכׁש ו  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בנה
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ׁש היתה הזּ וּ ג בּ ת  מּמ נּ וּ . אבדה זוּ גוֹ  בּ ת ׁש הרי מכריזים, ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזה
לאביו. ואחיו אּמ וֹ , נעשׂ תה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵלוֹ 

ּבּה לה ׁשּתּדל אמת  ּתֹורת להם נתן ׁשה ּקּב"ה  יׂשראל  ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא ׁשריהם
חרּות ל ֹו יׁש ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדל  מי  ּכל ׁשהרי ולילֹות  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימים

עליו  ל ׁשלט  יכֹול  ׁשּלא  ה ּמות , מן חרּות  ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמה ּכל
וגו 'א ׁש רי  מׁש ּפ ט ג)ׁש מרי ויצא:(קו , פ' ח"א קנב:)[זוהר דּ בר](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ו  ׁש בע מבּ אר יעקב ויּ צא אבּ אאחר  ר בּ י - חרנה יּ ל , ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ואמר , קו)ּפ תח בכל(תהלים צדקה עשׂ ה  מׁש ּפ ט ׁש מרי  אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מׁש ּפ ט .עת  ׁש מרי הוּ א ,אׁש רי בּ ר וּ $ ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל אׁש ריהם  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מי כּ ל  ׁש הרי וליל וֹ ת, ימים בּ ּה  להׁש ּת דּ ל אמת ּת וֹ רת להם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנתן
ׁש ֹּלא  הּמ ות, מן חר וּ ת מהכּ ל , חר וּ ת לוֹ  יׁש  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל מ(וּ ם  ּפ ר ׁש וּ ה, והרי עליו, ל ׁש ֹלט ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיכ וֹ ל 

החיּ ים  בּ עץ נאחז בּ ּה , ונאחז עצמ וֹ בּ ּת וֹ רה את מר ּפ ה  ואם  . ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ וֹ . ונאחז עליו ׁש וֹ רה הּמ ות עץ הנּ ה החיּ ים, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמעץ 

כד ) מר ּפ ה(משלי  אם - התר ּפ ית כּ חכה. צר  צרה בּ יוֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִהתר ּפ ית
כּ חכה צר זּ ה מה כּ חכה, צר  צרה בּ יוֹ ם הּת וֹ רה. מן צרידיו ? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

אדם בּ ן על ּת מיד וּ ׁש מירתּה  לימין, ּת מיד היא ׁש הרי כּ ה. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַֹכּ ח 
ׁש ֹּלא הח וּ צה הרע את דּ וֹ חה ואז הּת וֹ רה, בּ דרכי  הוֹ ל, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 
מדּ רכי  ס וֹ טה וּ כ ׁש אדם לוֹ . לקטרג יוּ כל וֹלא האדם לבן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיקרב
הרע, ׁש אוֹ תוֹ  מ.וּ ם  כּ ה, כּ ח צר אזי  מּמ נּ ה, וּ מתר ּפ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הזּ וֹ  ה"כּ ה" את ודוֹ חה האדם, על  ׁש וֹ לט ה*מאל, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

בּ צרה. מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש דּ וֹ חק עד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהחוּ צה,
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הּקדֹוׁש ׁשל  אה ּוב  ה ּתֹורה, ּבדרכי אֹוחז אדם  ּבן ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכא ׁשר
ה ּואּברּוְך ָ

הּת וֹ רה,דּ בר  בּ דרכי אוֹ חז אדם בּ ן ׁש כּ אׁש ר - כּ חכה צר  אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אהוּ ב והוּ א למ ּט ה, ונאהב למעלה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאהב

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, יב )בּ ר וּ , ב  אהוּ ב (שמואל  ׁש היה אהבוֹ , וה' ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מדּ רכי  סוֹ טה וּ כׁש אדם  אוֹ תוֹ . ואוֹ הב  הוּ א, בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
אליו, הוּ א שׂ נאה וּ בעל ׁש לּ וֹ  צר  כּ ה, כּ ח צר  אזי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
הזּ ה בּ ע וֹ לם בּ וֹ  ׁש ּמ קטרג עד רע, ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  עליו  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
ׁש וֹ לט הרע, יצר ׁש הוּ א הזּ ה, הרע  ראה, בּ א ה בּ א. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
וה וּ א בּ עוֹ לם, ל וֹ  יׁש  ׁש לטוֹ ן וכּמ ה צדדים, בּ כּמ ה הע וֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
העוֹ לם בּ ני בּ וֹ  ונכ ׁש לים  אדם, בּ וֹ  ׁש חטא ּת ּק יף ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָנחׁש 
נ ׁש מוֹ תיהם. את להם ׁש ּמ וֹ ציא עד עליהם, אוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְוּ מוֹ ׁש כים
על  ׁש .וֹ לט וכיון  הגּ וּ ף. על  ׁש וֹ לט  ׁש וֹ לט, כּ ׁש הוּ א וּ ראה, ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
וה נּ ׁש מה נטמא, ׁש הגּ וּ ף מ .וּ ם הנּ ׁש מה, מּמ נּ וּ  י וֹ צאת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ וּ ף,

ׁש וֹ לט ואין ׁש בּ איםע וֹ לה, הם וכּמ ה רׁש וּ ת. ׁש נּ וֹ טל עד עליו ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם מעשׂ י ׁש כּ ל ׁש נינוּ  והרי  העוֹ לם, על וׁש וֹ לטים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִמצּ דּ וֹ 
כּ לּ ם וׁש ּמ ׁש ים, ממנּ ים לוֹ  ויׁש  בּ הם , וׁש וֹ לטים ◌ָ◌4◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌4◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ים
והרי  ה*מאל , ׁש ל קץ  הוּ א כּ ן ועל העוֹ לם . בּ מעשׂ י  ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַׁש ּמ ׁש ים
ה*מאל  ׁש ל וה ּק ץ לשׂ מאל, קץ ויׁש  לימין קץ ׁש יּ ׁש  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה
כּ ל  קץ נקרא ֹלא בּ שׂ ר , כּ ל  קץ  נקרא בּ שׂ ר . כּ ל קץ  הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

קץ זהוּ  - הדּ בר וסוֹ ד בשר]ר וּ ח, בּ שׂ ר,[כל על קץ זה קץ. וזהוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וזה ימין זה חיצוֹ ני , וזה ּפ נימי  זה כּ , מ.וּ ם ר וּ ח . על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוזה

ּפ רׁש וּ ה. והנּ ה טמא, וזה קדוֹ ׁש  זה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְשׂ מאל ,
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עוֹ לםוּ בא  ׁש ל הּס וֹ ד האמוּ נה, ׁש ל קד וֹ ׁש  עליוֹ ן סוֹ ד  וּ ראה  ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
וכל  בּ וֹ , הּק דׁש ים קדׁש  וכל ה נּ קבה, וע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהזּ כר
וכל  החרוּ ת, וכל החיּ ים וכל יצאוּ , מכּ אן האמוּ נה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָסוֹ דוֹ ת
נדבוֹ ת, וטללי הבּ רכוֹ ת וכל מכּ אן, הם האוֹ רוֹ ת וכל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּט וֹ בוֹ ת
הדּ רוֹ ם. סוֹ ד הזּ ה, מהצּ ד  הכּ ל  האהבוֹ ת ׁש ל  האהבה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ּפ סלת למּט ה ׁש ּמ גּ יעה עד דּ רגוֹ ת  מתּפ .ט וֹ ת  הצּ פוֹ ן ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצד 
למעלה, זה את ואוֹ חז  טמא, לכל וּ , הּט מאה, בּ צד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב,
והם יחד , וּ נקבה זכר  מזדּ וּ גים וכאן  למּט ה. זה את ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואוֹ חז
וּ מכּ אן  "ל. עזאז סוֹ ד וזה וּ נקבה, זכר  ׁש ל  הּס וֹ ד נחׁש , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵרוֹ כב
ׁש ּמ תּפ .טים לעוֹ לם, צדדים כּ ּמ ה וי וֹ צאים הדּ רגוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנפרדוֹ ת 
וּ ממנּ ים הּט מאה , צדדי וכ לּ ם העוֹ לם, על ו ׁש וֹ לטים ◌ִ◌4◌ְ◌ָ◌ְ◌4◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן
אדם כּ לּ וֹ  לע וֹ לם, עשׂ ו כּ ׁש יּ צא ראה, בּ א העוֹ לם. לתוֹ , ◌ָ◌4◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָשׂ רים
ממנּ ים מגנּ ים א לּ וּ פים, וּ מ .ם  ה*עיר, כּ מוֹ  בּ *ער  ◌ִ◌4◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַכּ .וֹ ׁש נּ ה

עשר] ּפ רׁש וּ ה.[שנים והנּ ה בּ ע וֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש .וֹ לטים

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשל האמ ּונה  ְֱִֶַָָָָּׁשֹומרים

מׁש ּפ ט ראה,בּ א  ׁש מרי  ׁש ל-אׁש רי  האמוּ נה ׁש (וֹ מרים ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌
הוּ א  בּ ר וּ $ ה וּ אהּק דוֹ ׁש  הוּ א בּ ר וּ , ׁש הּק דוֹ ׁש  מ.וּ ם , ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אחרת, לדר, יסטה ׁש ֹּלא ל ׁש מר  לאדם וצרי , אלּ אמׁש ּפ ט, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מׁש ּפ ט, הוּ א הוּ א בּ רוּ , ׁש הּק דוֹ ׁש  מ.וּ ם מׁש ּפ ט, ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

יכוֹ ל ׁש כּ ל  עת בכל  וכי - עת בכל צדקה עשׂ ה מׁש ּפ ט. דּ רכיו ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
צדקה לעשׂ וֹ ת הּת וֹ רה ?אדם בּ דרכי ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי א לּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש עוֹ שׂ ה  מי ׁש כּ ל אוֹ תּה . ׁש צּ ריכים אוֹ תם עם צדקה  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועוֹ שׂ ה
בּ א  וּ למ ּט ה. למעלה צדקה אוֹ ת ּה  מרבּ ה העני, עם ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
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עוֹ לה  ׁש עוֹ שׂ ה צדקה  אוֹ ת ּה  בּ צדקה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְראה,
יעקב, ׁש ל  הּמ ק וֹ ם לאוֹ תוֹ  למעלה וּ מגּ יעה ׁש ה וּ אלמעלה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌

ׁש ל  הּמ עין מן ההוּ א לּמ קוֹ ם בּ רכ וֹ ת וּ ממ ׁש י, עליוֹ נה, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמרכּ בה
לכל  בּ רכ וֹ ת וּ מרבּ ה ממ ׁש י, הצּ דקה וּ מאוֹ תּה  הּמ עינוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
וכלּ ם החילוֹ ת, וּ לכל ה ּמ רכּ בוֹ ת וּ לכל הּת חּת וֹ נים ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם
עת, נקראוּ  ׁש כּ לּ ם מ.וּ ם כּ ראוּ י, אוֹ רוֹ ת ונוֹ ספים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌4◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתבּ רכים ,

בכל  צדקה עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב עת.וזהוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

צדקה ? לע ׂשֹות  אדם  יכֹול עת  בכל  וכי - עת  בכל צדקה  ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָע ֹוׂשה 
יכֹול?! מי  ּביֹום  ׁשע ֹות ע ׂשרה  ׁשּתים  ּכן ְְְִִֵֵֵֶָָאם

עתעשׂ ה בכל צדקה  ג).צדקה בהר :(קו, פ' ח"ג קי"א .)[זוהר (דף  ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מההשמטות ז)השלמה  יכוֹ ל ](סימן  עת  בכל וכי  נתבּ אר: ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
צדקה לעשׂ וֹ ת מי אדם בּ יוֹ ם  ׁש עוֹ ת עשׂ רה ׁש ּת ים כּ ן, אם ? ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ כל ?יכוֹ ל  מהוּ  עת. בּ כל  צדקה ׁש עוֹ שׂ ה  מי  למדנוּ , כּ , אלּ א ! ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר עת כּ מוֹ  טז)? הּק ד ׁש ,(ויקרא אל עת בכל  יבא ואל  ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌

רצוֹ ן  עת  ׁש היא לבדּ ּה , י שׂ ראל  בּ כנסת תאמר  וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵוּ באר וּ ה.
צדקה מרבּ ה ׁש לּ מּט ה עת בכל אפלּ וּ  א לּ א בּ צ דּ יק , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָקד וֹ ׁש 
מּפ ני  ותחּת וֹ נים. בּ עליוֹ נים  בּ כלּ ם, צדקה וּ מתעוֹ ררת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
כּ יון  הוּ א. בּ ר וּ , בּ ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  וידבּ ק  וּ רצוֹ נוֹ  לבּ וֹ  אדם ישׂ ים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵכן
זּ ה וּ מה אמר , הּמ עשׂ ה. לוֹ  סּפ רוּ  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י לפני ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יעוּ 

לאילן ׁש ּמ חזיק מי  כּ ל אפלּ וּ  נצּ וֹ ל (באילן)בּ עצמ וֹ , החיּ ים ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש כּ ן  כּ ל  אדם, בּ ני  מ.אר הע וֹ לם מיתת מן ואפלּ וּ  הזּ ה, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

◌ֵ◌ַ◌ֵמאחר.
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החיּ ים,אמר  אילן את הצדקה  מע וֹ ררת בּ כלּ ם  ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌4◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מה החכמים וּ לתלמידי ל כּ ל, הּמ זוֹ ן  הוּ א זה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ מקוֹ ם

צדקהּמ עשׂ יהם לעוֹ רר  יכוֹ לים ֹלא העוֹ לם בּ ני  כּ ל ׁש הרי ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הם ׁש הרי  נזּ וֹ ניםעליהם, העוֹ לם בּ ני וכל בּ צדקה, אחוּ זים ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מּמ ׁש , מהם להתּפ רנס יכוֹ לים ֹלא והם מּמ ׁש . בּ הם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכוּ תם,
ׁש כּ ל החיּ ים בּ אילן מׁש ּת דּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

מּמ נּ וּ  מתּפ רנסים העוֹ לם חכמיםבּ ני  ׁש הּת למידי  נמצא . ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מתעוֹ רר העוֹ לם בּ ני  לכל אם וׁש ל וֹ ם. לע וֹ לם מזוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְמעוֹ ררים

מתעוֹ רר ֹלא להם מדּ וּ ע אילן מזוֹ ן, הוּ א חכם ּת למיד אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הבּ א, הע וֹ לם מן אלּ א נזּ וֹ ן ֹלא החיּ ים ואילן מ ּמ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
ׁש עוֹ לה לאחר  אלּ א הזּ ה, בּ עוֹ לם נמצא ֹלא  ה בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
עכׁש ו  עליו. ׁש רׁש יו ונׁש רׁש  מּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן אז ההוּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

ה וּ א וּ מה החיּ ים. עץ  מּפ רי  ׁש נּ מצאא וֹ כלים  מקוֹ ם א וֹ ת וֹ  ? ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נקרא והוּ א הענ יּ ים, ג )אצל הגּ ן.(בראשית בּ תוֹ , א ׁש ר  העץ ּפ רי ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ ע וֹ לם הוּ א  מהּפ רי  אוֹ כלים זה הזּ ה.ועל ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הזּ ר וֹ ע ועל מהי  בּ זרוֹ ע. נזּ וֹ נים הם למדנוּ , והםזה גבוּ רה. זוֹ  ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם אינוֹ  ה בּ א העוֹ לם ׁש ּמ זוֹ ן  הבּ א. לע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌4◌ְמזּמ נים
בּ מתיקוּ ת ׁש נּ מצא ׁש לּ וֹ  הכּ ח  ׁש ל קטן צמצוּ ם אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
וזוֹ  הּת חּת וֹ ן, העץ ׁש ל ההוּ א הּפ רי על טעמוֹ  וזה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
כּ יון  ׁש לּ הם. העליוֹ ן  וּ מזוֹ ן חכמים הּת למידי  ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
הבּ א עוֹ לם ׁש ל  עליוֹ נים נחלים כּ ּמ ה  הזּ ה, מהעוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש יּ עברוּ 
כּ מ וֹ  למעלה, למעלה ויעלוּ  בוֹ  ויׁש ּת רׁש וּ  למקוֹ מם, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַמּק יפים

סד )ׁש נּ אמר  למחכּ ה(ישעיה  יעשׂ ה ז וּ לת, אֹלהים ראתה ֹלא עין  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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IIתהלים IIזוהר 

יעשׂ ה מהוּ  למחכּ הלוֹ . הבּ א. ע וֹ לם ׁש נּ קרא זה ה יּ וֹ בל, זה ? ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש יּ גּ יעוּ  עד הזּ ה לעוֹ לם מזוֹ ן רוֹ צים  ׁש ֹּלא ודּ אי. (שיתקן)לוֹ , ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

ׁש לּ הם הּמ זוֹ ן וּ מהוּ  ׁש לּ הם. זהל ּמ זוֹ ן ועל  הבּ א . העוֹ לם ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
וגוֹ ': אֹלהים ראתה ֹלא עין כּ תוּ ב ׁש עליהם בּ כּ ל, כאןזכּ אים (עד ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

.מההשמטות)

ׁשלם קדֹוׁש ׁשם  למעלה  ע ֹוׂשה  ה ּוא  לעני צדקה  ׁשּנֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמי
ָָּכרא ּוי 

צעשׂ ה עתצדקה  בכל ג).דקה ויקרא:(קו, פ' ח"ג קי"ג:)][זוהר (דף ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ ח וֹ  י ּת ן ואחד  אחד כּ ל וגוֹ '. בּ עּת ם ג ׁש מיכם ֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י 
הם מי ה .םעליכם. אוֹ תוֹ  ׁש ל ׁש ע שׂ יתם תּק וּ ן אוֹ תוֹ  ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

כּ תוּ ב זה כּ מוֹ  יח)הּק דוֹ ׁש , לעשׂ וֹ ת(בראשית  ה ' דּ ר, וׁש מרוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌
לעשׂ וֹ ת לּמ ה ה', דּ ר , וׁש מרוּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ יון וכי  וּ מ ׁש ּפ ט. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

וּ מׁש ּפ ט ה וּ אצדקה כּ ביכ וֹ ל ה ּת וֹ רה, דּ רכי ׁש .וֹ מר מי אלּ א  ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ מׁש ּפ ט צדקה  זּ ה וּ מה וּ מ ׁש ּפ ט. צדקה הּק דוֹ ׁש עוֹ שׂ ה זה ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ׁש ֹּלא אדם לבני  להם אוֹ י ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ כה הוּ א. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ ,
הּק דוֹ ׁש  ה.ם  עוֹ שׂ ה מי רבּ וֹ נם. בּ כבוֹ ד  מׁש גּ יחים וֹלא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ דעים

יוֹ ם הרי בּ כל ראה, בּ א לעניּ ים. צדקה ׁש נּ וֹ תן מי אוֹ מר , הוה ? ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
בּ דין, הוּ א מאכלוֹ  וכל בּ דּ ין, אחוּ ז ׁש העני  הוּ א, כּ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  צדק , ׁש נּ קרא קב )הּמ קוֹ ם כי(תהלים לעני ּת פלּ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
צדקהיעטף  ׁש נּ וֹ תן וּ מי  וּ בארנוּ . יד , ׁש ל תפלּ ה זוֹ  ּת פלּ ה , . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צדקה כּ י  כּ ראוּ י. ׁש לם קדוֹ ׁש  ׁש ם למעלה עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶלעני,
אז  לצדק , וּ כׁש נּ וֹ תן לצדק. נוֹ תן  וּ צדקה החיּ ים, עץ ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶזה

ׁש לם. נמצא הּק דוֹ ׁש  וה .ם זה, עם זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ ר
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בּ יׁש וּ עת%:�יהו� ּפ קדני עּמ % לראוֹ תהבּ רצוֹ ן §Ÿ̈¦§©¤¨§¥¦¦¨¤¦§

עם להתהלּ ל גּ וֹ י% בּ שׂ מחת לשׂ מח בּ חירי% ¦¥©§¦§¤©§¦§©Ÿ§¦¤¦§©§בּ טוֹ בת
הרׁש ענוּ :ונחלת%: העוינוּ  אבוֹ תינוּ  עם חטאנוּ  ©£¨¤¨¨¦£¥¤¡¦¦§¨§

IIתהלים IIזוהר 

ההתעוֹ ררוּ תמי  ז וֹ  זו)ׁש ע וֹ שׂ ה התעוררות ׁש לּ מּט ה,(שעושה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ מ וֹ  בּ ׁש למוּ ת. ה ּק דוֹ ׁש  ה.ם את עשׂ ה כּ אלּ וּ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ו דּ אי
כּ ת וּ ב, זה ועל למעלה. מתעוֹ רר כּ , למּט ה, עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

קו) עת (שם בכל  צדקה עשׂ ה מׁש ּפ ט ׁש מרי צדקהאׁש רי  עשׂ ה . ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ראה, בּ א אוֹ תוֹ . עוֹ שׂ ה ה וּ א  כּ ביכוֹ ל הוּ א, בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌

הּט עם מה מקוֹ מוֹ . מיהוּ  נת בּ אר  הרי  לוֹ העני  אין העני  כּ י ? ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ ר לּה  אין וה לּ בנה לוֹ , .נּ וֹ תנים מה אלּ א כּ לוּ ם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמ.לּ וֹ 
עני  ל ּמ ה ראה, בּ א לּה . נוֹ תן .ה.מׁש  מה אלּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמ.לּ ּה 

כּ מת הּט עםח ׁש וּ ב מה ׁש הרי ? לוֹ , גּ וֹ רם מקוֹ ם אוֹ תוֹ  כּ י ? ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
עליו  ׁש חס אוֹ תוֹ  מת. נקרא ולכן מצוּ י, הוּ א הּמ ות ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ מק וֹ ם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עליו, ׁש וֹ רה החיּ ים עץ צדקה, לוֹ  נוֹ תן  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵהוּ א

י) כּ ,(משלי למּט ה, אדם ׁש ע וֹ שׂ ה וּ כמוֹ  מּמ ות. ּת צּ יל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ צדקה
הזּ וֹ כה ׁש ל  חלק וֹ  א ׁש רי  מּמ ׁש . למעלה עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַגּ ם
על  עוֹ לה  הצּ דקה כּ , מ.וּ ם למעלה, קד וֹ ׁש  ׁש ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

כּ ׁש  האלּ ה, והדּ ברים מעוֹ ררהכּ ל. ׁש הרי  לׁש מּה , הצּ דקה ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
כּ ראוּ י . קד וֹ ׁש  ׁש ם הכּ ל וׁש יּ היה כּ אחד , לחבּ רם לצדק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
ׁש כּ תוּ ב  בּ צדקה, אלּ א נׁש לם וֹלא מתּת ּק ן ֹלא צדק  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

נד ) כּ ,(ישעיה וּ מ.וּ ם נאמר , י שׂ ראל  ולכנסת ּת כּ וֹ נני . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה
אתם וגוֹ '.ועשׂ יתם ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌
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זכרוּ ז ֹלא נפלאוֹ תי% השׂ כּ ילוּ  ֹלא במצרים §¨¤§§¦¦§¦¦©§¦§¥£אבוֹ תינוּ 

סוּ ף: בּ ים ים על ויּ מרוּ  חסדי% רב למעןחאת ׁש יעם ויּ וֹ  ¤Ÿ£¨¤©©§©¨§©©¦¥§©©
גּ בוּ רתוֹ : את להוֹ דיע ויּ חרבטׁש מוֹ  סוּ ף בּ ים ויּ גער §§¦©¤§¨©¦§©§©©¤¡¨

כּ ּמ דבּ ר: בּ ּת המוֹ ת ויּ גאלםיויּ וֹ ליכם שׂ וֹ נא מיּ ד ׁש יעם ויּ וֹ  ©¦¥©§Ÿ©¦§¨©¦¥¦©¥©¦§¨¥
אוֹ יב: נוֹ תר:יאמיּ ד ֹלא מהם אחד צריהם מים ויכּס וּ  ¦©¥©§©©¦¨¥¤¤¨¥¤¨

ּת הלּ תוֹ :יב ׁש ירוּ  י בדבריו מעשׂ יויגויּ אמינוּ  ׁש כחוּ  מהרוּ  ©©£¦¦§¨¨¨¦§¦¨¦£¨§©£¨

לעצתוֹ  חכּ וּ  אליד:ֹלא וינּס וּ  בּ ּמ דבּ ר תאוה ויּ תאוּ וּ  ¦©£¨©¦§©©£¨©¦§¨©§©¥

בּ נפׁש ם:טובּ יׁש ימוֹ ן: רזוֹ ן ויׁש לּ ח ׁש אלתם להם ויּ ּת ן ¦¦©¦¥¨¤¤¡¨¨©§©©¨§©§¨
יהו�טז ׁש  קדוֹ  לאהרן בּ ּמ חנה למׁש ה :�ויקנאוּ  ©§©§§Ÿ¤©©£¤§©£Ÿ§§Ÿ̈

אבירם:יז עדת על וּת כס דּ תן וּת בלע ארץ ¨¦£©£©©§©¨¨©§¦©¤¤©§¦ּת פּת ח

רׁש עים:יח ּת להט להבה בּ עדתם אׁש  יעשׂ וּ יטוּת בער ©¦§©¥©£¨¨¤¨¨§©¥§¨¦©£
למּס כה: ׁש ּת חווּ  ויּ  בּ חרב כּ בוֹ דםכ עגל את ויּ מירוּ  ¥¤§Ÿ¥©¦§©£§©¥¨©¨¦¤§¨

עשׂ ב: אכל ׁש וֹ ר עשׂ הכאבּ תבנית ׁש יעם מוֹ  אל ׁש כחוּ  §©§¦Ÿ¥¥¤¨§¥¦¨Ÿ¤

IIתהלים IIזוהר 

אב ֹות אר ּבעה  והם  ׁשֹור ה ּוא  ארּבעה  מא ֹותם לּנזיקין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָרא ׁשֹון
לע ֹולם ְִַָָלהּזיק

וגו'ו יּ מירוּ  ּכ בוֹ דם כ )את תשא:(קו , כי פ' ח"ב קצ"א .)[זוהר ](דף ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ע שׂ וּ  החטא  רב )בּ ני, והׁש ּת ּת פוּ (ערב  ׁש בּ ח וּ ץ, העם  ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לנוּ  ע שׂ ה קוּ ם ׁש כּ תוּ ב  חטאוּ , הם בּ אם - הּק ד וֹ ׁש  העם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבוֹ 
עליה ׁש .וֹ רה  הוּ א הזּ ה , ישׂ ראל כּ בוֹ ד ודּ אי. אֹלהים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֱאֹלהים,

הכּ תוּ ב סוֹ ד  וזהוּ  בּ נים, על קו)כּ אם  כּ בוֹ דם(תהלים את ויּ מיר וּ  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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וזהוּ  ׁש לּ הם. האּמ א י שׂ ראל, ׁש ל  כּ בוֹ דם זה ׁש וֹ ר. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תבנית
ד )ׁש כּ תוּ ב א  בּ גּ לוּ ת(שמואל לגל וֹ ת ל .כינה ׁש גּ רמוּ  כב וֹ ד. גּ לה ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ ּמ ה כּ ב וֹ דם. את ויּ מיר וּ  זה ועל כּ אן עּמ הם. ׁש וֹ ר. בּ תבנית ? ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
היּ ין  ׁש מרי  בּ תוֹ , למּט ה וּ ראה, בּ א הדּ בר . סוֹ ד  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א
קדמוֹ ן, מזּ יק  מקטרג, אחד , מפגּ יע יצא הרעים, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה.מרים
ׁש ּמ עבר כּ יון הּק ד ׁש , לתוֹ , כּ ׁש ּק רב  אדם . דּ מוּ ת בּ סוֹ ד ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְוהוּ א
להזּ יק  בּ לבוּ ׁש  להתלבּ ׁש  ר וֹ צה  למּט ה , לרדת ור וֹ צה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמ.ם
ׁש ה וּ א הראׁש וֹ ן והלּ בוּ ׁש  וּ מר כּ ב וֹ תיו. הוּ א וי וֹ רד  העוֹ לם. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
מאוֹ תם לנּ זיקין וראׁש וֹ ן ׁש וֹ ר, דּ מוּ ת ׁש וֹ ר, ּת בנית - ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח
וכל  לעוֹ לם, להזּ יק אבוֹ ת ארבּ עה והם ׁש וֹ ר. הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה.
כּ תוּ ב  זה ועל ׁש לּ וֹ , כּ לּ ם ל.וֹ ר, ּפ רט הנּ זיקין אבוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌4◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְׁש ֹלׁש ת

ׁש וֹ ר בּ תבנית כּ בוֹ דם  את  .ויּ מירוּ  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עשׂ בזּ המה  מּת מציתאכל הדּ בר עּק ר אבל  בוֹ , דּ ר ׁש נוּ  הרי ? ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ , וּ מ.וּ ם חלק. בּ הם לוֹ  אין דגן מיני וׁש בעה לחם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
ׁש האב  וּ מ.וּ ם ׁש ם. להיוֹ ת לּה  נאה וֹלא ׁש ם, היתה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהאם
אהוּ בי , בּ ני למ ׁש ה, אמר  ודרכּ ּה , האם רחמנוּ ת את יוֹ דע  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

ו  בּ ׁש ניהם. ּת מיד  בּ זה ׁש ֹּלאהעצה בּ לחׁש , לי  ׁש לּ חׁש וּ  זהוּ  ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
מ וּ כנה, רצוּ עה ׁש הרי  ויראה ידע, ֹלא ׁש הבּ ן לגלּ וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָראוּ י

אחת. וּ בעצה ז וֹ  בּ עצה ׁש ניהם אבל יפחד . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְותמיד 

אֹות ּה והחליפּו לפניהם ׁשהלכה  ׁשכינה  זֹו - ּכב ֹודם  את  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוּימירּו
אחר אל  טמא  ְֵֵֵַָָּבמקֹום

וגו'ו יּ מירוּ  ּכ ב וֹ דם כ )את פקודי :(קו, פ' ח"ב רל'ז .)[זוהר כּ תוּ ב ](דף ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קו) עשׂ ב(תהלים אכל  ׁש וֹ ר בּ תבנית כּ בוֹ דם את .ויּ מיר וּ  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌
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בּ מצרים: יםכבגדלוֹ ת על נוֹ ראוֹ ת חם בּ ארץ נפלאוֹ ת §Ÿ§¦§¨¦¦§¨§¤¤¨¨©©

עמדכגסוּ ף: בחירוֹ  מׁש ה לוּ לי להׁש מידם ©¨¦§¤Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ©ויּ אמר

מהׁש חית: חמתוֹ  להׁש יב לפניו ויּ מאסוּ כדבּ ּפ רץ ©¤¤§¨¨§¨¦£¨¥©§¦©¦§£

IIתהלים IIזוהר 

ׁש וֹ ר ּת בנית זּ ה ימין,מה אהרן ה*מאל, מצּ ד ׁש וֹ ר  עגל. זה ? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌
ויּ מיר וּ  וּ ראה, בּ א יד וֹ . על ויצא בּ וֹ  והתגּ בּ ר שׂ מאל בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכלל
אוֹ תּה  והחליפוּ  לפניהם, ׁש הלכה ׁש כינה ז וֹ  - כּ בוֹ דם ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאת
הזּ וֹ  הזּ המה עברה ֹלא כּ , וּ מ.וּ ם אחר . אל טמא, ◌ַ◌ָ◌ֲ◌4◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם
מהעוֹ לם, הוּ א בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ עביר נּ ה  זמן אוֹ תוֹ  עד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם

ׁש נּ אמר יג )כּ מוֹ  והרי (זכריה הארץ, מן אעביר  הּט מאה רוּ ח ואת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌4◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .

ּבהם לׁשלט יכֹולה  ה ּדין מּדת  אין ּבּדֹור ׁשהּצּדיקים זמן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכל

וגו'ו יּ אמר בחירוֹ  מ ׁש ה  לוּ לי כג)לה ׁש מידם פ':(קו , חדש [זוהר  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌

ט"ז :)בראשית רב,](דף אמר יצחק רבּ י אמר ׁש נינוּ , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ׁש הצּ דּ יקים זמן כּ ל רב, בּ ׁש ם יה וּ דה רבּ י אמר אוֹ מרים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוי ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הם. ל ׁש ֹלט יכ וֹ לה הדּ ין  מדּ ת אין (תהליםבּ דּ וֹ ר , ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לפניו קו) בּ ּפ רץ עמד בחיר וֹ  מׁש ה לוּ לי להׁש מידם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

לעשׂ וֹ ת רוֹ צה הוּ א בּ רוּ , וּ כׁש הּק ד וֹ ׁש  מהׁש חית. חמתוֹ  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְלה ׁש יב
דין  עוֹ שׂ ה ואז מבּ יניהם, הצּ דּ יקים מס לּ ק בּ רׁש עים, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדּ ין

דּ וֹ מה בּ ר ׁש עים. הדּ בר למה יוֹ םמׁש ל ּפ ר דּ ס . ל וֹ  ׁש היה למל, ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אמר, רבּ ים. דּ רדּ רים בּ כלּ וֹ  ׁש ם ׁש הי וּ  וראה לגנּ וֹ  נכנס ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌4◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
טוֹ בים ורדים וראה עיניו הרים מכּ אן . אוֹ תם לבער  ר וֹ צה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲאני 
הדּ רדּ רים, כּ ל את אׁש איר  הוּ רדים אוֹ תם בּ ׁש ביל אמר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְונאים.
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הגּ ן. מן אוֹ תם ועקר א וֹ תם נטל הוּ רדים, אוֹ תם ריחם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ תנוּ 
ׁש ל  הדּ רדּ רים את לעקר  הזּ מן  הרי אמר , אוֹ תם, ׁש עקר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

בּ  הּק ד וֹ ׁש  כּ , מכּ אן. אוֹ תם וּ לבער הוּ א,הגּ ן זמן רוּ , כּ ל  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הצּ דּ יקים  נסּת לּ קוּ  בּ ר ׁש עים. דין  נעשׂ ה  אין  בּ דּ וֹ ר, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים

בּ ר ׁש עים. דין נע שׂ ה אז ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִמבּ יניהם,

חכמים חלחלה ׁשאחז ּתּו עד ׁשהתּפּלל מלּמד ויחל? ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמה ּו
מן  עליהם  נפ ׁשֹו ׁשּנתן עד  לה ּקּב"ה מ ׁשה  הּניח לא  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹא ֹומרים

הע ֹוה"ב ּומן ִַַָָהע ֹוה"ז

וגו'ו יּ אמר בחירוֹ  מ ׁש ה  לוּ לי כג)לה ׁש מידם פ':(קו , חדש [זוהר  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌

יב)נח סי' השמטות  כט. מה](דף וּ ראה  בּ א יוֹ חנן , רבּ י  ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
על  הגן ֹלא נח נח. וּ בין כּ , אחר  לישׂ ראל ׁש היוּ  הצּ דּ יקים  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין
בּ ר וּ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר ׁש כּ יון כּ אברהם. עליו  התּפ לּ ל וֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ וֹ ר וֹ 

לאברהם כ )הוּ א יח, -(שם מיּ ד ר בּ ה, כּ י ועמוֹ רה סדוֹ ם זעקת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הוּ א, בּ רוּ , הּק דוֹ ׁש  כּ נגד דברים והר בּ ה ו יּ אמר , אברהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ גּ ׁש 
הדּ וֹ ר לכל ׁש יּ כ ּפ ר צדּ יקים עשׂ רה ׁש ם יּמ צא ׁש אם  ׁש .אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ואׁש ּת וֹ  לוֹ ט עם בּ עיר, עשׂ רה ׁש היוּ  אברהם וחׁש ב ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילם .
והגן  מׁש ה בּ א י וֹ תר . התּפ לּ ל  ֹלא ולכן וחתניו, וּ בנוֹ תיו ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו
י שׂ ראל  למ ׁש ה, ה וּ א  בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר כּ יון  הדּ וֹ ר. כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַעל 

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה - הדּ ר, מן מהר סרוּ  לב )?חטאוּ , ויחל (שמות  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
חלחלה.מׁש ה. ׁש אחז ּת וּ  עד  ׁש התּפ לּ ל  מל ּמ ד ויחל ? מהוּ  ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ תן  עד הוּ א  בּ רוּ $ להּק ד וֹ ׁש  מׁש ה הנּ יח ֹלא אוֹ מרים, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
הבּ א  העוֹ לם וּ מן  הזּ ה העוֹ לם מן עליהם  ׁש כּ תוּ בנפ ׁש וֹ  (שם), ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אׁש ר מּס פר, נא מחני  אין  ואם  חּט אתם ּת *א אם ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה
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לדברוֹ : האמינוּ  ֹלא חמדּ ה באהליהםכהבּ ארץ ויּ רגנוּ  §¤¤¤§¨¤¡¦¦§¨©¥¨§§¨¢¥¤

יהו� בּ קוֹ ל ׁש מעוּ  להּפ ילכו:�ֹלא להם ידוֹ  ויּ �א ¨§§§Ÿ̈©¦¨¨¨¤§©¦

בּ ּמ דבּ ר: וּ לזרוֹ תםכזאוֹ תם בּ גּ וֹ ים זרעם וּ להּפ יל ¨©¦§¨§©¦©§¨©¦§¨¨

מתים:כחבּ ארצוֹ ת: זבחי ויּ אכלוּ  ּפ עוֹ ר לבעל ויּ צּ מדוּ  ¨£¨©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥¥¦
מגּ פה:כט בּ ם וּת פרץ בּ מעלליהם ויּ עמדל ויּ כעיסוּ  ©©§¦§©©§¥¤©¦§¨¨©¥¨©©£Ÿ

הּמ גּ פה: וּת עצר ויפלּ ל לצדקהלאּפ ינחס לוֹ  וּת חׁש ב ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨©¥¨¤¦§¨¨

עוֹ לם: עד ודר ויּ רעלבלדר מריבה מי על ויּ קציפוּ  §Ÿ¨Ÿ©¨©©§¦©¥§¦¨©¥©

בּ עבוּ רם: בּ שׂ פתיו:לגלמׁש ה ויבּט א רוּ חוֹ  את המרוּ  כּ י §Ÿ¤©£¨¦¦§¤©§©¥¦§¨¨
יהו�לד אמר אׁש ר העּמ ים את הׁש מידוּ  �ֹלא ¦§¦¤¨©¦£¤¨©§Ÿ̈

מעשׂ יהם:להלהם: ויּ למדוּ  בגּ וֹ ים ויּ עבדוּ לוויּ תערבוּ  ¨¤©¦§¨§©¦©¦§§©£¥¤©©©§

למוֹ קׁש : להם ויּ היוּ  עצבּ יהם בּ ניהםלזאת את ויּ זבּ חוּ  ¤£©¥¤©¦§¨¤§¥©¦§§¤§¥¤

ל'דים: בּ נוֹ תיהם בּ ניהםלחואת דּ ם נקי דם ׁש ּפ כוּ  ויּ  §¤§¥¤©¥¦©¦§§¨¨¦©§¥¤
הארץ וּת חנף כנען לעצבּ י זבּ חוּ  אׁש ר ¤¨¨©¡¤©©¨§¥©£©§¦¤£¤¥§וּ בנוֹ תיהם

בּ מעלליהם:לטבּ דּ מים: ויּ זנוּ  במעשׂ יהם ויּ חרמויּ טמאוּ  ©¨¦©¦§§§©£¥¤©¦§§©©§¥¤©¦©

IIתהלים IIזוהר 

מכּ אן, יוֹ סי  ר בּ י  אמר קו)כּ תבּת . לוּ לי(תהלים לה ׁש מידם  ו יּ אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לפניו  בּ ּפ רץ עמד בחירוֹ  על מׁש ה הגנּ וּ  הצּ דּ יקים כּ ל וכן . ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

ע ּמ וֹ  התעכּ ב ונח בּ הם. ל ׁש ֹלט הדּ ין מ דּ ת הנּ יח וּ  וֹלא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָדּ וֹ רם,
עליהם יבּק ׁש  ׁש ּמ א דברים ר בּ וּ י  לוֹ  ואמר  הוּ א, בּ ר וּ , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ה ּת בה ועשׂ ה רחמים , עליהם בּק ׁש  וֹלא הׁש גּ יח וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,

העוֹ לם. כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאבד
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יהו� נחלתוֹ :�אף את ויתעב ויּ ּת נםמאבּ עּמ וֹ  ©§Ÿ̈§©©§¨¥¤©£¨©¦§¥

שׂ נאיהם: בהם ויּ מׁש לוּ  גּ וֹ ים אוֹ יביהםמבבּ יד ויּ לחצוּ ם §©¦©¦§§¨¤Ÿ§¥¤©¦§¨§¥¤

ידם: ּת חת ימרוּ מגויּ כּ נעוּ  והּמ ה יצּ ילם רבּ וֹ ת ּפ עמים ©¦¨§©©¨¨§¨¦©©¦¥§¥¨©§

בּ עוֹ נם: ויּ מכּ וּ  אתמדבעצתם ׁש מעוֹ  בּ  להם בּ צּ ר ויּ רא ©£¨¨©¨Ÿ©£¨©©§©©¨¤§¨§¤
כּ רבויּ זכּ רמהרנּ תם: ויּ נּ חם בּ ריתוֹ  חסדיו:(חסדו)להם ¦¨¨©¦§Ÿ¨¤§¦©¦¨¥§Ÿ£¨¨

ׁש וֹ ביהם:מו כּ ל לפני לרחמים אוֹ תם ׁש יענוּ מזויּ ּת ן הוֹ  ©¦¥¨§©£¦¦§¥¨¥¤¦¥
להדוֹ ת�אֹלהינוּ �יהו� הגּ וֹ ים מן וקבּ צנוּ  §Ÿ̈¡¥§©§¥¦©¦§Ÿ

בּ תהלּ ת%: להׁש ּת בּ ח קדׁש % יהו�מחלׁש ם �בּ רוּ  §¥¨§¤§¦§©¥©¦§¦¨¤¨§Ÿ̈

ואמר�אֹלהי� העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ישׂ ראל ¡¥¦§¨¥¦¨¨§©¨¨§¨©

הללוּ יּה : אמן העם ¨§©¥¨¨¨̈כּ ל
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iying xtq

ליהו�אקז חסדּ וֹ :�הדוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י Ÿ©Ÿ̈¦¦§¨©§

יהו�ב גּ אוּ לי מיּ ד�יאמרוּ  גּ אלם אׁש ר Ÿ§§¥§Ÿ̈£¤§¨¨¦©
וּ מיּ ם:ג צר: מצּ פוֹ ן וּ מּמ ערב מּמ זרח קבּ צם וּ מארצוֹ ת ¨¥£¨¦§¨¦¦§¨¦©£¨¦¨¦¨

מצאוּ :ד  ֹלא ׁש ב מוֹ  עיר �דּ ר ׁש ימוֹ ן בּ י בּמ דבּ ר ¨¨¨¦¤¨¦¦¨§¦©ּ̈ת עוּ 

ּת תעּט ף:ה בּ הם נפׁש ם צמאים גּ ם ויּ צעקוּ ורעבים §¥¦©§¥¦©§¨¨¤¦§©¨©¦§£
יהו� יצּ ילם:�אל מּמ צוּ קוֹ תיהם להם בּ צּ ר ¤§Ÿ̈©©¨¤¦§¥¤©¦¥

תמידית לקדחת 

ה' גאולי ב)יאמרו  קז]:(קז , לפרק תהלים טוב[שימוש הוא המזמור זה 
י"ה . הוא  שלו והשם תמידית. לקדחת לאמרו  מאוד

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

יכֹול ׁשּלא  עד וצ ֹועק ּובֹוכה  ׁשּמתּפּלל  מי זה  רּבֹותינ ּו: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנ ּו
לאל ּולע ֹולם ּבּלב  ׁשהיא  ׁשלמה  זֹו ּתפ ּלה  - ּבׂשפתיו  רח ׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ריקם ֵֶֶָחֹוזרת 

וגו'ו יּ צעקוּ  ה' ו )אל שמות:(קז , פ' ח"ב כ)[זוהר ר בּ וֹ תינוּ ,](דף  ׁש נוּ  ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לרחׁש  יכ וֹ ל ׁש ֹּלא עד  וצוֹ עק  וּ בוֹ כה  ׁש ּמ תּפ לּ ל מי ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
חוֹ זרת  ֹלא וּ לעוֹ לם בּ לּ ב , ׁש היא ׁש למה, זוֹ  ּת פ לּ ה - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ פתיו 

ׁש ל ריקם. דּ ינוֹ  גּ זר ׁש ּק וֹ רעת צעקה גּ דוֹ לה יהוּ דה, רבּ י אמר ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

על  ׁש ּמ וֹ ׁש לת צעקה גּ דוֹ לה אמר , יצחק ר בּ י  ימיו. מכּ ל ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאדם
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ׁש ב:ז מוֹ  עיר אל ללכת יׁש רה �בּ דר יוֹ דוּ חויּ דריכם ©©§¦¥§¤¤§¨¨¨¤¤¤¦¨

אדם:�ליהו� לבני ונפלאוֹ תיו כּ יטחסדּ וֹ  ©Ÿ̈©§§¦§§¨¦§¥¨¨¦

ונפ ׁש קקה נפׁש  טוֹ ב:השׂ בּ יע מלּ א רעבה יׁש בייׁש  ¦§¦©¤¤Ÿ¥¨§¤¤§¥¨¦¥Ÿ§¥

וּ ברזל: עני אסירי וצלמות �אליאחׁש  אמרי המרוּ  כּ י Ÿ¤§©§¨¤£¦¥¢¦©§¤¦¦§¦§¥¥
נאצוּ : עליוֹ ן ואיןיבועצת ׁש לוּ  כּ  לבּ ם בּ עמל ויּ כנע ©£©¤§¨¨©©§©¤¨¨¦¨¨§§¥

יהו�יגעזר: אל מּמ צקוֹ תיהם�ויּ זעקוּ  להם בּ צּ ר Ÿ¥©¦§£¤§Ÿ̈©©¨¤¦§ª¥¤

ׁש יעם: ינּת ק:ידיוֹ  וּ מוֹ סרוֹ תיהם וצלמות �מחׁש  יוֹ ציאם ¦¥¦¥¥Ÿ¤§©§¨¤§¥¤§©¥

ליהו�טו אדם:�יוֹ דוּ  לבני ונפלאוֹ תיו חסדּ וֹ  ©Ÿ̈©§§¦§§¨¦§¥¨¨
גּ דּ ע:טז ברזל וּ בריחי נחׁש ת דּ לתוֹ ת ׁש בּ ר אוליםיזכּ י ¦¦©©§§Ÿ¤§¦¥©§¤¦¥©¡¦¦

יתענּ וּ : וּ מעוֹ נתיהם ּפ ׁש עם �ּת תעביחמדּ ר אכל כּ ל ¦¤¤¦§¨¥£Ÿ¥¤¦§©¨Ÿ¤§©¥
מות: ׁש ערי עד ויּ גּ יעוּ  יהו�יטנפׁש ם אל �ויּ זעקוּ  ©§¨©©¦©©£¥¨¤©¦§£¤§Ÿ̈

ׁש יעם: יוֹ  מּמ צקוֹ תיהם להם וירּפ אםכ בּ צּ ר דּ ברוֹ  יׁש לח ©©¨¤¦§ª¥¤¦¥¦§©§¨§¦§¨¥

IIתהלים IIזוהר 

ׁש ּמ וֹ ׁש לת צעקה גּ דוֹ לה אמר, י וֹ סי רבּ י מעלה. ׁש ל  הדּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
העוֹ לם האדם נוֹ חל צעקה בּ ׁש ביל הבּ א. וּ בע וֹ לם ה זּ ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ׁש כּ תוּ ב הבּ א , והעוֹ לם קז)הזּ ה להם(תהלים בּ צּ ר ה' אל  ויּ צעקוּ  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
יצּ ילם. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּמ צוּ קוֹ תיהם

ּותמידּות ׁשלמה רפ ּואה ה ּוא  הּקּב"ה  ידי על ְְְְְִֵֵַַָָָָָרפ ּואה 

מ -חיתוֹ תם י ׁש לח  וימלּ ט  וירּפ אם כ )דּ ברוֹ  ח"ג:(קז, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תורה](תוספות ) ואמר זוהר אלעזר רבי  יז)פתח (ירמיה

ה' רפאני  שאמר  כיון ואושעה, הושיעני  וארפא ה' רפאני 



תה�ים 1053זוהר הלימוד סיון סדר כח  ליום

קזתהלים מזמור  | קז  | חמישי ספר

מ'חיתוֹ תם: ליהו�כאוימלּ ט חסדּ וֹ �יוֹ דוּ  ¦©¥¦§¦¨©Ÿ̈©§
IIתהלים IIזוהר 

כיון  הלא ואושעה, מהו הושיעני שאמר וכיון וארפא, מהו
מחלה, עוד  אין ירפא שבעולם שהרופא הרפואות כל אלא 

הקב "ה  שאינן ביד מהן ויש שליח , ידי על מהן יש אבל ,
הן, רפואות שליח  בידי שנמסרין אותן שליח, בידי  נמסרין 
שהקב"ה אותן מלבד המחלות, אליו חוזרין לפעמים אבל 
רפואה היא שלו הרפואה וע"כ לעולם, חוזרין אינן מרפא
בודאי  וארפא ה' רפאני זה ובשביל כלל, מחלה עוד שאין

כלל . קטרוג בלי

ה ּנפ ׁש רפ ּואת ּגם  לרּפא ֹות  הרֹופא  ְְְְֵֶֶַַַַַָרפ ּואת 

וגו'י ׁש לח וירּפ אם כ )דּ ברוֹ  ח"ג :(קז , תורה](רצט.)[זוהר תאנאזוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מא)כתוב זה(תהלים נקרא דל דל, אל משכיל  אשרי 
המלך , אסירי  בבית  מטתו על  אסיר  והוא במחלתו, ששוכב
לזה ברכות הקב "ה לו נותן חכם, שהוא רופא נמצא ואם
בבית אסיר כמו במחלתו ששוכב הזה באיש שמתיגע
וראה ובוא האסירים, מבית להוציאו לו ויעזור אסירים,

הדינים דן הן שהקב"ה  למות הן למעלה, העולם בני של 
שנידון  מי  להאסר , והן רכוש לעונש הן לעקור הן לשרש
מן  ויפסיד שיתן עד ירפא ולא במחלה, נופל רכוש לעונש
שהפסיד  בממונו שנענש וכיון עליו, שנגזר  מה כפי רכושו 
של  האסירים מבית ויוצא נרפא עליו שנגזר מה כפי  ונתן 
במוקדם עונשו שיתן  אצלו להתיגע  נצרך וע"כ מחלתו,
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אדם: לבני ויסּפ רוּ כבונפלאוֹ תיו תוֹ דה זבחי ויזבּ חוּ  §¦§§¨¦§¥¨¨§¦§§¦§¥¨¦©§

בּ רנּ ה: בּ מיםכגמעשׂ יו מלאכה עשׂ י בּ אניּ וֹ ת היּ ם יוֹ רדי ©£¨§¦¨§¥©¨¨¢¦Ÿ¥§¨¨§©¦

יהו�כדרבּ ים: מעשׂ י ראוּ  ונפלאוֹ תיו�הּמ ה ©¦¥¨¨©£¥§Ÿ̈§¦§§¨

גּ לּ יו:כהבּ מצוּ לה: וּת רוֹ מם סערה רוּ ח ויּ עמד ויּ אמר ¦§¨©Ÿ¤©©£¥©§¨¨©§¥©¨
תתמוֹ גג:כו בּ רעה נפׁש ם תהוֹ מוֹ ת ירדוּ  ׁש מים ¨§¦¨¨§¨§©§§¥¦©¨£©יעלוּ 

ּת תבּ לּ ע:כז חכמתם וכל כּ 'כּ וֹ ר וינוּ עוּ  ויּ צעקוּ כחיחוֹ גּ וּ  ¨§¨©¦§¨¨§¨¨¦§©¨©¦§£
יהו� יוֹ ציאם:�אל וּ מּמ צוּ קתיהם להם בּ צּ ר ¤§Ÿ̈©©¨¤¦§Ÿ¥¤¦¥

IIתהלים IIזוהר 

אסירים בבית וינתן נתפס יהיה לשרש שנידון מי וישתחרר,
ואח"כ  שבגופו מאבר ישתרש ולפעמים מהכל , שישתרש עד 

האסירים, מבית אותו יתן יוציאו אם אף למות  שנידון מי אבל
שהוא  לרופא נצרך ולכן ינצל, לא שבעולם ממון וכל  כופר כל 

החולה  אצל להתיגע  לגופו חכם רפואה לו לתת יכול שאם ,
רפואת על ויתיגע  לנשמתו רפואה לו  יתן לא ואם טוב , הרי
בעולם בעזרתו נמצא שהקב"ה חכם רופא  הוא זה הנפש,

הבא. ובעולם הזה

ׁשּלא ׁשער  לָך אין ריקם, ח ֹוזרת  ואינ ּה מתמ ּלאת ׁשלמה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתפ ּלה 
ּדמע ֹות אֹותן ְְִָָָי ּכנס ּו

וּ מּמ צוּ קתיהםו יּ צעק וּ  להם ּב צּ ר ה' כח)יוֹ ׁש יעםאל [זוהר:(קז, ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

כ.)ח"ב תורה](דף שמתפלל זוהר מי כל רבנן תנו
היא זו בשפתיו, למרחש  יכול שאינו עד וצועק ובוכה
אמר ריקם , חוזרת אינה ולעולם  בלב, שהיא שלמה תפלה
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גּ לּ יהם:כט ויּ חׁש וּ  לדממה סערה כיל יקם ויּ שׂ מחוּ  ¨¥§¨¨¦§¨¨©¤¡©¥¤©¦§§¦

ויּ נח ׁש ּת קוּ  חפצם:י מחוֹ ז אל ליהו�לאם �יוֹ דוּ  ¦§Ÿ©©§¥¤§¤§¨©Ÿ̈

אדם: לבני ונפלאוֹ תיו עםלבחסדּ וֹ  בּ קהל וירממוּ הוּ  ©§§¦§§¨¦§¥¨¨¦Ÿ§¦§©¨
יהללוּ הוּ : זקנים ׁש ב וּ מצאילגוּ במוֹ  למדבּ ר נהרוֹ ת ישׂ ם §©§¥¦§©§¨¥§¨§¦§¨Ÿ¨¥

לצּמ אוֹ ן: בּה :לדמים יׁש בי מרעת למלחה ּפ רי ארץ ©¦§¦¨¤¤§¦¦§¥¨¥¨©Ÿ§¥¨

מים:לה למצאי ציּ ה וארץ מים לאגם מדבּ ר ¦¨¥¨Ÿ§¨¦¤¤§¦©©£©¨§¦¥̈ישׂ ם

ׁש ב:לו מוֹ  עיר ויכוֹ ננוּ  רעבים ׁש ם ׁש ב ויּ זרעוּ לזויּ וֹ  ©¤¨§¥¦©§§¦¨©¦§§
IIתהלים IIזוהר 

מכל  אדם של דינו גזר  שקורע צעקה גדולה  יהודה רבי 
שכתוב בלב היא וצעקה ב )ימיו, ה',(איכה  אל לבם  צעק

ואנחה, מתפלה  יותר  להקב"ה קרובה סב )שנאמר וזו (שמות

יהודה וא"ר צעקתו, אשמע שמע אלי יצעק  צעק כלכיאם
האדם  שמתפלל ובתפלה  בתשובה תולה שבעולם דבר

לך להקב "ה  שאין בתפלתו , דמעות ששופך מי  שכן וכל ,
בשעה ברכיה רבי אמר דמעות, אותן  יכנסו שלא שער 

לשמואל הקב"ה טו)שאמר א  את(שמואל המלכתי  כי  נחמתי
כל  ה' אל  ויצעק לשמואל  ויחר כתוב מה למלך , שאול 
יותר קרובה שהיא משום צעקה, ולקח הכל  הניח הלילה,
מדת על שמושלת צעקה גדולה אמר יצחק רבי  להקב"ה,
שמושלת צעקה גדולה  אמר  יוסי רבי  שלמעלה, הדין
עוה"ז  האדם נוחל  צעקה ובשביל ובעוה "ב, בעוה"ז
ממצוקותיהם להם בצר  ה' אל ויצעקו  שכתוב  ועוה"ב,

יצילם.
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תבוּ אה: ּפ רי ויּ עשׂ וּ  כרמים ויּ ּט עוּ  ויברכםלחשׂ דוֹ ת ¨©¦§§¨¦©©£§¦§¨©§¨£¥

ימעיט: ֹלא וּ בהמּת ם מאד ׁש חוּ לטויּ רבּ וּ  ויּ  ויּ מעטוּ  ©¦§§Ÿ§¤§¨©§¦©¦§£©¨Ÿ

ויגוֹ ן: רעה בּ תהוּ ממעצר ויּ תעם נדיבים על בּ וּ ז �ׁש פ ¥Ÿ¤¨¨§¨Ÿ¥©§¦¦©©§¥§Ÿ

:�דר מׁש ּפ חוֹ ת:מאֹלא כּ צּ אן ויּ שׂ ם מעוֹ ני אביוֹ ן וישׂ גּ ב ¨¤©§©¥¤§¥¦©¨¤©Ÿ¦§¨

ּפ יה:מב קפצה עולה וכל וישׂ מחוּ  יׁש רים מימגיראוּ  ¦§§¨¦§¦§¨§¨©§¨¨§¨¦¨¦

יהו� חסדי ויתבּ וֹ ננוּ  אלּ ה ויׁש מר :�חכם ¨¨§¦§¨¥¤§¦§§©§¥§Ÿ̈
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לחודש כג

לדוד:אקח מזמוֹ ר אֹלהיםבׁש יר לבּ י �נכוֹ ן ¦¦§§¨¦¨¦¦¡¦

כּ בוֹ די: אף ואזּמ רה וכנּ וֹ רג אׁש ירה הנּ בל עוּ רה ¨¦¨©£©§¨©§¦¨©¥¤§¦

'חר: יהו�ד אעירה בעּמ ים ואזּמ ר%�אוֹ ד% ¨¦¨¨©§¨©¦§Ÿ̈©£©¤§
ׁש חקיםהבּ לאּמ ים: ועד חסדּ % ׁש מים מעל גדוֹ ל כּ י ©§ª¦¦¨¥©¨©¦©§¤§©§¨¦

אֹלהיםואמּת %: ׁש מים על הארץ�רוּ מה כּ ל ועל £¦¤¨©¨©¦¡¦§©¨¨¨¤

ימינ%זכּ בוֹ ד%: ׁש יעה הוֹ  ידידי% יחלצוּ ן וענני:למען §¤§©©¥¨§§¦¤¦¨§¦§©£¥¦

להצלחה

אלהים לבי ב)נכון קח]:(קח, לפרק תהלים אותו[שימוש תכתוב
אח מןותטמנהו  ו ' ו"ה . הוא שלו והשם ותצליח. הבית פתח ורי 

הנ"ך. בחלוף ד"נכון נ ' מן ה' המזמור, דבסוף "צרינו

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

אמּת &ּכ י  ׁש חקים ועד חסדּ & ׁש מים מעל ה)גדוֹ ל  [זוהר:(קח, ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

ריט.)ח"א תורה](דף  שזוכהזוהר מי חלקו אשרי למדנו
במקום נשמתו להעלות הזה , מעולם נשמתו שתצא לאחר
ושם שמים, נקרא מהמקום למעלה שהוא עליון, יותר 
כמו  העליון, בעדון ולהתעדן המלך בכבוד לחזות תזכה 

נח)שכתוב חלקו (ישעי ' אשרי  דוקא, ה ' על ה', על תתענג אז
חסדך , שמים מעל גדול כי  שכתוב הזה לחסד שזוכה מי 

כתוב  הלא הוא השמים על נז)וכי  שמים(תהלים עד גדול כי
וחסד  עליון חסד חסד, ויש חסד יש יוסי רבי אמר חסדך,
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IIתהלים IIזוהר 

הוא שמים מעל עליון חסד  הואקמהתחתון, תחתון חסד 
נה)שכתוב הנאמנים(ישעי ' דוד עד קמוחסדי כתיב ובהם

שמים.

ׁשמים מעל  מ ּדּוע  ּבא ּורֹו – חס ּדָך ׁשמים ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָמעל

אמּת &ּכ י  ׁש חקים ועד חסדּ & ׁש מים מעל ה)גדוֹ ל  [זוהר:(קח, ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

טז .)ח"ג תורה](דף מעל זוהר גד וֹ ל כּ י כתיב אמר  יצחק ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִרבי
שנקרא מהמקום למעלה שעולה שמים, מעל  חס דּ : ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

תשובה,קמזשמים שנקרא והיינו הבינה היא זו הוא, ומה
אלמלי  השמים, מעל  שכתוב ממשמע  אמר יהודה רבי
שמים מעל  שעוד  המקום שזהו  נשמע  היה שמים על כתוב
המקום שזה משמע שמים  מעל שאמר כיון  אבל  יותר, ולא
ההוא בזמן כי שלמדנו מעלה, למעלה השמים מעל  שעוד
היא הבנים ואם  למטה  האנשים  מעשה המה שטובים
אורו  ומאיר  הקדוש  הקדמון בהתגלות מופיע אז בשמחה,
כלם בשלמות, הכל בשמחה הכל ובכן הקטנות, פני אל
בשמחה. העולמות וכל מתפשט , ורחמים בברכות נמצאים

הזוהר זיו

שנקראקמה. התפארת  מן למעלה פי' שמים , מעל  שהוא עלאה חסד

ספירות ז' של הראשונה ספירה שהיא  חסד ספירת היינו שמים ,

על קמו .התחתונות: והוד, נצח הספירות ב ' נקראין הנאמנים דוד חסדי

עד והן  המלכות, עבור פי' דוד, עבור החסד שפע ומתקנות  מכינות  שהן

התפארת: תחת מ היינו שמיםקמז.שמים , שמעל ג"כ יצחק רבי דעת

הספירה  על שרומז יהודה רבי ודעת  הבריאה, עולם הבינה  על רומז 

סו"ף אי"ן ואור האצילות, עולם  חכמה שהיא הבינה מן גבוה היותר
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ׁש כם�אֹלהיםח אחלּ קה אעֹלזה בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר ¡¦¦¤§¨§¤§¨£©§¨§¤

אמדּ ד: סכּ וֹ ת מעוֹ זטועמק ואפרים מנ'ה לי גלעד לי §¥¤ª£©¥¦¦§¨¦§©¤§¤§©¦¨

מחקקי: יהוּ דה אדוֹ םיראׁש י על רחצי סיר מוֹ אב Ÿ¦§¨§Ÿ§¦¨¦©§¦©¡

אתרוֹ עע: פלׁש ת עלי נעלי �עיריאאׁש לי יבלני מי ©§¦©£¦£¥§¤¤¤§¨¦Ÿ¦¥¦¦
אדוֹ ם: עד נחני מי אֹלהיםיבמבצר זנחּת נוּ �הֹלא ¦§¨¦¨©¦©¡£¡¦§©§¨

אֹלהים תצא עזרתיגבּ צבאתינוּ :�וֹלא לּ נוּ  הבה §¥¥¡¦§¦§Ÿ¥¨¨¨¤§¨

אדם: ּת ׁש וּ עת ׁש וא ו חיל�בּ אֹלהיםידמצּ ר נעשׂ ה ¦¨§¨§§©¨¨¥¦©£¤¨¦

יבוּ ס צרינוּ :והוּ א §¨¨¥

הזוהר זיו

סו"ף אי"ן אור  ולעומתו קדישא, עתיקא אבא בשם נקרא שם שנמצא 

קטנותו: פני  אנפין זעיר  ברא בשם  נקרא בהתפארת  שנמצא 
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אֹלהיאקט מזמוֹ ר לדוד ּת חרׁש :�למנצּ ח אל תהלּ תי ©§©¥©§¨¦¦§¡¥§¦¨¦©¤¡©

לׁש וֹ ןב  אּת י דּ בּ רוּ  ּפ תחוּ  עלי מרמה וּ פי רׁש ע פי §¦¦§¦¨¨©¨¨§¦¦¨¨¦¦כּ י

חנּ ם:ג ׁש קר: ויּ לּ חמוּ ני סבבוּ ני שׂ נאה אהבתדודברי יּת חת ¨¤§¦§¥¦§¨§¨¦©¦¨£¦¦¨©©©£¨¦

תפלּ ה: ואני ושׂ נאההישׂ טנוּ ני טוֹ בה ּת חת רעה עלי ויּ שׂ ימוּ  ¦§§¦©£¦§¦¨©¨¦¨©¨¨©©¨§¦§¨
אהבתי: ימינוֹ :ו ּת חת על יעמד ושׂ טן רׁש ע עליו הפקד ©©©£¨¦©§¥¨¨¨¨§¨¨©£Ÿ©§¦

לחטאה:ז  ּת היה וּ תפלּ תוֹ  רׁש ע יצא ימיוח בּ ה'פטוֹ  יהיוּ  §¦¨§¥¥¨¨§¦¨¦§¤©£¨¨¦§¨¨

אחר: יקּ ח ּפ קדּ תוֹ  אלמנה:טמעּט ים ואׁש ּת וֹ  יתוֹ מים בניו יהיוּ  §©¦§ª¨¦©©¥¦§¨¨§¦§¦§©§¨¨

מחרבוֹ תיהם:י  ודרׁש וּ  וׁש אלוּ  בניו ינוּ עוּ  ׁש היאונוֹ ע נוֹ  ׁש  ינקּ  §©¨¨¨§¦¥§¨§¥¨§¥¤§©¥¤
יגיעוֹ : זרים ויבזּ וּ  לוֹ  אׁש ר יהייבלכל ואל חסד �מׁש  לוֹ  יהי אל §¨£¤§¨Ÿ¨¦§¦©§¦Ÿ¥¨¤§©§¦

לך  מעיק  שונאך אם 

תחרש אל תהלתי א)אלהי קט]:(קט, לפרק תהלים סנאך [שימוש הוה אי
ואמור  דמבוע מיא יתא ומלי  חדתא קדרה וסב חרדלא סב לך  מעיק 
תשפוך  דלא ותזהר דסנאך תרעיה קדם ושפוך תלתא יומין עלויה
אביון. לימין יעמוד "כי מן ל ' "אהללנו , מן א' אל. הוא שלו  ושם טפה.

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

תפ לּ הּת חת  ואני ישׂ טנוּ ני  ד )אהבתי ח"ג:(קט, מט:)[זוהר זוהר(דף  ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רבי תורה] אמר תפלה. ואני ישטנוני אהבתי  תחת
מהו שכתוב חזקיה שביארו כמו ישראל , כנסת זו תפלה, ואני

סט ) וכתוב (תהלים  ה', לך  תפלתי סה)ואני  עדיך (שם תפלה שומע
ואני  שאמר ומה  כך : אמר  ישראל כנסת  בשביל ודוד  וגו',
בה"א. ידכה  על שנאמר יד של תפלה וזו אחד, הכל תפלה
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ליתוֹ מיו: ׁש מם:יגחוֹ נן יּמ ח אחר בּ דוֹ ר להכרית אחריתוֹ  יהי ¥¦¨§¦©£¦§©§¦§©¥¦©§¨

יהו�יד אל אבתיו עוֹ ן ּת ּמ ח:�יזּ כר אל אּמ וֹ  וחּט את ¦¨¥££Ÿ¨¤§Ÿ̈§©©¦©¦¨

יהו�טו נגד זכרם:�יהיוּ  מארץ ויכרת אׁש רטזּת מיד יען ¦§¤¤§Ÿ̈¨¦§©§¥¥¤¤¦§¨©©£¤

לבב ונכאה ואביוֹ ן עני איׁש  ויּ רדּ ף חסד עשׂ וֹ ת זכר ¨¥¥§¦§§¤§¦¨¦Ÿ§¦©¤¨£©¨ֹלא
וּת רחקיזלמוֹ תת: בּ ברכה חפץ וֹלא וּת בוֹ אהוּ  קללה ויּ אהב §¥©¤¡©§¨¨©§¥§¨¥¦§¨¨©¦§©

וכ'מןיחמּמ נּ וּ : בּ קרבּ וֹ  כּמ ים וּת בא כּ מדּ וֹ  קללה ׁש  ויּ לבּ  ¦¤©¦§©§¨¨§©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤

יחגּ רה:יטבּ עצמוֹ תיו: ּת מיד וּ למזח יעטה כּ בגד לוֹ  זאתכ ּת הי §©§¨§¦§¤¤©§¤§¥©¨¦©§§¤¨Ÿ

יהו� מאת שׂ טני נפׁש י:�ּפ עלּ ת על רע והדּ ברים §ª©Ÿ§©¥¥§Ÿ̈§©Ÿ§¦¨©©§¦
יהוהכא אלהים)ואּת ה טוֹ ב(קרי כּ י ׁש מ% למען אּת י עשׂ ה אדני §©¨§Ÿ¦£Ÿ¨£¥¦¦§©©§¤¦

הצּ ילני: בּ קרבּ י:כבחסדּ % חלל ולבּ י אנכי ואביוֹ ן עני כּ צלכגכּ י ©§§©¦¥¦¦¨¦§¤§¨Ÿ¦§¦¦¨©§¦§¦§¥

כּ ארבּ ה: ננערּת י נהלכּת י וּ בשׂ ריכדכּ נטוֹ תוֹ  מצּ וֹ ם ׁש לוּ  כּ  בּ רכּ י ¦§¤¡¨§¦¦§©§¦¨©§¤¦§©¨§¦§¨¦

מ'מן: ראׁש ם:כהכּ חׁש  יניעוּ ן יראוּ ני להם חרּפ ה הייתי ואני ¨©¦¨¤©£¦¨¦¦¤§¨¨¤¦§¦§¦Ÿ¨
יהו�כו כחסדּ %:�אֹלהי�עזרני ׁש יעני כּ יכזהוֹ  וידעוּ  ¨§¥¦§Ÿ̈¡¨¦¥¦§©§¤§¥§¦

יהו� אּת ה זּ את ואּת הכחעשׂ יתּה :�יד% הּמ ה יקללוּ  ¨§Ÿ©¨§Ÿ̈£¦¨§©§¥¨§©¨

ישׂ מח: ועבדּ % ויּ בׁש וּ  קמוּ  �ויעטוּ כטתבר כּ לּמ ה שׂ וֹ טני ׁש וּ  ילבּ  §¨¥¨©¥Ÿ§©§§¦§¨¦§§§©§¦¨§©£
ׁש ּת ם: בּ  יהו�ל כמעיל רבּ ים�אוֹ דה �וּ בתוֹ  בּ פי מאד ©§¦¨§¨¤§Ÿ̈§Ÿ§¦§©¦

נפׁש וֹ :לאאהללנּ וּ : מ'פטי ׁש יע להוֹ  אביוֹ ן לימין יעמד כּ י £©§¤¦©£Ÿ¦¦¤§§¦©¦Ÿ§¥©§

IIתהלים IIזוהר 

הענּיים מן יֹותר להשי"ת  יֹותר  קרֹובים כלים לָך ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָאין

נפׁש וֹ ּכ י  מ-פטי  להוֹ ׁש יע אבי וֹ ן  לימין  לא)יעמד  [זוהר:(קט, ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
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IIתהלים IIזוהר 

ח:)ח"ג תורה](דף  ואמרזוהר אביו שמעון לרבי  שאל אלעזר  רבי 
בא רעב  שבעולם פשעים  ג' שבשביל למדנו הרי לו,
לפי  בעשירים , אלא נמצאים לא הפשעים  אותן וכל לעולם,
הוא מה א "כ בעניים, נמצאים ואין בהם, מתגאה שלבם
בעבור שהרי העשירים, ומחזק  לעניים מענה שהקב "ה הדין
ביארו  והרי  שאלת , יפה לו אמר לפניו, לחטוא מוסיפין זה
הרשעים מן  להפרע הקב"ה חפץ שכאשר  ואמרו החברים
להם ומשלים  שלמות להם נותן אז העולם, מן ולהאבידם
קרובים נמצאים אין העולם בני  שכל וראה בוא אבל בכל,
הם, ומי  בהם, משתמש שהוא הכלים כאלה העליון למלך
של  הכלים הם אלה רוח, ושפל דכא ואת ונדכה, נשבר לב

עלהמלך  מתגבר  והדין והרעב  בעולם בצורת  יש וכאשר  ,
קרוב והקב "ה המלך , לפני וגועים בוכים הם אז  העניים,

מלאחרים  יותר  זש"האליהם כב ), ואל (תהלים בזה לא כי
הרעב  בא מה בשביל  פוקד הקב"ה ואז עני , ענות שקץ
נתעורר כאשר הרעב שגרמו הרשעים לאותן אוי  לעולם,
ליצלן  רחמנא העניים, צעקת על בעולם להשגיח  המלך 

כתוב  בכן ומעלבונם, כב )מהם צעקתו,(שמות אשמע שמוע
ואחד  בצעקתם, להשגיח אחד פעמים, שני  אשמע שמוע 
נמצא שהרעב בזמן וע "כ  כך, להם שגרמו מאותן  להפרע
של  מצעתקם הרשעים עשירים לאותן להם אוי  בעולם

לפני  הקב"ה.העניים

f
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יהו�אקי נאם מזמוֹ ר ׁש ב�לדוד לאדני §¨¦¦§§ª§Ÿ̈©Ÿ¦¥

לרגלי%: הדם איבי% אׁש ית עד מּט הבלימיני ¦¦¦©¨¦Ÿ§¤£Ÿ§©§¤©¥

שונאיך  לך שישלימו

לאדני  ה' א)נאום קי]:(קי, לפרק  תהלים שונאיך [שימוש לך שישלימו 
יה . שלו  ושם

IIתהלים IIשימוש

IIתהלים IIזוהר 

הארץ ּכל אד ֹון ה ּברית  ארֹון זה - לאדני  יעקב  זה  ה ' ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻנאם 

וגו 'נאם לימיני ׁש ב לאדני  א)ה ' בראשית :(קי , פ' ח"א  נ:)[זוהר ](דף  ְ◌6◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח  ק)עוֹ ד  ה(תהלים ׁש ב נאם לאדני ' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌4◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הדּ רגּ ה - לאדני ה' נאם לרגלי,. הדם  איבי , אׁש ית עד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌4◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִלימיני 
לק.ר לימיני, ׁש ב אוֹ מרת הּת חּת וֹ נה לדּ רגּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה
ׁש ל  כּ חם את לׁש בּ ר  כּ די בּ ימין , שׂ מאל  בּ דר וֹ מית, ◌ֶ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמערבית 
ה' נאם - לאדני ה' נאם וּ מזּ לוֹ ת . כוֹ כבים עוֹ בדי העּמ ים ◌4◌ְ◌ִ◌ַ◌4◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

זה - לאדני יעקב. ג )זה הארץ.(יהושע  כּ ל אדוֹ ן הבּ רית אר וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב ׁש מּט ה, זוֹ  - לאדני  יוֹ בל. זה - ה' נאם אחר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌4◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 

כא) מתחיל (שמות  היּ מין  ׁש הרי - לימיני  ׁש ב אדני . את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
ֹלא ז וֹ  ׁש מּט ה ראה, בּ א בּ ימין. לק.ר צרי , וּ ׁש מּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַבּ יּ וֹ בל ,
כּ ׁש ר וֹ צה ׁש נּ בראת. מיּ וֹ ם וּ בשׂ מאל בּ ימין ׁש לם  בּ קיּ וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנק ׁש רת
הזּ ה. העוֹ לם את וּ ברא כּ נגדּ ּה  שׂ מאל זר וֹ ע  הוֹ ׁש יט ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק .ר ,
האלף  ׁש ל  הזּ מן עד  קיּ וּ ם בּ וֹ  אין שׂ מאל, מצּ ד ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
בּ ין  ּת היה ואז בּ ימין. אז מתק.ר לח וּ ד י וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה.ביעי ,
וארץ  חדׁש ים ׁש מים ויּמ צאוּ  ׁש לם, בּ קיּ וּ ם וה*מאל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין



תה�ים זוהר הלימוד1064 סיון סדר ל  ליום

קיתהלים מזמור  | לחודש  כג | חמישי ספר 

IIתהלים IIזוהר 

ׁש ב  נעמיד בּ ּמ ה כּ ,, אם לע וֹ למים. מ.ם תזוּ ז ֹלא ואז ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה ,
הדםלימיני  איבי, אׁש ית עד ׁש כּ תוּ ב  ידוּ ע, זמן עד  אלּ א ? ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֲ◌

לעוֹ למים, מ.ם תזוּ ז ֹלא  זמן בּ אוֹ תוֹ  אבל תמיד. וֹלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלרגלי ,,
נד )ׁש כּ תוּ ב  אחד .(ישעיה  הכּ ל להי וֹ ת ּת פרצי, וּ שׂ מאול ימין כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

ּכאן  נמנה  מצוֹות ע ׂשרה ְְְְִִֵֶָָֹׁשלׁש

וגו'נאם לימיני ׁש ב לאדני א)ה ' תרומה:(קי , פ ' ח "ב (דף[זוהר ְ◌6◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ה וּ א]קס"ב.) בּ רוּ , ה ּק דוֹ ׁש  את לאהב  היּ מין, ראׁש ית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵזוֹ 
וּ מיהוּ  ׁש לּ וֹ , הדּ בקוּ ת ׁש ל הימין)?בּ אהבה התעוררות של  (האהבה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

בּ ר וּ , הּק דוֹ ׁש  את ׁש אוֹ הב מי  האהבה. מעוֹ רר ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
דּ ברי  כּ ל בּ אהבה. וּ מקבּ לוֹ  אליו ימינוֹ  את מעיר הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א,
וּ מביאה רוּ ח ממ ׁש יכה רוּ ח ברצוֹ ן, א לּ א תלוּ יים ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

- זה וסימנ, ונׁש מתוֹ (איובלד )רוּ ח, רוּ חוֹ  ל בּ וֹ  אליו י שׂ ים אם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א, בּ רוּ , לּק דוֹ ׁש  אהבה האדם כּ ׁש ּמ עוֹ רר  יאסף. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵאליו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  גונים, בּ ׁש ֹלׁש ה א לּ א נעוֹ רה ֹלא היּ מין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת

ו) ׁש ֹלׁש ה(דברים כּ אן הרי  מאד,. וּ בכל  נפׁש , וּ בכל לבב, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  אוֹ  כתוּ ב  ֹלא ׁש הרי  זה , אוֹ  זה אוֹ  תאמר  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְגונים.

בּ  אוֹ  נפׁש , בּ כל  אוֹ  לב לבב, כּ לּ ם, את צרי , אלּ א מאד ,. כל ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌4◌ָ◌ֵ◌
אליו, ימינוֹ  את  מעיר הוּ א בּ רוּ , הּק ד וֹ ׁש  ואז וּ ממ וֹ ן. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונפ ׁש 

אוֹ תוֹ . וּ מקבּ ל כּ נגדּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵוּ פוֹ ׁש ט

כּ תוּ ב,ועל קו)זה לימיני(תהלים  ׁש ב לאדני  ה' וסוֹ ד נאם . ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌-◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
דּ רגּ תוֹ  על  הּמ ל, ׁש דּ וד בוֹ , הערנוּ  הרי הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
בּ ימין : כּ אן מצווֹ ת עשׂ רה ׁש ֹלׁש  בּ יּ מין. כּ ׁש נּ קׁש ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמר,




