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ּירהויסּת בּרחמיו הּמלכים מלכי מל עליו. ויחמוֹל ויחוֹס ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו.
לקץּו .ֹוהיכלּב רּלבקּו יהוה עםֹנוּב תֹלחזו ֹאהלו וּבסתר כּנפיו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּצל
החיּים רֹצרוּב ויצרוֹר .ּקהויׁש עדניו וּמנּחל .ּיעמידהו ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּמין
אליו וילּוה .ֹנחלתו הוּא יהוה .ֹחתוּמנו כּבוֹד וישׂים .ֹמתוִנׁש◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
על ּחוּינו ׁשלוֹם יבוֹא כּדכתיב: .םֹולׁש יהיה ֹבוּכמׁש ועל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהלוֹם
כללּב ֹועּמ הוֹכבים ישׂראל בּני וכל הוּא .ֹנכחו הל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁשכּבוֹתם.

אמן: ונאמר רצוֹן יהי וכן והּסליחוֹת. ָהרחמים◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌

לאשה: השכבה

היּפי, והבל החן ׁשקר :מכרּה מּפנינים ורחק ימצא, מי חיל תֵאׁש◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌
ויהללוּה ידיה, מּפרי לּה ּנוּת :לּתתהל היא יהוה יראת הִא◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לֹויחמו יחוֹס הוּא בּריּוֹתיו כּל על המרחם מעשׂיה: ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבערים

לׁש וּנׁשמה חּור ,נפׁש על בגן(פב"פ)וירחם ּהּניחנּת יהוה רוּח . ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁשמיּא מריּה אלהא כּרעוּת הדין עלמא מן דּאתּפטרת :ֵעדן◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הלוֹם אליה וילּוה עליה. ויחמוֹל יחוֹס בּרחמיו להּמ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארעא.
על ּחוּינו ׁשלוֹם יבוֹא כּדכתיב: ׁשלוֹם. יהיה מׁשכּבה ְועל◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ּהעּמ הוֹכבוֹת ישׂראל בּנוֹת וכל היא .ֹנכחו הל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁשכּבוֹתם.

אמן: ונאמר רצוֹן יהי וכן והּסליחוֹת. הרחמים כללִּב◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌


קובע: הרשב"י
"ברחמי מהגלות ישראל בני יצאו הזוהר "בספר

העול בכל הזוהר דפי למליוני מפיצי מחפשי
לחלק הזוהר דפי מיליוני להדפיס תורמי מחפשי

בחנ יהודי מליו 15ל

שיכולי הגדולה הזכות את לחשב שיוכל מחשב יש הא
?קט בכס לזכות

העולמי, הזוהר מפעל אל תרמו פסקו! הדור (ישירותגדולי

(זוהרלדפוס דפי חלוקת ידי על ישראל עם להצלת שותפים והיו
בחינם: ועלונים ספרים היומי,

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובשמחות 
ולכל החברים וידידים לזיכוי הרבים ולזכות ללמוד 
לבנים  זוכה  הרבים  את  המזכה  וכל  לשמה,  תורה 
צדיקים, ועליו נאמר "אם תוציא היקר מזולל כפי 

תהיה", הוא מברך והקב"ה מסכים אתו אכי"ר.
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מ ׁש הוהּכ ל ׁש ה וּ א ׁש יֹלה  ׁש יּ בא  עד מתעכּ ב ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶֹ◌
ׁש נים וחמׁש  אר בּ עים  מ"ה , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א 
א וֹ תיּ וֹ ת האר בּ ע וכל ׁש נים . וּ מאתים אלף ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
קׁש ר ׁש הוּ א  מ�וּ ם  בּ וֹ , ונקׁש רוֹ ת  בּ צדּ יק ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְיוֹ רדוֹ ת

ה וּ א וּ מי יח וּ ד, האמצעי ׁש ל העּמ וּ ד יהו"ה  ? ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש היא ה �כינה את  בּ וֹ  להקים  בּ צדּ יק, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר 

בּ גּ לוּ ת . דּ ין ◌ָ◌ַ◌ִאדנ "י,

העׁש ר ,וּ מ!וּ ם ׁש ּמ �ם  בּ גבוּ רה נקׁש ר  ׁש הצּ דּ יק ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
עד מ�ם  י גּ אל וֹלא  דּ וֹ חה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַה5מאל
ׁש �ם וחכם , עני ׁש ה וּ א  בּ יּ מין , הצּ דּ יק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק�ר 
העיר את  הוּ א  וּ מלּ ט וחכם , מסכּ ן ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק

העיר מי  בּ ּה בּ חכמת וֹ . ׁש נּ אמר  ירוּ ׁש לים , ז וֹ  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
ענ יּ וּ ת וֹ  וּ מ �וּ ם  מ ׁש יח. ימ וּ ת  ו ֹלא  העיר , ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונלכּ דה
עני  ׁש ה וּ א  מ �וּ ם  ה ּק ריה , את  יצּ יל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחכמתוֹ 

כּ מת . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוחׁש וּ ב

מעירועתידים אחד א לּ א  בּ ּת וֹ רה  י�ארוּ  ׁש ֹּלא  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ּמ גן - מעיר  אחד מ ּמ ׁש ּפ חה . ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים
האמצעי. העּמ וּ ד ׁש דּ ר גּ תוֹ  ׁש י ֹלה, וזה ה ּק ריה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
ׁש  ׁש ל מה צּ ד מׁש יחים  ׁש ני - מ ּמ ׁש ּפ חה  ני וּ ׁש נים  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

עׁש ירים ׁש הם מׁש ּפ חה  על  ׁש הגנּ וּ  האמת  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַעּמ וּ די
בּ תוֹ רה ענ יּ ים  כּ לּ ם  והאחרים  וּ בנבוּ אה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌1◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ת וֹ רה 
ׁש לּ הם , וּ בעני  אלּ ה , ׁש ֹלׁש ת  וּ בזכ וּ ת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בנבוּ אה .
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זה וּ מ�וּ ם  בּ רחמים . ויפקד וצר וֹ ת  מ ּמ יתה  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִינּ צלוּ 
מקרבת . וימין  דּ וֹ חה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְשׂ מאל

ה �ביעי,שקו האלף ׁש ה וּ א  ה �ביעי, בּ יּ וֹ ם  - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַצית 
במוכס"ז כוז"ו - ה דּ בר  וסוֹ ד  ה יּ מין . קץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָבּ ּה 
ה�כינה היא  אֹלהינ וּ  י"י. אֹלהינ וּ  י"י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְכוז"ו,

נאמר  עליה  ג )העליוֹ נה , ה '(רות חי אנכי  וּ גאל ּת י0 ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌
ועוֹ ד , בּ לבּ י. נקם  יוֹ ם כּ י וזה וּ  ה בּ קר, עד ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִׁש כבי
ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ׁש ל  ה �ם  זה גלּ יתי. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְללבּ "י
נבנה וּ בוֹ  ימין , זרוֹ ע ׁש הוּ א  ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  נבנה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש כינה. ׁש היא  פט )העוֹ לם  (תהלים ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש בעים חסד , וה וּ א יבּ נה , חסד  עוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת י 
ע"ב  על  רכב ה' ה נּ ה נאמר ועליהם ׁש מ וֹ ת , ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים
הרי  יהו "ה. יה "ו  י"ה  י' זה  ע"ב מצרים . וּ בא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַקל
וּ ׁש ּת ים לׁש בעים  ועוֹ ל וֹ ת  א וֹ ת יּ וֹ ת , עשׂ ר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ אן
ׁש מוֹ ת , וּ ׁש נים  ׁש בעים  מהם וּ תל וּ יים  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן,

הם . ◌ֵ◌ֵ◌ְוא לּ וּ 

כה "תוה"ו אכ"א לל"ה מה"ש  על"ם סי"ט יל"י 
הק"ם מב"ה יז"ל הה"ע לא "ו  אל"ד  הז"י
חה "ו מל "ה  יי "י נל"ך פה"ל לו "ו  כל"י לא "ו 
וש "ר לכ"ב או "ם  רי"י שא "ה  יר"ת  הא"א  נת "ה 
יי"ז רה "ע חע"ם אנ "י מנ"ד כו "ק לה"ח  יח"ו
מי"ה עש "ל ער "י סא "ל יל"ה וו"ל מי"ך הה"ה 
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פו "י  מב"ה  ני"ת  ננ"א  עמ "ם הח "ש דנ"י וה "ו
מח "י  ענ "ו יה"ה  ומ"ב מצ"ר  הר "ח  יי"ל  נמ "ם
מו "ם הי"י  יב"ם  רא "ה  חב"ו  אי"ע מנ "ק דמ "ב
עשׂ רה ׁש ֹלׁש  וא "ו , תבוֹ ת  רא ׁש י וה "ו אנ"י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָוה "ו

נאמר עליהם  רחמים , ׁש ל  נד )מ דּ וֹ ת וּ ברחמים(ישעיה ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אקבּ צ0. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְגּ דלים 

עםואלּ וּ  ׁש כּ רת  הרחמים  מ דּ וֹ ת  עשׂ רה ׁש ֹלׁש  הם  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה גּ לוּ ת , מן ישׂ ראל את  בהם  להוֹ ציא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה 
זר וֹ ע  חסד ׁש הן ּת בוֹ ת , וּ ׁש ּת ים  ׁש בעים  בּ הם  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן א וֹ תיּ וֹ ת עשׂ רה  וׁש ׁש  מאתים  וּ בהם  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָימין,
וזה וּ  ה ּת בוֹ ת , ּת חת נכנעוֹ ת  ה ּת ב וֹ ת  וא וֹ תן  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ בוּ רה .
קל . עב על  רכב ה ' ה נּ ה  וזה וּ  רי"ו . ע"ב ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עבר ,
ה "א יו"ד ה "א  יו "ד יו "ד  יהו "ה יה "ו  י"ה  י' ◌ִ◌ְוז וֹ הי
ו ׁש ׁש  עשׂ רים  והן  ה "א , וא "ו  ה"א  יו"ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוא "ו
וזה וּ  יהו "ה , יה "ו י"ה י' מן וי וֹ צא וֹ ת  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת ,

ק"ל . ע"ב על  רכב ה' ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִה נּ ה 

מב )זמן ,בּ אוֹ תוֹ  כּ איׁש (שם יצא  כּ גּ בּ וֹ ר  ה ' ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
יצריח אף יריע קנאה  יעיר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמוֹ ת 
רביע. וזה  בּ תקיעה , - יריע יתגּ בּ ר. איביו  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַעל
איביו על גר ׁש ין. ׁש ני וא לּ וּ  בּ ׁש ברים, - ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיצריח 
ּפ רׁש וּ ה . והרי ׁש לׁש לת , וז וֹ הי בּ תר וּ עה , - ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִית גּ בּ ר 



המחולק $ בשנה]הזוהר 351 [יום אלול כו  ליום  הלימוד  1371|סדר

זקף בּ אוֹ תוֹ  קטן, זקף קדמא , מה ּפ 0 ׁש וֹ פר  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌1◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌
מהּפ 0 זּ ה  מה  מהּפ 0גּ דוֹ ל. א לּ א  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌1◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ל לממׁש לה העוֹ לם , ׁש ל  האּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌1◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶממ ׁש לת 
זקף  לשׂ שׂ וֹ ן. אבלם  והפכ ּת י זמן וּ בא וֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

יתקיּ ם זמן  וּ באוֹ ת וֹ  קטן . זקף ס)גּ דוֹ ל הּק טן(ישעיה ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֹ
בּ עּת ּה  ה ' אני  עצוּ ם לגוֹ י וה צּ עיר  לאלף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 
ואם אחי ׁש נּ ה , - זכוּ  אם ּפ ר ׁש וּ ה , והרי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲאחיׁש נּ ה .

ה '. בּ עת  בּ עּת ּה , - זכוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹלא

נאמר צרי/ ׁש עליה  עּת ּה  זּ ה מה  קיט )לדעת  (תהלים ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עת יׁש  וזה ּת וֹ רת8, הפרוּ  לה ' לעשׂ וֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  עת . טז)ויׁש  אל(ויקרא עת  בּ כל יבא  ואל ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אמר  זה  וּ מ �וּ ם  ה)ה ּק דׁש . ועת(קהלת  לבכּ וֹ ת  עת  ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מ יּ ד  - ה דּ בר  וסוֹ ד ׁש ללשׂ חוֹ ק. עת בכיּ ה , ׁש יּ בא  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
זה וּ  גּ אלּ ה . עת  להם  יהיה  מיּ ד לישׂ ראל, ◌ֶ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹדּ חק

ל )ׁש כּ ת וּ ב יוּ ׁש ע.(ירמיה וּ מּמ נּ ה  ליעקב היא  צרה עת  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  צרה , ׁש ל עּת וֹ ת  היוּ  רבּ ים  (תהליםׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ צּ רה .ט ) לעּת וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמ שׂ גּ ב

בּ יניהםמי ההיא  העת  לדעת  ׁש ליכ וֹ ל עת א לּ א  ? ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
בּ בכי  יבא וּ . בּ בכי  - ה דּ בר  וסוֹ ד היא , ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ כיּ ה
דּ "ל . כּ חׁש בּ וֹ ן בּ בכי ח ׁש בּ וֹ ן  עוֹ לה ׁש כּ 0 דּ לּ וּ ת , ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל
לישׂ ראל , דּ לּ וּ ת  ׁש ל ה זּ ה  ה דּ חק מ ׁש ה  ׁש ראה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
אחר כּ ת וּ ב מה  מיּ ד בּ כה. נער  וה נּ ה בּ וֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
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-בּ כיּ ה ה דּ בר  וסוֹ ד  בּ פד וּ ת . עליו, וּת חמל ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אׁש ּת וֹ  וּ ביד בּ ידוֹ  האנׁש ים  ויּ חזיקוּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תמהמ ּה 
עתידים ׁש כּ 0 עליו. ה' בּ חמלת בנתיו  ׁש ּת י ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ ביד
אוֹ תם כּ מ וֹ  האחר וֹ נה , ה גּ לוּ ת  ׁש ל בּ דּ וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
מח וּ ץ  ויּ נּ חה וּ  ויּ צאהוּ  וּ מיּ ד ועמוֹ רה. סד וֹ ם  ◌ִ◌1◌ִ◌ַ◌ַ◌1◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאנׁש י
ה ּמ בּ וּ ל . מ ּמ י  - ו יּ נּ חהוּ  הגּ לוּ ת . מן  - ויּ צאהוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌1◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌1◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָלעיר.

בּ וֹ ועוֹ ד, ׁש נּ אמר  כ"ה , ב"ו בּ כה, נער  והנּ ה  ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מחמ�ים כּ לוּ ל וה וּ א  וכ"ה . כּ "ה  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַו יּ פן 
את ויּ 0 וּ בהם  למ ׁש ה, ׁש נּ מסר וּ  בּ ינה ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים 
בּ מצרים , מ כּ וֹ ת חמ �ים  ה כּ ה  וּ בהם  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ צרי,
מחצּת י  ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ל0. יר ּפ א  מי  נאמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם 
אני  ה ּמ צריּ ים , את  �ּמ חצּת י בּ מה אר ּפ א. ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני 
וּ ׁש למוּ ת אעיד0. מה  זה וּ בׁש ביל ל0. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶארּפ א 
ואנחמ0, לּ 0 אׁש וה  מה  יר וּ ׁש לים , ה בּ ת - ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה כּ ת וּ ב
ׁש וֹ פר מ יּ ד ל 0. ירּפ א  מ "י  ׁש בר 0 כּ יּ ם  גד וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִכּ י

יתיב. אתנח  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵה וֹ ל0

נחבּ אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ׁש הוּ א  מ ׁש יח, מתעוֹ רר  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש ה וּ א מּמ עשׂ נוּ , ינחמנוּ  זה  בּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
א ׁש ר בּ הם  ׁש נּ אמר  ידינ וּ , וּ מעצּ בוֹ ן  ה ּמ לאכה. ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹכּ בד
הא ֹלהים את  אתנח , וזה וּ  בּ פר 0. בּ הם  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָעבדוּ 

נח  ו)התה לּ 0 הארץ,(בראשית מן חּט אים ויּת ּמ וּ  . ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וחמץ. שׂ א וֹ ר ותב"ן  מ "ץ רב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוערב
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נאמרוי!ארוּ  ׁש עליהם נקיּ ה , סלת  (דבריםי שׂ ראל ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מּת חתכה) עמלק זכר את ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת מחה

בּ הם ׁש נּ אמר ה ּמ בּ וּ ל מ ּמ י  ׁש נּ ׁש ארוּ  ׁש הם  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה �מים .
על עוֹ מדים היוּ  ׁש הם  היקוּ ם, כּ ל  את  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָוּ מחיתי
עליהם רא ׁש ים  ׁש הם  מ�וּ ם בּ חמ ׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
על הוּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  יוֹ ׁש ב ׁש נּ מחוּ , וּ מיּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת.
עד כּ סא וֹ  על יׁש ב ׁש ֹּלא  ׁש בוּ עה  ׁש נּ ׁש בּ ע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִכּ סא וֹ ,
יּה  כּ ס על  יד כּ י ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  העוֹ לם . מן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ ח וּ 

יתיב. אתנח  וזה וּ  וגוֹ '. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה

לישׂ ראלבּ אוֹ תוֹ  ימחל ה כּ ּס א , על ׁש יּ וֹ ׁש ב זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  ׁש עשׂ וּ . החטאים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
אם לקיּ ם  לבן . כּ ׁש לג לבוּ ׁש וֹ  יוֹ ׁש ב, ה יּ מים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְועּת יק
ׁש ביבי  כּ סא וֹ  ילבּ ינוּ . כּ �לג כּ �נים חטאיכם  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִיהיוּ 
אם ועוֹ ד, יהיוּ . כּ צּ מר  כּ ּת וֹ לע יא דּ ימוּ  אם  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵא ׁש ,
כּ �לג יצחק, ׁש ל מהצּ ד  - כּ �נים  חטאיכם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִיהיוּ 
מתלבּ נים . ׁש בּ וֹ  אברהם , ׁש ל  מה צּ ד - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַיל בּ ינ וּ 

עלבּ אוֹ תוֹ  י וֹ ׁש ב ה וּ א  בּ ר וּ 0 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
על ׁש וֹ רה  ה ּת בה , ו ּת נח  נח. מ יּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִכּ סא וֹ ,
אררט , הרי ׁש הם  דּ ין , בּ הם לעשׂ וֹ ת  ה ּק ללה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָהרי
בּ גּ לוּ ת . אר וּ רים  ה גּ לוּ ת  ׁש ל הח ׁש וּ כים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶההרים 

ׁש כּ ת וּ ב כח)זהוּ  וארוּ ר(דברים בּ עיר א ּת ה  אר וּ ר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ 5דה . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַא ּת ה
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ישׂ ראלׁש בּ אוֹ תוֹ  על ה ּק ללוֹ ת  כּ ל יוֹ רדים  זמן ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכל מחטאיהם , ׁש יּ תכּ ּפ רוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
שׂ כרם , בּ הם  לקבּ ל הר ׁש עים על יוֹ רד וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌1◌ְ◌ַה זּ כיּ וֹ ת 

וה נּ ה - ה דּ בר  וירדיםוסוֹ ד עלים  א ֹלהים  מלאכי ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
יוֹ רדים - וירדים הזּ כיּ וֹ ת . עוֹ לים - עלים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌1◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹבּ וֹ .
הזּ ה . בּ ּס לּ ם  וי וֹ רדים עוֹ לים וה כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌1◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחטאים .
רביע  ה וֹ ל0 ׁש וֹ פר וזהוּ  סלּ ם . ה וּ א  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌1◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ בּט עמים 

טעמים . ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה,

למעלה ,בּ אוֹ תוֹ  י שׂ ראל ׁש ל הזּ כוּ ת  עוֹ לה  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מה ׁש בּ ארנ וּ . כּ מוֹ  ח וֹ בוֹ תיהם , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ רדים 

וירדים עלים  זכ וּ ת וֹ זּ ה  - יוֹ רד ׁש חטא וֹ  מי א לּ א  ? ֶ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
עד ה �כינה  את  ׁש הוֹ ריד וּ  דּ רגּ ה  בּ א וֹ ת ּה  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לה.
וכּמ ה אוֹ ת ּה . ׁש ה וֹ רידוּ  א וֹ תם יוֹ רדים  כּ 0 ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעפר,
עד עוֹ לה מ זּ לם  ׁש היא  ה �כינה  כּ 0 יוֹ רדים , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם 
וּ מ יּ ד מ �ם . א וֹ ת ּה  ׁש ה וֹ רידוּ  לּמ קוֹ ם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעה 
מקבּ ל ה וּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  מ יּ ד למקוֹ מּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עוֹ לה 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ימין . ח)א וֹ ת ּה  ידוֹ (בראשית ו יּ ׁש לח ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה ּת בה . אל  אליו  את ּה  ו יּ בא  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַויּ ּק חה

ערב בּ אוֹ תוֹ  ׁש הם וחסוֹ ר, הל וֹ 0 היוּ  והּמ ים זמן ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בּ אחד בּ עשׂ ירי העשׂ ירי. החדׁש  עד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַרב,
האבוֹ ת , ׁש הם  ההרים , רא ׁש י  נרא וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַלחדׁש 
זמן א וֹ תוֹ  ׁש עד ישׂ ראל. על זכוּ תם  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררת
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אבוֹ ת זכ וּ ת  חלה ואיל0 מ �ם  אבוֹ ת . זכוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ה 
וגוֹ ' וישׂ מח וּ  יראוּ  צדּ יקים וּ בכן  זמן , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 
ׁש ה וּ א ודּ אי, בּ כן וג וֹ '. ּת כלה בּ עׁש ן  כּ לּ ּה  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהר ׁש עה
מתּת ּק נת ׁש ה כּ ּס א  מ�וּ ם  כּ ּס א, ימין  זרוֹ ע ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד 
וּ בּה  כּ ּס א , בּ חסד וה וּ כן ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין.

א ֹלהינ וּ . ה ' ה וּ א  א ּת ה  ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותמ ֹל0
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כּ ּס אבּ אוֹ תוֹ  על י וֹ ׁש ב ה וּ א בּ רוּ 0 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אל נאמר רחמים , ׁש ל ׁש ה וּ א  חסד ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל

וּ מ רחמים כּ ּס א  על יוֹ ׁש ב בּ חסידוּ ת .מל 0 תנהג ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מוֹ רי 8. עוֹ ד יכּ נף ו ֹלא  זמן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 

ׁש לוכל העץ ׁש ל וּ מ צּ ד החיּ ים . עץ ׁש ל מצּ דּ וֹ  זה  ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
והדס  ל צּ דּ יקים , דּ וֹ מה האתר וֹ ג ורע, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָטוֹ ב
בּ ּה  נאמר  וּ ב�כינה  לר ׁש עים. וערבה  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַלבּ ינוֹ נים ,
עץ  בּ ּה  ׁש נּ אמר גּ ב על  אף מ ׁש לה. בּ כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַוּ מלכוּ ת וֹ 
עץ  על ׁש וֹ לטת  היא  בּ ּה . ל ּמ חזיקים  היא  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים 
ל ּמ ל0. קר וֹ בה  היא ׁש לּ וֹ  מהצּ ד  ורע, ט וֹ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת 

ל ּמ ל0) קר וֹ בה היא הנּ קבה לפעמים הלּ ל וּ  ׁש כּ ת וּ ב (וּ מהצּ דדים זה וּ  . ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
היא ה יּ מין . מ צּ ד ה ּק דׁש , אל אהרן  יבא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְבּ זאת 
יבא ואל ה 5מאל. מצּ ד מּמ נּ וּ  רח וֹ קה ֹ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים 
מקבּ לת ֹלא  היא  ה יּ מין  מצּ ד ה ּק דׁש . אל עת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל
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מקבּ לת מקוֹ מ ּה  אבל ימין. ה וּ א טוֹ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌1טמאה.
קרבה . לוֹ  אין  מקוֹ ם  בּ א וֹ ת וֹ  וּ מות, מרע (אל טמאה  1◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

וּ מאוֹ תוֹ  מרע, טמאה מקבּ לת טוֹ ב  מקוֹ מ ּה  אבל  טמאה, מקבּ לת ֹלא היא ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌1◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌1◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

קרבה) לוֹ  ׁש אין .הּמ קוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רוּ חוׁש ם להרחיק וּ קטרת  קר בּ ן, להקריב צרי0 ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה זּ כוּ ת וּ לקרב ה ּמ קוֹ ם , מא וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌1טמאה 
ה�פחה . מ�ם  וּ להרחיק ה גּ בירה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלשׂ מאל

בּ ּה . יׁש  ה �מ וֹ ת  כּ ל  זה  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ�וּ ם 

כּ לאחרׁש נּ וּ י מעשׂ יו כּ ל ׁש היא  ׁש בּ ת . זה  מעשׂ ה  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש ה וּ א - כּ ל יד, כּ לאחר  - ה דּ בר  וסוֹ ד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָיד,
מעשׂ ה . ׁש נּ וּ י  זה  ׁש כינה , ׁש היא  - יד אחר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַצדּ יק,
ׁש נּ אמר כּ ריעה  ׁש ם  אין  יד, כּ לאחר  ׁש היא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן 
בּ זמנּ וֹ  ׁש וּ על  בּ בר וּ 0. כּ וֹ רע ה כּ וֹ רע כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ ּה 
נעשׂ ית יד, כּ לאחר  ׁש היא  ׁש בּ זמן לוֹ . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִה ׁש ּת חוה 
ה ׁש ּת חוה בּ זמ נּ וֹ  ׁש וּ על ׁש אמר וּ  זה  כּ ל ועם  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזנב.

בּ מקוֹ מ וֹ . ◌ְ◌ִלוֹ 

ּת הי אבל ואל לאריוֹ ת, זנב ּת היה  למקוֹ מוֹ  ח וּ ץ ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
על אף - גּ מ וּ ר  צדּ יק ׁש הרי ל�וּ עלים . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹרא ׁש 

מ דּ ר ׁש יּ רד  נאמרגּ ב עליו  לארי וֹ ת , זנב ונעשׂ ה  גּ ת וֹ  ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לז) ׁש לּ וֹ (תהלים ה זּ נב מה  נעזב. צדּ יק ראיתי ?ֹלא  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

קטנּ ה , י' ׁש היא  אחד, מן  ד' הא וֹ ת ׁש ל ה ּק וֹ ץ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַא וֹ ת וֹ 
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נאמר עליו ה ּת ח ּת וֹ נה, כד )ה �כינה ׁש בע (משלי  כּ י  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
וקם . צדּ יק ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִיּפ וֹ ל

ׁש יּ וֹ צאבּ א הוּ א  ו ' אוֹ ת  ׁש ל ה גּ לגּ וּ ל וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
גּ וֹ רם . ׁש עה  מ זּ ל נאמר  ׁש עליו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש עת וֹ ,
יוֹ ם מ זּ ל  אין  ה ּמ ׁש נה , בּ עלי  ׁש בּ ארוּ ה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ת וּ ב  מה  בּ אברהם  גּ וֹ רם. ׁש עה  מ זּ ל אלּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם ,

בּ גל גּ וּ ל כּ ׁש בּ א  יט )?בּ וֹ  אברהם(בראשית ו יּ ׁש כּ ם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מה א וֹ תּה . להקדּ ים  כּ די  הּמ קוֹ ם , אל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר

בּ גלגּ וּ לוֹ  בּ יצחק כד )?כּ ת וּ ב יצחק (שם ו יּ צא  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ל 5דה , אליה יצא  ערב. לפנ וֹ ת  בּ 5דה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָלשׂ וּ ח 

בּ ּה  ׁש נּ אמר  ט )מ�וּ ם  בּמ דבּ ר(ירמיה יּת נני מי ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ארחים . ◌ִ◌ְֹ◌ְמלוֹ ן

-אחד וה �ני בּ בּ קר , א וֹ ת ּה  לחּפ שׂ  להקדּ ים  - ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ יעקב  כּ ת וּ ב מה  בּ ערב. א וֹ ת ּה  ?לח ּפ שׂ  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

כח) מי (בראשית א ׁש רי בּ ּה . ּפ גע בּ ּמ קוֹ ם . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ פגּ ע
ׁש ם . ו יּ לן נאמר  ׁש עליו יעקב כּ מ וֹ  בּ ּה , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ גׁש 

בּ ּה , ׁש ּפ גׁש  מיּ ד לויה . היא  לינה  לב )ואוֹ ת ּה  (שם ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ּה , ׁש ּפ גׁש  זה  כּ ל  ועם אֹלהים . מלאכי בוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ פגּ עוּ 
ׁש בּ א עד אּת ּה  התאחד ו ֹלא  אוֹ ת ּה  ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה 

וזה וּ  כח)בּ עלּה . ה �מ ׁש ,(שם בא כּ י ׁש ם  ויּ לן  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לב )ׁש בּ ׁש ביל וֹ  מ ׁש ה(שם  ׁש ה וּ א  ה �מ ׁש , לוֹ  ויּ זרח  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌

מ ׁש ה . ׁש ל  רוּ חוֹ  בּ גלגּ וּ ל בּ וֹ  ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א 
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בּ דר גּ הוּ מ!וּ ם עוֹ מדים היוּ  וּ מ ׁש ה  יעקב זה  ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ גּ וּ ף, זה אבל  האמצעי, בּ עּמ וּ ד ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת 
עוֹ מדת ה �עה  אין  זה  וּ מ�וּ ם  ׁש לּ וֹ . בּ נּ ׁש מה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזה 
זה , וּ מ�וּ ם  בעלּה . בּ לי ה �כינה ׁש היא  אדם , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל
ּת רצה אם  ואמר , ּפ דת , לר בּ י  ה �עה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש דּ חקה
ׁש ל בּ ׁש עה ׁש ּת ּפ ל  ואפׁש ר  העוֹ לם , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש אחריב

ׁש ּת ּפ ל . ואוּ לי ֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְמזוֹ נוֹ ת ,

וא וּ לי מה ה ּק דוֹ ׁש זּ ה  ירצה אם וא וּ לי א לּ א  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש הרי  מזוֹ נוֹ ת . ׁש ל בּ ׁש עה  ׁש ּת ּפ ל ה וּ א  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ 0
ׁש יּ היה בּ עלּה  ר וֹ צה  אם  וא וּ לי עשׂ תה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִא ׁש ּת וֹ 
בּ עלּה . ׁש ל  רׁש וּ ת  בּ לי עשׂ תה  �היא מה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמקיּ ם 
לא וֹ ת וֹ  ׁש כינה , ׁש היא  עוֹ מדת , ה �עה  אין  זה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

האדם  בּ א וֹ ת וֹ  בּ גלגּ וּ ל יבא  אם  א לּ א (בּ עלּה )אדם , ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אהרן יבא  בּ זאת  - ה דּ בר  וסוֹ ד  ה �עה . אוֹ ת ּה  ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
נאמר  בעלּה  וּ בלי הּק ד ׁש . טז)אל יבא(ויקרא  ואל ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ

ה ּק דׁש . אל עת ואין(שם)בּ כל יוּ מת. ה ּק רב והזּ ר ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ל אחר  כּ זר  ֹלא ה זּ ה  וה זּ ר  ענ יּ וּ ת . אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמיתה 

מ בּ עלּה . זר א לּ א  זר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָמ וּ ם

ימי אׁש רי מ �ׁש ת  ׁש נּ ברא  בּ ׁש עה  ׁש נּ פגּ ׁש  מי ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ זמן עת  י ׁש  נ ׁש מה  ׁש לּ כל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית ,

קהלת ׁש אמר  כּ מוֹ  ג )בּ גלגּ וּ ל, ועת(קהלת זמן לכּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ה ּת ח ּת וֹ נה , ה �כינה  וז וֹ  ה �מים . ּת חת  חפץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלכל
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וּ לכל וּ ספירה  ספירה לכל ועדּ ן זמן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 
וגל גּ וּ ל . ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִגּ לגּ וּ ל

יפה .והיא העדּ נים  ׁש כּ ל עדּ ן . וחצי ועדּ נים  עדּ ן  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
עדּ ן וחצי זּ ה  ה ּמ נחה ,מה  ּפ לג כּ מוֹ  א לּ א  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עּמ וּ ד לרחמים. וּ בימין  לדין , נחלקת  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ִבּ שׂ מאל
וּ שׂ מאל , בּ ימין וּ כ ׁש נּ חלקת  נׁש למת . ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי

לאסּת ר בּ ּה  ה)נאמר  בּ (אסתר  חצי מה עד ּק ׁש ת0 ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יד ׁש לּ ּה  חצי יהו "ה, כּ ח  והיא  ותעשׂ . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת 
הז כּ יר ׁש ניהם  כּ נגד שׂ מאל. יד  ׁש לּ ּה  וחצי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָימין,
ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  עת . ּפ עמים  וּ ׁש מוֹ נה  עשׂ רים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹקהלת 

ג ) וגוֹ '.(קהלת ללדת  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵעת 

אבניוראה את ה בּ ית  את ונתץ - הצליח  ׁש ֹּלא  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ מי  אחר, בּ גוּ ף אוֹ ת וֹ  והר כּ יב עציו, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְואת
חבוּ ׁש ים , בּ מין ּת ּפ וּ חים מּמ ין אילן  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ר כּ יב
ׁש נּ וּ י  וזה וּ  ׁש לּ וֹ . וה ּפ רי האילן מ ׁש ּת נּ ה  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ם 
מ �ם , אוֹ ת וֹ  עוֹ קר  - הצליח  ׁש ֹּלא ראה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַה �ם .
�היה מה  מ כּ ל מעשׂ יו  בּ כל א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מ ׁש נּ ה 

- ה דּ בר  וסוֹ ד ׁש לּ וֹ , ה צּ יּ וּ רים  וּ מכּ ל  (איוב בּ רא ׁש וֹ נה ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ו ּת ׁש לּ חה וּ .יד ) פניו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמ ׁש נּ ה 

גּ בר .הן עם  ׁש לוֹ ׁש  ּפ עמים  אל יפעל  אלּ ה כּ ל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
והת ּפ �ט וּ  והצליח אוֹ ת וֹ  נטע ׁש �ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּק רקע
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זה וּ  ה�כינה . זוֹ  דּ וֹ ר , אלף עד וׁש ר ׁש יו  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָפניו 
נאמר  ועליהם דּ וֹ ר. לאלף צוּ ה  דּ בר  ח)ׁש כּ ת וּ ב (שיר  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ׁש ל עוֹ למוֹ ת  אלף וא לּ ה  ׁש ֹלמה . ל8 ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהאלף
ה דּ בר וסוֹ ד כּ לּ ם , על האדם  את  ׁש הרכּ יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌1◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִכּ ּס וּ פים 

ה)- למי (דברים  לאלפים . חסד לאהביוועשׂ ה ? ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌
דּ וֹ ר לאלף מצוֹ תו  ז)וּ לׁש מרי  ׁש הצליח(שם  כּ יון  . ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ועשׂ ה בּ וֹ  נאמר  והצליח, נטהר  וּ בכלּ ם  גּ לגּ וּ ל ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל
לאלפים . ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד

מהאבל מקוֹ ם , בּ כל מצליחים ׁש ֹּלא לר ׁש עים  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ הם להםכּ ת וּ ב אין אלף. מ צּ דּ 8 יּפ ל ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

- הדּ בר וסוֹ ד ה לּ לוּ . העוֹ למ וֹ ת בּ אלף ח)חלק (קהלת ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קדוֹ ׁש  וּ מּמ קוֹ ם  ובא וּ  קברים  ר ׁש עים ראיתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בכן

יה לּ כוּ  קדוֹ ׁש  וּ מּמ קוֹ ם  זּ ה  מה  אםיה לּ כוּ . ׁש הרי ? ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
קד�ה ׁש ל  מ ּמ קוֹ ם  להם  היה  ֹלא  אז ר ׁש עים , ?הם  ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌1◌ָ◌

הרׁש עוּ ת מ �וּ ם  ר ׁש עים , ראיתי וּ בכן ודּ אי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
בּ ּק ד�ה . חלק להם  אין ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם 

אליו ,בּ ין הזּ קנים  ׁש ל ה זּ קן  מזדּ ּמ ן  הנּ ה  כּ 0 ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ר ׁש ע  ׁש יּ ׁש  ׁש וים , הר ׁש עים  כּ ל ֹלא  לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר
גמוּ ר ׁש אינ וֹ  הר ׁש ע גמוּ ר. ׁש אינ וֹ  ר ׁש ע ויׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ מוּ ר ,
בּ ּט מאה , חלק לוֹ  וי ׁש  בּ ּק ד�ה  חלק לוֹ  ◌ָ◌ְ◌1◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵיׁש 
ראיתי  נאמר  זה ועל בוֹ , התערבוּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש �ניהם
ו ֹלא יה לּ כוּ , קדוֹ ׁש  וּ מ ּמ קוֹ ם  ובא וּ  קברים ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים 



המחולק $ בשנה]הזוהר 352 [יום  אלול כז ליום הלימוד 1381|סדר

אין ה גּ מוּ ר  ׁש הרׁש ע גּ מ וּ רים. ר ׁש עים  ראיתי  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
ו דּ אי. בּ ּק ד �ה  חלק ◌ַ◌ַ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵלוֹ 

בּ ּק ד�ה .אבל חלק לוֹ  יׁש  גמ וּ ר, ׁש אינ וֹ  ר ׁש ע ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌1◌ָ◌
א וֹ ת וֹ  מוֹ רידים  מה ּט מאה , לה ּט הר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌1◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ כדי
יבא אלּ א יד וּ ע, וּ זמן ועת ׁש עה אין ולזה  ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ גלגּ וּ ל,
ה זּ המה . מא וֹ ת ּה  ׁש יּ טהר  עד  בּ גלגּ וּ ל פעמים  ◌ָ◌ֲ◌1◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אחר , בּ מין מערב כּ סף ׁש ל כּ לי לוֹ  ׁש היה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌1◌ְלא ּמ ן 

עשׂ ה מה וּ לל בּ נוֹ , לברר וֹ  א וֹ ת וֹ רצה  יוֹ צק היה  ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש הת בּ רר עד  לא ׁש  וזוֹ רקוֹ  פעמים , כּ ּמ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִבּ כלי

- ה דּ בר  וסוֹ ד כב )והתל בּ ן, עת(איוב  ו ֹלא  קּמ ט וּ  א ׁש ר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌1◌ְ◌ְ◌ֵ◌
יסוֹ דם . יוּ צק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָנהר 

עדנהראיזה ה נּ ׁש מה  י וֹ צק ׁש �ם  דּ ינ וּ ר נהר  זה  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עת ו ֹלא  קּמ טוּ  א ׁש ר זּ ה  וּ מה  ?ׁש ּמ תלבּ נת . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌1◌ְ◌ְ◌ֵ◌

דּ וֹ ר וֹ ת וארבּ עה  ׁש בעים  מאוֹ ת  ּת ׁש ע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאלוּ 
טרם עת  בּ ֹלא  והסּת לּ קוּ  עת בּ ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקּמ טוּ 
על בּ גלגּ וּ ל  ה וּ א  בּ רוּ 0 הּק ד וֹ ׁש  א וֹ תם  וזרק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְזמ נּ ם ,

ליסוֹ ד . א וֹ תם  והחזיר  ודוֹ ר , דּ וֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

ׁש לוזהוּ  יס וֹ דוֹ ת  ד' ׁש הם  יסוֹ דם , יוּ צק ונהר ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
אדם ּפ רצוּ ף ׁש הם  ּפ רצוּ פים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה 
נ ׁש ר , וּ פרצוּ ף ׁש וֹ ר  וּ פרצוּ ף אריה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוּ פרצוּ ף

ע  אריהׁש ּמ מנּ ים  ועפר. ור וּ ח  ואׁש  מים  ל ֶ◌ְ◌1◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
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וגלגּ וּ לוֹ  מרכּ בה , ׁש וֹ ר  מים . וגלגּ וּ לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ ר כּ בה ,
מר כּ בה , אדם  רוּ ח. וגלגּ וּ לוֹ  מר כּ בה , נׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵא ׁש .
יׁש וּ ב. עפר  אל ואדם  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עפר. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוגל גּ וּ לוֹ 

אלעל יפעל  א לּ ה  כּ ל הן נאמר , ח יּ וֹ ת  ׁש ֹלׁש  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ וֹ ר . לאלף צוּ ה אדם  גּ בר . עם  ׁש לוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים 

למעלה . וּ פרח לנ�קוֹ , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ א 

נאמר אמר עלי8 זקן , זקן  ׁש מעוֹ ן , ב )ר בּ י (מלאכי  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש לּ מעלה , בּ דּ יוֹ קן לכלּ נ וּ . אחד  אב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌1◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲהלוֹ א 
לנ וּ  ׁש יּ היה  ׁש זּ כינוּ  חלקנ וּ  אׁש רי ׁש בּ �מים . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָאבינ וּ 

חלק. ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ 8

בּ וֹ היהוּ מה ׁש נּ אמר  ּפ ׁש ּת ים , כח)? ועשׂ ה(שמות ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  אמר  ערוה . בּ שׂ ר  לכּס וֹ ת בד  מכנסי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
ה וּ א - הערוה  בּ וֹ  ׁש הת כּ ּס תה  כּ ן  אם  אלעזר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 

ֹלאט וֹ ב  זה  ׁש וים . הערי וֹ ת  כּ ל  ֹלא  בּ ני , לוֹ , אמר !ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
לה ', ערות וֹ  את  לקרב א לּ א  ה זּ ה  ה ּק ר בּ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהקריב

בּ וֹ  יח)ׁש נּ אמר בּ שׂ ר וֹ (ויקרא ׁש אר  כּ ל אל  אי ׁש  איׁש  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ערות וֹ  וּ מהי ה '. אני  ערוה לגלּ וֹ ת תקרבוּ  ?ֹלא ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

היא ׁש ערלה  ה נּ קבה, הערלה  הרעה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌1◌ַה זּ המה 
היה . בּ ערלת וֹ  מוֹ ׁש 0 הרא ׁש וֹ ן  אדם  בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

הרעהוּ מהי הער בּ וּ ביה  ׁש ל  ׁש להאם העץ ּפ רי  ? ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר  ורע, ג )ט וֹ ב וּת ּק ח(בראשית ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
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ו יּ אכל . עּמ ּה  לאיׁש ּה  גּ ם וּת ּת ן ו 'ּת אכל ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּפ רי'וֹ 
ׁש הםוּ מהי  רב, הערב בּ אים  מ �ם  לילי"ת , ? ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

בּ הם  ׁש נּ אמר בּ ישׂ ראל, א)מערבים  גּ וֹ י (ישעיה ה וֹ י ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וגוֹ '. מ ׁש חיתים בּ נים  מרעים  זרע ׁש הם  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹחטא ,
זה וּ מ �וּ ם  לעגל. ישׂ ראל  אֹלהי8 א לּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ד ) ׁש עה .(בראשית ֹלא  מנחת וֹ  ואל קין  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְואל

הוּ א ,והרי בּ ר וּ 0 בּ ּק דוֹ ׁש  קמה)נאמר  ורחמיו(תהלים ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ מוֹ ת אחּפ ץ ֹלא כּ י ונאמר מעשׂ יו , כּ ל  ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַעל 
קין . ׁש ל לקרבּ נ וֹ  ׁש כּ ן וכל א וֹ תם , וקבּ ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַה ּמ ת ,
הבל אבל  ׁש נּ ת בּ אר . כּ מ וֹ  לרע, רצוֹ נוֹ  ׁש היה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
לא וֹ ת וֹ  ה �כינה , את לקרב בּ קרבּ נ וֹ  רצוֹ נ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהיה 

בּ וֹ  ז)ׁש נּ אמר לב וּ ׁש וֹ (דניאל יוֹ ׁש ב, ה יּ מים ועּת יק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
בּ ּמ ה נקי. כּ צמר  רא ׁש וֹ  וּ שׂ ער לבן, בּ א וֹ ת וֹ כּ ׁש לג  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

זה וּ מ�וּ ם  וּ מחלבהן . צאנ וֹ  מ בּ כוֹ רוֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקריב
נת בּ אר . והרי הבל. אל  ה ' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ׁש ע

לקיןוּ מיּ ד ו יּ חר  קין , ׁש ל קר בּ נ וֹ  התקבּ ל כּ ׁש ֹּלא  ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ל0 חרה  לּמ ה  קין אל  ה ' ויּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְמאד.

קר בּ נ8 התקבּ ל בּ גּ ל גּ וּ לׁש ֹּלא  מעשׂ י8 ּת יטיב אם  ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
- ֹלא ואם  בּ ת ׁש וּ בה, ותתקבּ ל בּ עוֹ לם  ל8 שׂ את -ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רבץ. ח ּט את  ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַל ּפ תח 

ׁש להנּ ה אדם ויצירה , עשׂ יּ ה  ׁש ל אדם  כּ אן ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
זּ ה מה  ּת פארת. על ׁש בּ אר וּ ה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ ריאה ,
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בּ צלם א לּ וּ בּ צלמ וֹ  למעלה . ׁש לּ וֹ  הדּ מיּ וֹ ת  ׁש ּת י ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
א ' ׁש ל די וֹ קנאוֹ ת  ׁש ני הם  ווי"ן, ׁש ּת י ו"ו , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵהם

האמצע. ׁש ל האדם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 

עלי וֹ ן ,ׁש ה!כינה אדם  דּ מ וּ ת  היא העלי וֹ נה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וה�כינה חכמה , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
האמצעי. העּמ וּ ד ׁש ה וּ א אדם , דּ מ וּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּת ח ּת וֹ נה 
וזה כּ תר , ׁש ל בּ די וֹ קן  האמצעי  העּמ וּ ד ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְועוֹ ד,
בּ די וֹ קן צדּ יק יצירה  ׁש ל ואדם  בּ ריאה. ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 

זה  וּ מ�וּ ם  ה)החכמה. נת(מלכים-א חכמהויהוה ן  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה '. ׁש ל וֹ ם  ׁש ל וֹ ם , בּ רית  צדּ יק ׁש ה וּ א  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש ֹלמה.
דּ מוּ ת עשׂ יּ ה , ׁש ל אדם  ה ּת ח ּת וֹ נה  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש כינה 

העליוֹ נה . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 

וזהועוֹ ד א ּפ ים , אר 0 ה וּ א  וא "ו ׁש ל מהצּ ד  אדם  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
זעיר יצירה , ׁש ל  אדם  בּ ריאה , ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 
ה ּס פיר וֹ ת הם  אלּ וּ  יו "י  ויּ יצר. ׁש ל מה צּ ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין
ועוֹ ד , הּת ח ּת וֹ נים . ועשׂ יּ ה  ויצירה  בּ ריאה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל
בּ ריאה ׁש ל אדם  והם ׁש י"ת , בּ ר"א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית 
בּ ריאה ׁש ל ואדם ה ּת ח ּת וֹ נים , ועשׂ יּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִויצירה

העליוֹ נים . ועשׂ יּ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִויצירה 

ׁש אדםוּ מצאנוּ  חנ וֹ 0, ׁש ל בּ ספר וֹ  ׁש ּט מ וּ נים ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ספירה וכל  ת ׁש ע, הוּ א  קטן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן
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אדם . דּ מ וּ ת  הּת ח ּת וֹ נה וה �כינה  אדם , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
אדם , נעשׂ ה  לכּ תר אמר  העלּ וֹ ת עלּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מּמ 8, הראׁש  ז)יהיה ראׁש 0(שיר  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌
כּ כּ רמל . ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָעלי0

וּ ׁש ּת י הראׁש  עינים  וּ ׁש ּת י וּ מצח וֹ  אחד , הנּ ה  ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
- וחטם  פנים  וּ ׁש ּת י ׁש ׁש , ה נּ ה  - ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָאזנים 
ׁש יּ היה ה ּפ ה ה נּ ה  אדם , נעשׂ ה  ת ׁש ע. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִה נּ ה 
העוֹ לם , ר בּ וֹ ן  לוֹ  אמר הכּ ל. ׁש ל ה כּ לל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲעשׂ ירית ,
לפיה וּ , גּ ל גּ וּ ליו  וכל לפיה וּ , האדם  עמל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָכּ ל

מזוֹ נוֹ ת ׁש ל בּ ׁש עה  ׁש יּ נּ תן אני ואפׁש ר  לוֹ , אמר ? ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
זמן בּ א וֹ ת וֹ  בּ פיהוּ . עמל יהיה  ֹלא  עּמ כם , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶא ׁש ּת ּת ף

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ויגיעה . עמל  בּ לי  ה כּ ל לג )בּ רא (תהלים ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צבאם . כּ ל ּפ יו  וּ בר וּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים  ה ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר 

וח ּס רוֹ ןאמר למעלה היה עמל וּ מה  אלעזר , ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מזוֹ ן קדמוֹ ןׁש ל אדם  ׁש א וֹ ת וֹ  כּ ן , ל וֹ , אמר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ׁש עלּ ת מ�וּ ם וּ מחריבן, עוֹ למ וֹ ת בוֹ נה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהיה 
עכׁש ו ׁש עד מ�וּ ם  ׁש ם, מ ׁש ּת ּת ף היה  ֹלא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהעלּ וֹ ת 

אמר  זה  וּ מ�וּ ם נקבתוֹ . עם  ׁש לם היה  (בראשיתֹלא ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש אינ וֹ א) ׁש ם , וה ׁש ּת ּת ף נקבה , ׁש ה וּ א  אדם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 

ׁש לם . בּ מקוֹ ם  א לּ א  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש וֹ רה 

נעשׂ האחר ואמר  חכמה, ׁש הוּ א  לּמ ח , ירד כּ 0 ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לאר בּ עה ונחלק אחד, ה וּ א ׁש הּמ ח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם .
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כליוֹ ת וּ ׁש ּת י ראה  כּ נפי וּ ׁש ני חמ ׁש . ה נּ ה  - ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִֹמחים
נעשׂ ה ואמר  ת ׁש ע. ה נּ ה  - מבּ פנים  עּמ וֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ ח ׁש בוֹ ת 

ה כּ ל . ׁש למוּ ת  ׁש יּ היה  ה לּ ב, זה  ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם ,

ׁש עלואחר אדם . נעשׂ ה  ואמר  לגּ וּ ף ירד כּ 0 ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ׁש ֹלׁש , ה נּ ה  - וּ ו ׁש ט  וקנה צוּ אר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַה גּ וּ ף,
וּ ׁש ּת י  וּ ברית  ׁש ׁש , ה נּ ה  - ה זּ ר וֹ עוֹ ת  וּ ׁש ּת י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוה גּ וּ ף
לכּ ל , העשׂ ירית - אדם נעשׂ ה  ת ׁש ע. ה נּ ה - ֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַׁש וֹ קים 
ׁש למוּ ת היא  ז וֹ  הנּ קבה  מקוֹ ם  בּ כל ה נּ קבה . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַזוֹ 
איבר בּ כל ה וֹ ל0 וכ0 וה ּת חּת וֹ נים. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים 
אדם , נעשׂ ה ואמר  וּ ספירה , ספירה  וּ בכל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואיבר 
איבר . וּ בכל  ספירה  בּ כל ה �כינה  ׁש נּ כללת  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד

כּ לבּ אוֹ תוֹ  בּ ּה , האיברים  כּ ל ׁש נּ ׁש למוּ  ה זּ מן  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וא "ו ה"א  יו "ד  זה : כּ מוֹ  לעשׂ ר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
נ ּט ל ׁש ּמ הם  הח יּ וֹ ת  לאר בּ ע יוֹ רד  כּ 0 אחר  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַה "א .
ׁש ּת היה אדם , נעשׂ ה  ואמר יהו "ה, ׁש הם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 
לכל למּט ה  יוֹ רד וכ 0 צד . מ כּ ל כּ לוּ לה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 
בּ בני  למ ּט ה וכ0 אדם, נעשׂ ה  ואמר  ה �מים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְצבא 
- בּ יד8 ה זּ ה  ה כּ לל  את  נקט  בּ ני , ואלעזר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם .
ׁש למוּ ת , ׁש ם  אין  ׁש כינה , ׁש ם  ׁש אין  מקוֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל
בּ לי  האדם  זה  וּ מ �וּ ם  ׁש ם . ׁש ר וּ י  ֹלא  העלּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְועלּ ת
בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  עליו ׁש וֹ רה ו ֹלא  פגוּ ם  הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה נּ קבה 
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א לּ וּ  ׁש ם , ׁש ל  החברים  וכל אלעזר רבּ י אמר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָה וּ א .
מסּפ יק. - זאת לׁש מע אלּ א לעוֹ לם  באנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹלא 

רועוֹ ד יוֹ רדוֹ תאמר אין הבּ רכוֹ ת  ׁש מעוֹ ן, בּ י ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
ׁש ה�כינה עד ה נּ ביעה , וֹלא בּ יתוֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל
ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  ה וּ א . בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  עם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתח בּ רת 

ב ) הארץ.(בראשית על אֹלהים  ה' המטיר  ֹלא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
נאמר לּמ ה ׁש עליו אין, ׁש אדם  מ �וּ ם  (יחזקאל ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

נקראמד ) ֹלא ואדם בּ ית 8, אל בּ רכה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהניח
א ֹלהים ה ' המטיר  ֹלא  כּ י  זה  וּ מ �וּ ם  נקבה , ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי

הארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל

היוּ והארץ ה בּ נינים  וכל ובה וּ , תה וּ  היתה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש בּ אה עד  נביעה , בּ לי ויבׁש ים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחרבים 

זה  וּ מ�וּ ם כ )ה �כינה . א ׁש ר(שמות הּמ קוֹ ם בּ כל ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
ותר גּ ם וּ ברכ ּת י8. אלי8 אבוֹ א  ׁש מי את  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאזכּ יר 
ׁש כּ ל ׁש כינתי . את  ׁש א ׁש רה  מקוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְא וּ נקלוּ ס,

בּ וֹ . מת כּ נּ סוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה בּ רכוֹ ת

זּ הוּ בׁש בילוֹ  מה בּ ברוּ 0. כּ וֹ רע ה כּ וֹ רע כּ ל נאמר ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ב'בּ ר וּ 0 חכמה . ראׁש ית  ר ' כּ תר . כ' ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ׁש  כּ וֹ לל ו' ה ּת ח ּת וֹ נה . והאם  העליוֹ נה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם 
וכ לּ ם בּ ּה , כּ לוּ לים  עשׂ רה  ה נּ ה ◌ָ◌1◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פיר וֹ ת.
ה כּ נסת , בּ ית נקראת  זה  וּ מ �וּ ם  אליה . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ נּ סים

ה כּ ל . ׁש ל  ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַה כּ נּ וּ ס
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כּ וֹ רע וכל - הכּ וֹ רע וכל בּ �ם , ז וֹ קף - ה זּ וֹ קף ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עלי וֹ ן , אל וּ ברוּ 0 בּ וֹ  ׁש נּ אמר ההוּ א  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ בר וּ 0,
מקוֹ ר ׁש הוּ א  למּט ה , מ ּמ עלה  ספיר וֹ ת עשׂ ר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵכּ וֹ לל
ּפ עמים בּ �ם , ז וֹ קף ה זּ וֹ קף וכל ה בּ רכ וֹ ת . ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

כּ וֹ רע לּמ ה ׁש ּמ ת ּפ לּ ל, מי כּ ל לוֹ מר , לוֹ  היה  ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
בּ �ם וזוֹ קף וּ ׁש ּת י בּ בר וּ 0 כריעוֹ ת ׁש ּת י לּמ ה  ! ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

הרא ׁש זקיפוֹ ת - כריעוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל ה ּס וֹ ד א לּ א  ? ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ
ׁש מ וֹ נה כּ וֹ לל  ׁש ה וּ א  העוֹ למים ח "י עד  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוה גּ וּ ף,
החליוֹ ת כּ ל ׁש יּ ת ּפ ּק קוּ  עד  וזה וּ  חליוֹ ת . ◌ְ◌1◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌1◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה 

בּ יעקב נאמר  ועליה  לג )ׁש בּ �דרה , (בראשית ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש �ּת י  וּ כמ וֹ  ּפ עמים . ׁש בע ארצה  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש ּת חוּ 
צרי 0 כּ 0 בּ ר וּ 0, ׁש ה וּ א  וגוּ ף בּ ראׁש  הם  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ ריעוֹ ת 

זקיפוֹ ת . ׁש ּת י  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם

י וֹ תראמר יׁש  עלי וֹ ן  סוֹ ד  אבּ א , אלעזר , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
יתרה . היא מ בּ פנים  הנּ ביעה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ רידת 

למי  י"ו הן  כריעוֹ ת  וּ ׁש ּת י ׁש ּת י ה"ה , אל ? ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
כּ מ וֹ  ו', עם  ה' י', עם  ה ' להעל וֹ ת  בּ ה "ה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְזקיפוֹ ת
עּמ וּ דים , בּ ׁש ני ׁש הסּת לּ קוּ  ו ׁש ני ראׁש וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בּ ית 

נאמר  קמה)ועליהם  ה נּ פלים(תהלים לכל ה ' סוֹ מ 0 ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ה כּ פוּ פים . לכל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוז וֹ קף

בּ בּ רכוֹ ת ,אמר כּ וֹ רע ה כּ וֹ רע כּ ל נת בּ אר  והרי לוֹ , ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הם אי 0 עשׂ ר , בּ וֹ  ׁש נּ כללים  עליוֹ ן  אל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ה וּ א 
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כריעוֹ ת ׁש ּת י ׁש ם  ׁש יּ היוּ  ׁש ניּ ים  עשׂ ר  ׁש ם  ?כּ פוּ לים  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וּ זקיפוֹ ת למ ּט ה . מּמ עלה  עשׂ ר הן  ה כּ ריעוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ה "א אל"ף - ה דּ בר  וסוֹ ד למעלה . מ ּמ ּט ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
בּ עשׂ ר הכּ ריעוֹ ת  ה"א . וא "ו  ה "א  יו "ד ה"א . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיו"ד
ׁש ל י' מן  זקיפוֹ ת  עשׂ ר  עד אדנ "י , ׁש ל אלף ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמן 
אדנ "י  מן י' אהיה . ה וּ א  אדנ"י מן אלף עד ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲאדנ"י,
בּ בר וּ 0 כּ וֹ רע ה כּ וֹ רע כּ ל זה  וּ מ �וּ ם  יהו "ה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְה וּ א 
יו "ד בּ �ם  ז וֹ קף הזּ וֹ קף וכל ה "א. יו"ד ה "א ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְאל"ף
וּ כריעה אחת  זקיפה כּ אן הרי ה"א . וא"ו  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲה "א 
וה כּ ל בּ יהו "ה, זקיפה בּ אהיה , ה כּ ריעה  ֹ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחת .
בּ ּמ ה ׁש ניּ ה  וּ כריעה  ׁש ניּ ה  זקיפה  כּ ן, אם  ?בּ אדני. ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ו דּ אי אמר ה יּ מים, לעּת יק בּ ני בּ ר וּ 0 ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לעלּ ת צרי0 ׁש ניּ ה  וּ כריעה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש זּ קיפה
וּ להעלוֹ ת למ ּט ה  מּמ עלה  אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ וֹ ריד ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהעלּ וֹ ת ,
יהו "ה בּ ׁש ם א וֹ תה  ז וֹ קף ׁש הוּ א  ה �כינה , ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ וֹ 
והנּ ביעה והירידה  העליּ ה  וּ ברׁש וּ ת וֹ . בּ ידוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
ֹלא ה וּ א  ואם בּ ר ׁש וּ תוֹ . א לּ א  מ וֹ ריד ׁש ֹּלא  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת וֹ ,
אין מ וֹ ריד, ֹלא  ה וּ א  ואם  יוֹ רדת. ֹלא  נביעה , ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמוֹ ריד 

ל וה נּ ביעה  ל �כינה , כּ לעליּ ה שׂ מחוּ  ל ּה . יוֹ רדת א ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
על ואמר  קוֹ ל  יצא אלעזר. ר בּ י  ושׂ מח ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
אלעזר ר בּ י ועל וא ּמ 8. אבי 8 י שׂ מח ׁש מעוֹ ן: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

יוֹ לד ּת 8. ותגל -ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
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וכּס אועוֹ ד וּ מלא 0 א וֹ פן  התח בּ ר וּ  אדם , נעשׂ ה  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ ׁש ּת פוּ ת ׁש יּ היה  אדם , נעשׂ ה ◌ָ◌1◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ 
וה נּ פׁש  מה ּמ לא 0, והר וּ ח מ כּ ּס א , ה נּ ׁש מה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ נוּ .
וּ לקדּ ׁש  לבר 0 ׁש לּ נוּ  בּ דּ יוֹ קן  ׁש יּ היה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמהא וֹ פן ,

כּ מ וֹ נ וּ . א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ליחד 

ה זּ קנים ,ועוֹ ד ׁש ל ה זּ קן ה נּ ה בּ ינתים  אדם. נעשׂ ה  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש מעוֹ ן ואמר , ירד  העּת יקים , ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

אדם נעשׂ ה  ׁש אמר  ה וּ א  מי  ו יּ אמרׁש מעוֹ ן, ? ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
הזּ ה הא ֹלהים  כּ אן הוּ א  מי ו ֹלאא ֹלהים , ּפ רח , מ יּ ד  ? ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

לוֹ  ׁש אמר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ׁש �מע כּ מוֹ  א וֹ ת וֹ . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָראה 
ו דּ אי  אמר ר בּ י, בּ ׁש ם לוֹ  קרא וֹלא  ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

בּ וֹ  ׁש נּ אמר ה וּ א, בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  ז)ה וּ א  ועּת יק (דניאל  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה �עה כּ עת  לבן . כּ ׁש לג וּ לבוּ ׁש וֹ  י וֹ ׁש ב, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַה יּ מים
רׁש וּ ת ׁש אין  סוֹ ד יׁש  כּ אן  ׁש וּ דּ אי ה זּ ה , בּ ּס וֹ ד ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלפּת ח

לגלּ וֹ ת . רׁש וּ ת ׁש נּ ּת נה מׁש מע וכעת  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת ,

לבנוֹ ת ,ּפ תח בנינים  כּ ּמ ה לוֹ  ׁש היוּ  למל0 ואמר , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
דבר עוֹ שׂ ה  היה  ֹלא  והא ּמ ן א ּמ ן , לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌1◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ָ◌ְוהיה 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  הּמ ל0. בּ רׁש וּ ת ח)אלּ א ואהיה(משלי ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
החכמה ה וּ א  ודּ אי ה ּמ ל0 וגוֹ '. אמוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ 
ה ּמ ל0 ה וּ א  האמצעי  והעּמ וּ ד למעלה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה
העליוֹ נה . האם וזוֹ  למעלה , הא ּמ ן  א ֹלהים  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה .
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ואין ׁש לּ מ ּט ה. ה �כינה  וז וֹ  למ ּט ה , הא ּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
בּ עלּה . ׁש ל הר ׁש וּ ת  בּ לי דּ בר לעשׂ וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָלא �ה 

האב וכל היה  אצילוּ ת , בּ דר0 ׁש היוּ  ה בּ נינים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זה וּ  היה. וכ 0 - כּ 0 יהי לאם  בּ אמירה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵא וֹ מר 

א)ׁש כּ תוּ ב היה(בראשית ו יּ אמר , א וֹ ר . ויהי  א וֹ ר  יהי ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
ׁש א וֹ מר , ה וּ א ה בּ נין  בּ על א וֹ ר, יהי לא ֹלהים  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵא וֹ מר
בּ דר0 ׁש הם  ה בּ נינים  בּ כל וכ0 מיּ ד. עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌1◌ָ◌ְוהא ּמ ן 
וה כּ ל מארת , יהי רקיע, יהי א וֹ מר  היה  ֹ◌ַ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאציל וּ ת 

נעשׂ ה . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמ יּ ד 

ה נּ פרדים ,ּכ ׁש הגּ יע עוֹ לם  ׁש הוּ א  ה ּפ רוּ ד, לעוֹ לם  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדם נעשׂ ה  ה בּ נין , לבעל הא ּמ ן  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ַ◌ָאמר
ט וֹ ב  ו דּ אי ה בּ נין, בּ על אמר  כּ דמ וּ תנוּ . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמנוּ 
לפני 8, לחטא  ה וּ א עתיד אבל לעשׂ וֹ ת וֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַה וּ א 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ סיל . ׁש ה וּ א  י)מ�וּ ם  חכם(משלי  בּ ן ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אחר א וֹ מרת, היא  אּמ וֹ . ּת וּ גת כּ סיל וּ בן  אב ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְישׂ ּמ ח 
לברא ר וֹ צה אני בּ אב, ו ֹלא  בּ אם  ּת ל וּ י ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש חטא וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ דיוֹ קני. א)א וֹ ת וֹ  א ֹלהים(בראשית  ויּ ברא  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
האב. בּ וֹ  לה ׁש ּת ּת ף רצה  וֹלא  בּ צלמוֹ , האדם  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת 

כּ ת וּ ב בּ זמן מה ׁש לּ חהׁש חטא וּ בפׁש עיכם ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌1◌ְ◌ָ◌
ל0 אמרּת י ו ֹלא  לאם , ה ּמ ל 0 אמר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִא ּמ כם.

לחטא ה וּ א וגר ׁש ׁש עתיד אוֹ ת וֹ , גּ ר ׁש  זמן בּ א וֹ ת וֹ  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
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אב, ישׂ ּמ ח חכם  בּ ן  כּ ת וּ ב זה וּ מ�וּ ם עּמ וֹ . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָא וֹ ת ּה 
ּת וּ גת כּ סיל וּ בן אציל וּ ת . בּ דר 0 ׁש ה וּ א  אדם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶזה 

בּ ריאה . ׁש ל אדם  זה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִא ּמ וֹ ,

ּפ ר וּ דקמוּ  י ׁש  וכי ר בּ י, ר בּ י  ואמר וּ , החברים כּ ל ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
בּ דר0 ה וּ א האב ׁש ל  ׁש ּמ צּ דּ וֹ  לאם, האב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין 

בּ בּ ריאה האם  וּ מ צּ ד חבריםאצילוּ ת אמר, ? ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
זכר אצילוּ ת, ׁש ל  אדם  ׁש ה נּ ה  כּ 0, ֹלא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים ,

וזהוּ  והאם . האב ׁש ל מצּ דּ ם  היה  א)וּ נקבה  (בראשית  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
מצּ ד א וֹ ר יהי א וֹ ר . ויהי א וֹ ר יהי אֹלהים  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

מ צּ  א וֹ ר  ויהי דּ וּ האב, אדם  וזה וּ  האם . ד  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש לּ אם א לּ א  וּ דמ וּ ת . צלם  בּ וֹ  אין  ולזה  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַפרצוּ פים ,
הה וּ א וה כּ נּ וּ י  א ֹלהים , לח ׁש בּ וֹ ן  ׁש עוֹ לה  כּ נּ וּ "י ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהיה 
ׁש היה הה וּ א  הח ׁש 0 וּ מ �וּ ם  וח ׁש 0. א וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְה וּ א 
לאדם לחטא  ה וּ א  ׁש עתיד האב אמר הה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ כּ נּ וּ י
הא וֹ ר וזה וּ  עליוֹ ן , לבוּ ׁש  אוֹ ר  ׁש ה וּ א בּ ריאה , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל
ׁש גּ נז הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא 

לצּ דּ יקים . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַא וֹ תוֹ 

לר ׁש עים ,והחׁש / הראׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא  הה וּ א  ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב ב )זה וּ  בּ חׁש 0(שמואל-א וּ רׁש עים  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

להחטיא עתיד ׁש היה  הח ׁש 0 א וֹ ת וֹ  וּ מ �וּ ם  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִידּ ּמ וּ .
וּ מ�וּ ם בּ וֹ . לה ׁש ּת ּת ף האב רצה  ֹלא  האוֹ ר , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלא וֹ ת וֹ 
הה וּ א . הא וֹ ר  בּ צלמנ וּ , אדם  נעשׂ ה  אמר  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה 
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הא וֹ ר ׁש ל הלּ בוּ ׁש  ׁש ה וּ א  הה וּ א , החׁש 0 ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ דמ וּ תנ וּ ,
ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  לנּ ׁש מה . לבוּ ׁש  ה וּ א  ׁש ה גּ וּ ף (איוב כּ מ וֹ  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ואמר וּ ,י) החברים כּ ל שׂ מח וּ  ּת לבּ יׁש ני. וּ בשׂ ר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעוֹ ר 
נ ׁש מעוּ  ׁש ֹּלא דּ ברים  לׁש מע ׁש זּ כינ וּ  חלקנ וּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש רי

עּת ה . ◌ָ◌ַ◌ַעד
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ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן  לב )רבּ י אני (דברים כּ י  עּת ה רא וּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
ׁש מעוּ  אמר , עּמ די. א ֹלהים  ואין ה וּ א  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲאני
מאחר לגלּ וֹ ת , ר וֹ צה  ׁש אני עּת יקים  דּ ברים  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים 
רא וּ  ׁש אמר  הוּ א  מי לגלּ וֹ ת. הר ׁש וּ ת  לי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה

עּמ די  אֹלהים  ואין הוּ א  אני  אני כּ י זה וּ עּת ה  א לּ א ? ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
העלּ וֹ ת , עלּ ת  נקרא  וההוּ א  העליוֹ נים . כּ ל  על ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִעלּ ת 
העלּ וֹ ת מן  אחת  יעשׂ ה  ׁש ֹּלא  העלּ וֹ ת  מא לּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִעלּ ת 
מהעלי וֹ ן ר ׁש וּ ת  ׁש נּ וֹ טל עד מעשׂ ה  ׁש וּ ם  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה לּ לוּ 
אדם . בּ נעשׂ ה  למעלה  ׁש בּ ארנ וּ  כּ מ וֹ  ׁש עליו , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַההוּ א 

לא וֹ ת וֹ נעשׂ ה אמר  ׁש זּ ה נאמר. ׁש נים  על  ודּ אי ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דבר עוֹ שׂ ה  ו ֹלא  נעשׂ ה , מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
מ ּמ נּ וּ , ׁש לּ מעלה  מא וֹ ת וֹ  בּ אמירה  בּ ר ׁש וּ ת  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶא לּ א 
ׁש נּ וֹ טל עד דבר  עוֹ שׂ ה  ֹלא  מּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוא וֹ תוֹ 
כּ ל על עלּ ת  ׁש נּ קרא  א וֹ ת וֹ  אבל מחבר וֹ . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵעצה 
ׁש �וה למּט ה ואין מּמ נּ וּ , למעלה  ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהעלּ וֹ ת ,
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ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  מ)לוֹ . וגוֹ '.(ישעיה תדּמ יוּ ני  מי  ואל ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
א ֹלהים ואין ה וּ א אני אני כּ י עּת ה  ראוּ  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר ,
ׁש אמר הה וּ א  כּ מוֹ  עצה , מ ּמ נּ וּ  ׁש נּ וֹ טל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִעּמ די ,

בּ צלמנ וּ . אדם  נעשׂ ה  א ֹלהים  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

רׁש וּ תקמוּ  לנ וּ  ּת ן ר בּ י, ואמר וּ , החברים  כּ ל ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
אמר ּת  והרי  אמר וּ , ה זּ ה . בּ ּמ קוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 
אדם , נעשׂ ה  לכּ תר  אמר העלּ וֹ ת  ׁש עלּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
וּ רׁש וּ ת עצה נ וֹ טל ׁש ֹּלא העלּ וֹ ת  בּ עלּ ת  אמר וּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואי0
ואין ׁש כּ ת וּ ב וח ׁש בּ וֹ ן , ׁש ּת וּ ף בּ לי לבדּ וֹ  ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 

אצילוּ ת ׁש ל א ֹלהים  אפלּ וּ  עּמ די, ?אֹלהים  ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

�ּפ יכםאמר מה  אזניכם  ׁש וֹ מעוֹ ת  ּת היינה  להם , ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
ׁש יּ ׁש  עכׁש ו לכם  אמר ּת י  ֹלא והרי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר.
על עלּ ת  ׁש נּ קרא  א וֹ ת וֹ  ואינ וֹ  העלּ וֹ ת, עלּ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 

העלּ וֹ ת ׁש ני ?כּ ל  לוֹ  אין העלּ וֹ ת  כּ ל על ׁש עלּ ת  ! ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
ואין ה כּ ל, קדם  יחיד ׁש ה וּ א  מ ּמ נּ וּ , עצה  ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל 

ׁש ּת ף. ◌ָ◌1ל וֹ 

ואיןוּ מ!וּ ם ה וּ א אני אני כּ י עּת ה  ראוּ  אמר  זה  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עצה . מ ּמ נּ וּ  ׁש נּ וֹ טל עּמ די, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
ׁש ּת ף  ו ֹלא  ׁש ני לוֹ  ואין  הכּ ל, קדם יחיד ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 
וּ נקבה זכר  כּ מוֹ  בּ ׁש ּת וּ ף אחד ׁש יּ ׁש  ח ׁש בּ וֹ ן . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
ה וּ א אבל וכוּ '. קראתיו אחד כּ י  בּ הם  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
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ואין זה  וּ מ�וּ ם ׁש ּת וּ ף, וּ בלי חׁש בּ וֹ ן בּ לי  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
וה ׁש ּת ּט ח וּ  החברים  כּ ל קמוּ  עּמ די . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
עּמ וֹ  מסכּ ים  ׁש ר בּ וֹ נוֹ  מי א ׁש רי ואמרוּ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו 
מת גּ לּ ים היוּ  ׁש ֹּלא  טמירים  סוֹ ד וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת 

קד וֹ ׁש ים . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמלאכים 

ה ּפ סוּ ק,אמר לה ׁש לים  לנ וּ  יׁש  חברים, להם , ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אני  ה זּ ה, בּ ּפ סוּ ק טמירים  סוֹ דוֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
בּ ספירה , אמית  אני  חברים , וגוֹ '. ואח יּ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָאמית 
ה 5מאל וּ מ צּ ד ח יּ ים , ה יּ מין  מצּ ד בּ ספירה . ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַואח יּ ה 
האמצעי, בּ עּמ וּ ד ׁש ניהם הסכּ ימ וּ  ֹלא  ואם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיתה .
יחד . ׁש ֹלׁש ה בּ מ וֹ ׁש ב ׁש ה וּ א ה דּ ין , מתקיּ ם  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

דּ ין ,ולפעמים לעשׂ וֹ ת  ה �ֹלׁש ה  מסכּ ימים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לקבּ ל פׁש וּ טה  ׁש היא ימין יד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְותבא 
וז וֹ  ה "א, וא"ו  ה "א  יו "ד יהו "ה  ׁש היא  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָׁש בים ,
שׂ מאל יד החסד, מצּ ד ימין יד נקראת  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 
האמצעי. העּמ וּ ד  מצּ ד  יהו"ה  יד הגּ בוּ רה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
מן מ צּ ילתם  ה זּ וֹ  ה יּ ד בּ תׁש וּ בה , חוֹ זר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אדם 
בּ וֹ  נאמר  העלּ וֹ ת , כּ ל על עלּ ת  כּ ׁש דּ ן  אבל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַה דּ ין,

מ צּ יל . מיּ די ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואין 

אני,ועוֹ ד, אני אני ה זּ ה  בּ ּפ סוּ ק י ׁש  ּפ עמים  ׁש ֹלׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
ה "י  בּ יו "ד ׁש נּ רמז וּ  י, י י א א  א  בּ הם  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
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ׁש ֹלׁש  בּ הם  ויׁש  ה "א . וא"ו  ה"א  יו"ד ה"י. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוא "ו
בּ �מוֹ ת ׁש נּ רמז וּ  ואנ "י , ואח יּ "ה  ואי "ן  - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָווי"ם 
ה ּפ סוּ ק  את  החברים  ׁש בּ ארוּ  זה  כּ ל ועם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַה לּ לוּ .
אני  אני כּ י עּת ה רא וּ  - אחרים א ֹלהים אצל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַה זּ ה 
בּ הם ׁש נּ אמר  וּ ׁש כינת וֹ  ה וּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  זה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶה וּ א ,
ונח ׁש . סמא "ל זה  - עּמ די א ֹלהים  ואין  וה"ו . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְאנ"י
אח יּ ה ואני  ר ׁש ע, ׁש ה וּ א  מי את  בּ �כינה אמית  ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאני
יד זוֹ  - מ צּ יל מ יּ די ואין  צדּ יק. ׁש ה וּ א  מי את  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ּה 
והיא ה "א. וא "ו  ה"א  יו"ד יהו"ה  ׁש היא  ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְיהו "ה

אמת . והכּ ל כוז"ו, במוכס"ז ◌ֶ◌ֱֹ◌ַ◌ְכוז "ו

עלּ תאבל ׁש ה וּ א  העליוֹ ן  על  למעלה  �נּ אמר  מה  ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
א לּ א נמסר ֹלא  ה זּ ה ה ּס וֹ ד העלּ וֹ ת , כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל

וּ נביאים . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחכמים 

ּפ רׁש וּ הועוֹ ד הרי כּ דמוּ תנוּ , בּ צלמנוּ  אדם  נעשׂ ה  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
את אמר וּ  ׁש הם  ה �רת, מלאכי  על ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים 
וּ מה �היה  מה  יוֹ דעים  ׁש היוּ  אחר ה זּ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַה ּפ סוּ ק
עתיד ׁש היה  יוֹ דעים היוּ  והם  להי וֹ ת . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ�עתיד

לוֹ  לעשׂ וֹ ת  רצה  ולּמ ה  א לּ אלחטא , עוֹ ד, וֹלא  ? ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמרה בּ זמן  עליו  מקטרגים  היוּ  ועזאל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲעזא 

אדם . נעשׂ ה  ה וּ א בּ ר וּ 0 לּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 

לעשׂ וֹ תאמרוּ , ר וֹ צה  א ּת ה מה  ו ּת דעהוּ , אדם  מה  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌
לפני 8 לחטא ועתיד ו ּת דעה וּ , ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
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החׁש 0 זכר , ה וּ א  ׁש הא וֹ ר חׁש 0, ׁש היא ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ א ׁש ּת וֹ 
זמן בּ א וֹ ת וֹ  בּ ריאה . ׁש ל  חׁש 0 ה 5מאל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה ,
א ּת ם מקטרגים , ׁש א ּת ם בּ זה  ה�כינה , לוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאמרה 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לנ ּפ ל. ו)עתידים  בני (בראשית ויּ רא וּ  ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
בהן , וטעוּ  בהן וח ׁש קוּ  האדם , בּ נוֹ ת  את  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים 

מ ּק ד�תם . ה�כינה  א וֹ תם  ◌ָ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוה ּפ ילה 

ֹלאאמרוּ  ועזאל עזא  כּ 0, אם  החברים , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
היה בּ נקבה ׁש וּ דּ אי בּ דבריהם , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמ ׁש ּק רים 
א ּת ם ה �כינה , אמרה  כּ 0 א לּ א  אדם . לחטא  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָעתיד 
ה ּמ ר וֹ ם , צבא מכּ ל יוֹ תר  לפני לקטרג ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הז דּ ּמ נּת ם 
נאה בּ מעשׂ יכם, מאדם  טוֹ בים  הייתם  א ּת ם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִאם
עם לחטא עתיד הוּ א  אם  אבל עליו . לקטרג ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלכם 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  רבּ וֹ ת , בּ נׁש ים  א ּת ם  אחת , (שם)א �ה ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
האדם בּ נוֹ ת האדם . בּ נ וֹ ת  את  הא ֹלהים  בני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ רא וּ 
ח וֹ טא , אדם  אם  א לּ א  עוֹ ד, ו ֹלא  האדם . בּ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוֹלא
וּ להת ּת ּק ן לר בּ וֹ נ וֹ  לחזר  ּת ׁש וּ בה לוֹ  הקדּ ים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי

�חטא . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה 

זהאמרוּ  כּ ל לּמ ה כּ ן  אם  החברים , ר בּ י לוֹ  אמר  ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ רא כּ 0 היה  ֹלא  אם לחברים , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
א וֹ ר ׁש הם  הרע ויצר טוֹ ב יצר הוּ א  בּ רוּ 0 ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

לאד וח וֹ בה זכ וּ ת  היתה  ֹלא  בּ ריאה ,וח ׁש 0, ׁש ל  ם ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
זה  וּ מ�וּ ם  מ �ניהם . ׁש נּ ברא  מ �וּ ם  ל )אלּ א (דברים ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
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ואת ה ּט וֹ ב ואת החיּ ים  את ה יּ וֹ ם לפני8 נת ּת י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה 
ועוֹ ד לוֹ , אמר וּ  בּ ח יּ ים . וּ בחר ּת  הרע. ואת  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות

לּמ ה זה  יהו "ה ,כּ ל לפני לחטא  נברא היה  ֹלא  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌
ֹלא ל וֹ  היה  וֹלא למעלה, �גּ רם  מה כּ ל  גוֹ רם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוֹלא

שׂ כר . וֹלא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹענ ׁש 

בּ ׁש בילאמר א וֹ ת וֹ  לברא  היה  ה דּ ין  מן  חברים, ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
שׂ כר בּ ּה  ׁש כּ ת וּ ב נברא , בּ גללּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה ,
לצּ דּ יקים שׂ כר  היה  ו ֹלא  לר ׁש עים, וענׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים 
ֹלא בּ ריאה , ׁש ל אדם  בּ ׁש בל א לּ א  לר ׁש עים . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְוענ ׁש 
ׁש מענ וּ  כּ עת  ודּ אי אמר וּ , יצר ּה . לׁש בת  בּ רא ּה  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹתהוּ 
ברא ֹלא  ׁש וּ דּ אי  עכׁש ו , עד ׁש מענ וּ  �ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה 

צרי 0. ׁש אינ וֹ  דּ בר  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ה לּ בוּ ׁש וֹלא היא  בּ ריאה  ׁש ל ה ּת וֹ רה  א לּ א  עוֹ ד , ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
עתיד היה  ֹלא אדם  אם  ה �כינה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
עני. כּ מ וֹ  כ ּס וּ י, בּ לי  ה �כינה היתה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה בּ רא ,
את הפׁש יט כּ א לּ וּ  ׁש ח וֹ טא  מי כּ ל זה , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
מי  וכל אדם . ׁש ל  ענ ׁש וֹ  וזה וּ  מ לּ בוּ ׁש ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 
את הל בּ י ׁש  כּ א לּ וּ  ה ּת וֹ רה, מצו וֹ ת  את  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קיּ ם 
בּ כּס וּ י  ּפ ר ׁש וּ ה  זה  וּ מ�וּ ם בּ מלבּ וּ ׁש יה. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה �כינה 

ציצית כב )ׁש ל היא(שמות  לבדּ ּה  כסוּ תה  היא  כּ י ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ּפ רׁש וּ ה . והרי בּ גּ לוּ ת , יׁש כּ ב, בּ ּמ ה  לערוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מלת וֹ 
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הא וֹ רבּ א ה ּת וֹ רה, ׁש ל ה �חר  ה וּ א הח ׁש 0 וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מתל בּ ׁש  הא וֹ ר  וּ כׁש א וֹ ת וֹ  הּת וֹ רה . ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה לּ בן 

ונאוה  אני ׁש חוֹ רה  בּ ּת וֹ רה נאמר השיריםבּ חׁש 0, (שיר ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א וֹ מרתא) היא  לבן , ׁש ה וּ א  א וֹ ר  מ�ם  וּ כׁש ּמ סּת לּ ק .ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

העין בּ ת כּ מוֹ  וה ּת וֹ רה ׁש חרחרת. ׁש אני ּת ראני  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ַאל
זה וּ מ�וּ ם  בּ ּה , ׁש ּמ איר בּ א וֹ ר ויפה  ׁש ח וֹ רה  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 

דּ וד אמר  בּ ּה  ה ּמ איר  והאוֹ ר  העין  כז)בּ ת  ה '(תהלים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּ ת ׁש היא  י', א וֹ ר  - א וֹ רי אירא . מ ּמ י ויׁש עי ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִא וֹ רי
וחׁש 0 מבּ פנים א וֹ ר  לּה , יׁש  גונים וּ ׁש ני ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעין.
זה וּ  ה ּק לּפ וֹ ת . כּ ל  על בּ הם  ׁש וֹ לט  להיוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמבּ ח וּ ץ
א וֹ ר ׁש ל בּ לבוּ ׁש  מ ׁש לה . בּ כּ ל  וּ מלכ וּ ת וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
בּ ני  וּ לכל בּ הם  ׁש נּ אמר א וֹ תם כּ ל על ׁש וֹ לטת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא 
ׁש חר וּ בלבוּ ׁש  בּ מ וֹ ׁש בתם , א וֹ ר  היה  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וּ ר ׁש עים בּ הם  ׁש נּ אמר הרׁש עים  על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת 

ידּ ּמ וּ . ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַבּ ח ׁש 0

היּ וֹ םועוֹ ד, א וֹ ר  ׁש ה וּ א  ה יּ מין, מ צּ ד ה וּ א ׁש האוֹ ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
אברהם , זה א וֹ ר , יהי בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ ן
ׁש ל ה 5מאל  מצּ ד  הח ׁש 0 י וֹ ם . לא וֹ ר  א ֹלהים  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא 
וּת כהין בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ה �ני , ה יּ וֹ ם ׁש ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,

זה אדם, וגוֹ '. לילה  קרא  ולחׁש 0 מראת . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵעיניו
וּ בחׁש 0 היּ מין  ׁש ל בּ א וֹ ר  בּ ׁש ניהם , התל בּ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב,

ה 5מאל . ֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
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הענןוּ בׁש ניהם עּמ וּ ד הוּ א  האמצעי העּמ וּ ד ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ איר לילה , הא ׁש  ועּמ וּ ד ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ מם 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  יג )בּ ׁש ניהם . עּמ וּ ד(שמות  ימיׁש  ֹלא  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
וגוֹ '. העם  לפני  לילה  הא ׁש  ועּמ וּ ד  יוֹ מם  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהענן 
א ׁש . ׁש לּ וֹ  מהצּ ד  החׁש 0 מים . ׁש לּ וֹ  מה צּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶהענן 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  בּ יניהם . ה �ל וֹ ם  הוּ א  כה)העּמ וּ ד (איוב  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קרב  וֹלא  בּ אמצע, וּ כ ׁש הוּ א  בּ מר וֹ מיו. ׁש לוֹ ם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹעשׂ ה
ו ֹלא לא ׁש , ה ּמ ים  קרב ֹלא  ה לּ ילה . כּ ל זה  אל ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה 
זוֹ הי  בּ יניהם, הפריד ׁש ה וּ א כּ מוֹ  לּמ ים . ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵא ׁש 

ו ׁש ּמ אי. ה לּ ל ׁש מים , לׁש ם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמחֹלקת

מיכאלּכ נגדּ ם - בּ רקיע אמוֹ ראים  ׁש ני  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ יניהם , מכריע ׁש לוֹ ם  ו שׂ ר  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוגבריאל,
ׁש ל מ צּ ד נקרא א וּ ריאל אוּ ריאל. נ וּ ריאל ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 

ה 5מאל , מצּ ד  נ וּ ריאל אדםה יּ מין , וה וּ א  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌
בּ עלי  כּ ל על ׁש �וֹ לט ׁש מ וֹ , מטטרו "ן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה ,
א לּ וּ  ה יּ ם . בדגת וירדּ וּ  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ ׁש נה.
ׁש יּ וֹ ר ׁש ים ה ּת וֹ רה בּ ים  ׁש ּמ תרבּ ים  חכמים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי

וכוּ '. ◌ְ◌ָ◌ִמ�ם 

א וֹ תבּ ראׁש ית מטטרו "ן  וזה ׁש י"ת , בּ ר "א ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
נאמר  וּ בׁש בילוֹ  ד )בּ צבא וֹ , (בראשית ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ה וֹ ל0 �היה  מה  עליו. להגן  א וֹ ת , לקין ה ' ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַויּ שׂ ם 
נ וֹ ד בּ ארץ ויּ ׁש ב מ יּ ד  נוֹ ד. נעשׂ ה  בּ גלגּ וּ ל, ונד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָנע



המחולק $ בשנה]הזוהר 353 [יום אלול כח ליום הלימוד 1401|סדר

ׁש ל על ׁש ּק נּ א  ה ּמ ילה  בּ רית  אוֹ ת  וזוֹ  עדן. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִקדמת
זכה מקוֹ ם  וּ באיזה מהוּ ל. ׁש נּ וֹ לד מ �וּ ם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָאחיו,

ויצא וּ לוֹ  בּ ת ׁש וּ בה  חזר  ׁש �ם  מ �וּ ם  בּ קיני , ?ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ו יּ ׁש ב  זה  וּ מ�וּ ם עדן , לגן  ׁש נּ כנסוּ  בּ ניו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

עדן . קדמת  נוֹ ד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ

והת ּפ �ט וּ אחר הרע, מ צּ ד ּת וֹ לדוֹ ת  עשׂ ה  כּ 0 ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ו יּ דע  נאמר  ועליהם  בּ עוֹ לם , ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ גל גּ וּ לים 
מהצּ ד חנוֹ 0 חנ וֹ 0. את  וּת לד ו ּת הר  א ׁש ּת וֹ  את ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַקין
חנ וֹ 0 ויׁש  לרע. ח נּ וּ 0 הרע, יצר  וזה קין, ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
לט וֹ ב, חנּ וּ 0 ה ּט וֹ ב, יצר ׁש ה וּ א  אנוֹ ׁש , ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמה צּ ד

בּ וֹ  ה)ונאמר הא ֹלהים(שם את  חנ וֹ 0 ו יּ תה לּ 0 ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש נּ הּפ 0 חנ וֹ 0 וזה  א ֹלהים. את וֹ  לקח  כּ י ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואיננּ וּ 

א ׁש . ללּפ ידי ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ שׂ ר וֹ 

התיחסוּ וּ ׁש ֹלׁש ה מאנוֹ ׁש  אנ וֹ ׁש . ׁש ת, אדם , הם: ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
ה וּ חל אז  ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ה דּ וֹ רוֹ ת . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
ׁש ל ה גּ לגּ לּ ים  כּ ל הת ּפ �ט וּ  מ �ם  ה '. בּ ׁש ם  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִלקרא
מטטרו"ן ה וּ א  מאנ וֹ ׁש  ׁש יּ צא חנ וֹ 0 ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יקים .
ועל נוּ ריאל, וה וּ א  א ׁש , ללּפ ידי בּ שׂ רוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ ה ּפ 0
זה רצוֹ "א  ו ׁש וֹ ב. רצוֹ א והחיּ וֹ ת  נאמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן . עוֹ לים  כּ 0 מטטרו"ן , וׁש וֹ "ב ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִנוּ ריאל.
א ׁש ר ה ּק ׁש ת  כּ מראה  ה וּ א  אלּ א ה בּ זק, ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה 

בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בּ ענן , ט )יהיה  ענן(בראשית בּ ענני והיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
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נאמר וּ בׁש בילוֹ  בּ ענן , ה ּק ׁש ת ונראתה הארץ ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
בּ שׂ ר ,(שם) כּ ל לׁש חת למ בּ וּ ל הּמ ים עוֹ ד יהיה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא 

ה ּמ לאכים וכל  א ׁש . ללּפ ידי ׁש התה ּפ 0 ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ�וּ ם 
מ �ם . הם  ה גּ לגּ וּ לים  ׁש ל הנּ ׁש מוֹ ת  על ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌1◌ְ◌ַהממ נּ ים 

למ ׁש הועוֹ ד נאמר  עליו ה ּק ׁש ת, כה)כּ מראה  (שמות ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
מראה א ּת ה  א ׁש ר בּ תבניתם  ועשׂ ה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה 
עשׂ ה כּ ן  מ ׁש ה  את  ה' הראה א ׁש ר  כּ ּמ ראה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ הר.

ה ּמ נרה  ח)את  ׁש לּ וֹ (במדבר  מ ' מטטרו"ן , וזה  . ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
והיוּ  ט"ט , וה וּ א  דּ וֹ לקת , א ׁש  נ וּ ריאל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְמנ וֹ רה .
מאנ וֹ ׁש , נת ּפ �ט וה כּ ל עיני8. בּ ין  ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְלטטפוֹ ת

ה '. בּ ׁש ם  לקרא  ה וּ חל  אז  זה  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 

אֹלהים בּ ראׁש ית א)בּ רא  הזּ ה(בראשית  ה ּפ סוּ ק . ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
בּ מה ּפ נים לׁש בעים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתּפ ר ׁש 
לּת וֹ רה . ּפ נים  ׁש בעים ר בּ וֹ תינוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ�ּפ רׁש וּ ה וּ 

לּמ ה בּ ּת חלּ ה, בּ ת ּפ רׁש וּ הבּ רא ׁש י"ת  כּ 0 א לּ א  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ט וֹ ב  סימן  - ּת ח לּ ה  בּ ת  ה ּמ ׁש נה , ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַר בּ וֹ תינוּ 

וּ מה וּ  ׁש כּ לוּ לוֹ תלבנים . הּס פיר וֹ ת  ׁש ׁש  א לּ וּ  ? ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
עליהן  ׁש נּ אמר האמצעי, כ )בּ עּמ וּ ד ׁש ׁש ת(שמות כּ י ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ׁש  והם  הארץ. ואת  ה �מים  את  ה ' עשׂ ה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָימים 
ברא ׁש ית . ׁש בּ מעשׂ ה  ט וֹ ב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים 

היּ וֹ םוּ ביּ וֹ ם ׁש ל  אחד טוֹ ב, כּ י ּפ עמים  ה �ליׁש י  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
היּ וֹ ם ׁש ל ואחד  בּ רא ׁש ית , ׁש ל  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַה �ני
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והם  כט )ה �ליׁש י . הימים-א והגּ ב וּ רה(דברי  ה גּ דלּ ה  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה צּ דּ יק. ׁש ה וּ א  כל, כּ י והה וֹ ד וה נּ צח ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה ּת פארת 
מלכוּ ת ה ּת חּת וֹ נה , ה �כינה  היא  ה זּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוה בּ ת 
לׁש �ה , וה�ביעית  לתׁש עה , העשׂ ירית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַה ּק דׁש ,

וּ ׁש מינית האבוֹ ת , לׁש ֹלׁש ת  לׁש בעה ,והרביעית  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עצרת . ׁש מיני ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַחג

ׁש היוּ והיא ה דּ רגוֹ ת לׁש ֹלׁש  הרביעית  קוֹ ל , בּ ת  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
והם: בּ ארצם , י שׂ ראל בּ הם  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּמ ׁש ים 
וכ לּ ם קוֹ ל . בּ ת  הּק ד ׁש , רוּ ח נבוּ אה, ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה ,
מ צּ דּ וֹ  ה ּת וֹ רה היא  ה ּק דוֹ ׁש ה , בּ ּמ לכוּ ת  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוּ לוֹ ת
והיא ּת מימה . ה' ּת וֹ רת  האמצעי, העּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
נביאי  ׁש ני ׁש הם  וה וֹ ד , נצח ׁש ל מה צּ ד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ בוּ אה 
וה דּ מיוֹ נוֹ ת וה ּמ רא וֹ ת  ה צּ וּ ר וֹ ת  בּ כל  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאמת ,
בּ בת ר ׁש וּ מים  כּ לּ ם הנּ ביאים , ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌1◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוהחזיוֹ נוֹ ת
כּ לוּ לה י' הּס נה . מּת וֹ 0 א ׁש  לבּ ת  ׁש היא  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעין ,
א ֹלהים וּ ׁש נים  מ�ֹלׁש ים  וּ מאירה  מראוֹ ת , ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמעשׂ ר 
מאמר וֹ ת , מעשׂ רה  כּ ל וּ לה  ברא ׁש ית , מעשׂ ה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל

מבין . ה לּ ב י וֹ דע, ה לּ ב ר וֹ אה , ה לּ ב ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָוּ בּה 

בּ עלי ל"ב בּ אר וּ  ועליה  חכמה, ּפ ליא וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְנתיבוֹ ת
ה ּמ אמר וֹ ת כּ ל בּ ּה  וכלל בּ בּ ת , נגע ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה ּק בּ לה 
וּ ׁש ּת ים וּ ׁש ֹלׁש ים האמיר וֹ ת  ועשׂ ר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה נּ תיבוֹ ת .
מ ׁש ה בּ הם  ׁש רמז וּ ׁש ּת ים  ארבּ עים  הן ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְנתיבוֹ ת 
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כּ "י  ואפלּ טה וּ . ח ׁש ק ב'י כּ 'י ּפ געים . ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ׁש יר 
ה גּ דוֹ לה יד  נקראת  ׁש בּ הם  וּ ׁש ּת ים . אר בּ עים  - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִב"י

רמה . יד החזקה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָיד

העוֹ למים .והיא חי צדּ יק ׁש ל  מה צּ ד ה ּק דׁש  ר וּ ח ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
האמצעי, העּמ וּ ד  ׁש ל מ צּ דּ וֹ  קוֹ ל בּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוהיא

יעקב. קוֹ ל ה ּק ל ה�וֹ פר , קוֹ ל יט )ׁש נּ קרא  (שמות ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֹ
בקוֹ ל . יענ נּ וּ  והא ֹלהים  ידבּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה 

ׁש נּ אמרהיא כּ יוֹ נה, ׁש ּמ נהמת קוֹ ל ב )בּ ת  (שיר ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
קוֹ ל בּ ת  עליה , וּ בארוּ  ה ּס לע. בּ חגוי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ נתי
כּ פל וֹ ני. הלכה  וא וֹ מרת ה �מים  מן  יוֹ צאת  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 

עליההיא ׁש נּ אמר  הּק וֹ ל יז)בּ ת  ׁש מרני (תהלים ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר  בּ ת  היא  עין. בּ ת  (תהליםכּ איׁש וֹ ן  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

ּפ נימהמה) וגוֹ '. ּפ נימה מל0 בת  כּ בוּ דּ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל
יהו "ה . ׁש ל מ צּ ד נראים ׁש הם  ה ּפ נים  ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ ׁש נה 
ׁש ה וּ א אדנ"י, ׁש ל מה צּ ד לבוּ ׁש ּה , זהב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִמּמ ׁש בּ צוֹ ת 

גּ ב וּ רה . ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִדּ ין 

ׁש נּ וֹ סע והיא האמצעי ׁש עּמ וּ ד רחמים . ּפ נימה  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
אדנ "י  יאהדונה "י. יחד וּ כלוּ לים ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין
ּפ נימה . מל0 בת  כּ בוּ דּ ה  י' והא וֹ ת ליהו "ה , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 
מן יי שׂ מאל , עין  וּ בת  ימין  עין בּ ת ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוהם 
ׁש ל דּ ר גּ תוֹ  החסד, מ צּ ד ה בּ ת  והיא  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְיאהדונה "י,
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וּ בכּ ל לאברהם היתה  בּ ת  בּ ּה  ׁש נּ אמר ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם ,
ׁש נּ אמר כג )ׁש מ ּה , בּ כּ ל .(בראשית אברהם  את  בּ ר 0 וה ' ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ

ה ּת וֹ רהׁש נית לּמ ה  רבּ וֹ תינ וּ , ּפ ר ׁש וּ ה  בּ רא ׁש ית , ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ב' אדםמתחילה  ּפ ר ׁש וּ ה , הרי א לּ א  ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

את וקלּ ל ורע, ט וֹ ב ה דּ עת מעץ ׁש אכל  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָחטא 
ׁש ֹּלא אחד חסר לארץ, ות ׁש ע קללוֹ ת, עשׂ ר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ּפ תח ת וֹ רה  ׁש נּ ּת נה וּ מיּ ד ה זּ וֹ . הארץ ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתקלּ לה 
העוֹ לם את  להוֹ ציא בּ רכה , ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בי"ת ,

נאמר  ועליה בּ ב', מתחיל  כּ ן  ועל  (משלימּק ללתוֹ . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
תעׁש יר .י) היא ה ' מד )בּ רכּ ת בּ רכה(יחזקאל להניח ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ית8. ◌ֶ◌ֵ◌ֶאל

בּ רכהוּ מאיזה נקראת ׁש רצהמקוֹ ם  למל0 ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  וחפר  בּ ארץ חפר ּפ לטרין , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלבנ וֹ ת 
מים , מעין  לי  ׁש יּ ׁש  מאחר  אמר , מים. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעין 
ׁש ל והּמ קוֹ ר  בּ ית . יבּ נה  בּ חכמה  והינ וּ  בּ ית . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶאבנה 
זה הפסק. ו ֹלא  סוֹ ף ל וֹ  ׁש אין  מעין  ה נּ הר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַא וֹ ת וֹ 

מח כּ ׁש ּמ תמ לּ א  ה בּ ית  וא וֹ ת וֹ  העלי וֹ ן . כמה ,ה כּ תר  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ל בּ ית . יבּ נה  בּ חכמה  והינ וּ  י', בּ ת  בּ ת , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 
התמ לּ אה קטנּ ה וּ בי"ת לבעלּה . בּ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִא �ה 

בּ ת . נקראה וּ בוֹ  ּת וֹ רה , דּ הינ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִמ ּת פארת ,

אמראבל וּ ׁש ֹלמה  י'. בּ ת וֹ ספת העליוֹ נה  האם  ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌
ו) מ ּס ע (מלכים-א ׁש למה  אבן בּ ה בּ נת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוה בּ ית 
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ׁש למה אבן מהי ה בּ ית ,נבנה . נבנה  ׁש עליה י' ז וֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש עליה קטנּ ה  י' וזוֹ  בּ ית . יבּ נה  בּ חכמה  זה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
ה בּ ית י' בּ א וֹ ת  ׁש נּ בנה  כּ מוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ה בּ ית  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִנבנה 
מן י "י והם  ׁש ני . וּ בית  רא ׁש וֹ ן בּ ית  והם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

נאמר עליהם  אדנ"י, כז)יהו"ה  אבנים(דברים  ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
לרבּ וֹ ת - את א ֹלהי8. ה ' מז בּ ח את  ּת בנה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש למוֹ ת 

ה�ני. ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ זבּ ח 

עּמ וֹ ,אמר ׁש היוּ  החברים  וּ ׁש אר  אלעזר  ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לׁש מע  א לּ א  לעוֹ לם  באנוּ  ֹלא  ׁש א לּ וּ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַו דּ אי 
ונקראה נתבּ רכה  מי בּ וֹ  נ וֹ דע וכעת דּ יּ נוּ . - זה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶאת
יר ׁש ה . ודרוֹ ם  ים ה ' בּ ר כּ ת  וּ מלא והינוּ  ה ', ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת
אוֹ תם כּ ל נׁש קים  וּ מ�ם  מת בּ רכת , הּמ לא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִמן 
ׁש יּ ׁש  אחר  ה ּמ ל0, אמר  מׁש קים . להיוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌1◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש צּ ריכים 
מלּ ׁש וֹ ן בּ ן  ׁש ה וּ א בּ ן , והינ וּ  אילן , א ּט ע מעין , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִלי
א לּ א בּ ני0 ּת קרי אל  ר בּ וֹ תינוּ , ׁש בּ אר וּ ה  כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ נין ,

בּ נים . בּ כלל בּ נוֹ ת  וּ פר ׁש וּ ה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַבּ וֹ ני0.

מקוֹ רוהאב, ה כּ תר. הוּ א  החכמה, מקוֹ ר  ׁש ה וּ א  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ה וּ א מה  ה �ני אמרהחכמה  לוֹ , אמר ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֹ

ׁש ֹלמה  לוֹ  רמז  ה זּ ה בּ ּפ סוּ ק לוֹ , אמר  ה)בּ ני. (משלי  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
בּ וֹ  נאמר  זה  וּ מ�וּ ם  צדּ יק. וזה  בר וּ 0, מקוֹ ר 8 ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְיהי
על נקרא  וּ ׁש ֹלמה ׁש ל וֹ ם . וזה  צדּ יק, לרא ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת 
בּ ר וּ 0. ׁש ֹלמה  וה ּמ ל 0 בּ וֹ  ונאמר  ׁש ֹלמה , ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ְׁש מוֹ 
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ׁש ל בטן מּפ רי א לּ א  מת בּ רכת  א �ה  אין  זה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
הכּ וֹ לל העוֹ למים , חי מבּ רית  זרע ׁש הוּ א  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ עלּה ,
מי  זה, וּ מ �וּ ם  ה ּת פלּ ה . בּ רכוֹ ת עשׂ רה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְׁש מוֹ נה 
אליו . לכרע צרי0 מ ּמ נּ וּ , מׁש קה  להיוֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌1◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה 

צדּ יק ויוֹ סף ׁש ל  ה זּ וֹ  לדּ ר גּ ה  כּ ׁש זּ כה  הצּ דּ יק, ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ ל בּ חלוֹ ם  ראה  העוֹ למים , ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַחי

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  לדר גּ ת וֹ . כוֹ רעים  היוּ  (בראשיתה דּ רגוֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ ללז) זה , וּ מ�וּ ם וגוֹ '. והיּ רח ה �מׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 

בּ בר וּ 0. כּ וֹ רע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַה כּ וֹ רע

אבי 8אמר ישׂ מח ה יּ מים , לעּת יק בּ ני בּ ר וּ 0 לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
א ּמ 8 ה וּ א . בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  זה - אבי8 ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוא ּמ 8.
ׁש לּ מּט ה . א ּמ 8 זוֹ  - יוֹ לדּת 8 ותגל ה�כינה . ז וֹ  -ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה�כינה מת בּ רכת  בּ ר וּ 0 ׁש ּמ א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי
ׁש היא ה ּמ ח, מן בּ א וֹ ת  ׁש לּ וֹ  וה בּ רכוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה .
וּ מ�וּ ם האמצעי. העּמ וּ ד ידי על העליוֹ נה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמה 
ׁש ה צּ דּ יק  וּ כמוֹ  לאחד . נחׁש בים  וּ ברית  גּ וּ ף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶזה 
העּמ וּ ד כּ 0 אף הּת ח ּת וֹ נה, ה�כינה  מקוֹ ר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א 
העליוֹ נה והחכמה  ה צּ דּ יק, מקוֹ ר  ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
החכמה מקוֹ ר  וכתר האמצעי, העּמ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְמקוֹ ר 
- וּ ברכה  זכר , - בּ רוּ 0 מקוֹ ם  וּ בכל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה.

בּ ית8. אל בּ רכה  להניח והינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה ,
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וּ ׁש כינהבּ א אמה , ׁש נּ קראת  ׁש כינה י ׁש  וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ת ׁש נּ קראת ׁש כינה ויׁש  ׁש פחה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת 
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  אי ׁש  יׁש  איׁש . ויׁש  אי ׁש  יׁש  כּ 0 ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה ּמ ל0.

טו) בּ וֹ (שמות  ׁש נּ אמר  אי ׁש  ויׁש  מלחמה , איׁש  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִה'
ט ) ה נּ ׁש מה(דניאל  זה  וּ מ�וּ ם גּ בריאל. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהאיׁש 

ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל  בּ ּת וֹ  היא  אם  - בּ גלגּ וּ ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌1◌ְ◌ֶׁש ּמ ח יּ בת
ה וּ א . ◌ָבּ ר וּ 0

ׁש נּ מאם ה �לטוֹ ןּת אמר  ׁש �ם  נכרי בּ ג וּ ף כּ רת  ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
- סמא "ל  ׁש ל מהצּ ד  ׁש הוּ א  הרע יצר ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

וחלילה ׁש כּ תוּ בחס זה וּ  מב )! ה וּ א(ישעיה ה ' אני ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
הרע. יצר  ׁש ה וּ א  אּת ן , ֹלא לאחר  וּ כבוֹ די ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש מי
ׁש נּ מ כּ ר נאמר  ה ּמ ל0 בּ ת  ׁש וֹ רה ׁש בּ וֹ  הגּ וּ ף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוא וֹ תוֹ 
וחלילה חס - ה ּט מאה  ׁש ל ה ּת ח ּת וֹ נים !לכּ תרים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌1◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לי  כּ י לצמיתת  ת ּמ כר  ֹלא והארץ נאמר  ◌ִ◌ִ◌1◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָעליה 

הארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

ה ּמ ל0וּ מי בּ ת  ׁש ל וא וֹ ת וֹ ה גּ וּ ף מטטרו "ן. זה  ? ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
גּ ב  על אף ה �כינה. ׁש ל אמה  ה וּ א ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה גּ וּ ף
ׁש ם ׁש בוּ יה ה ּמ ל 0, בּ ת ׁש היא  נׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 
לׁש ם , ׁש בּ אה מ�וּ ם  בּ גלגּ וּ לים . ׁש בּ אים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַבּ גּ לגּ וּ ל

בּ וֹ  כּ ת וּ ב כא)?מה  בּ ּת וֹ (שמות את איׁש  ימ כּ ר  וכי ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאמה 
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ה ּק דוֹ ׁש ועוֹ ד זה - איׁש  בּ ּת וֹ , את אי ׁש  ימכּ ר וכי ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש הם י שׂ ראל, א לּ וּ  - בּ ּת וֹ  את הוּ א . ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ר וּ 0
ּת אמר אם  בּ ּת וֹ . נקרא וּ  יחידה  בּ ת  ׁש ל  ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמה צּ ד
ׁש א לּ וּ  כּ מ וֹ  מטטרו"ן  ׁש ה וּ א  העבד  מ צּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא וּ 
כּ צאת תצא  ֹלא  - מ ּמ צרים  בּ מנ וּ סה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיצאוּ 

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  נב )העבדים . בח ּפ זוֹ ן(ישעיה ֹלא  כּ י ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
תלכוּ ן . ֹלא  וּ במנ וּ סה  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵּת צא וּ 

ׁש לבּ א נפׁש  לוֹ  נוֹ תנים  אדם , כּ ׁש נּ וֹ לד מ יּ ד וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
א וֹ פנּ י  ׁש נּ קרא וּ  מא לּ וּ  הּט הרה  מ צּ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה 
ׁש הן החיּ וֹ ת  מצּ ד  ר וּ ח  לוֹ  נ וֹ תנים  - י וֹ תר זכה  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹקדׁש .
מהצּ ד נ ׁש מה  לוֹ  נ וֹ תנים  - יוֹ תר  זכה ה ּק דׁש . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַחיּ וֹ ת
וׁש פחה ועבד אמה הם: א לּ וּ  וּ ׁש ֹלׁש ת  ה כּ ּס א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

ה ּמ ל0. בּ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

אצילוּ תזכה ׁש ל בּ דר 0 נפׁש  לוֹ  נ וֹ תנים  - יוֹ תר  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ת נקראת והיא יחידה , בּ ת  ׁש ל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמה צּ ד
מן אצילוּ ת ׁש ל ר וּ ח  לוֹ  נ וֹ תנים  - י וֹ תר זכה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶמל 0.
לּק דוֹ ׁש  בן  ונקרא  האמצעי, העּמ וּ ד ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַה צּ ד

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ה וּ א , יד )בּ ר וּ 0 לה '(דברים א ּת ם  בּ נים ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
האב  מ צּ ד נׁש מה  לוֹ  נ וֹ תנים - יוֹ תר זכה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱא ֹלהיכם.

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ב )והאם . נׁש מת(בראשית בּ אּפ יו  ויּ ּפ ח  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
החיּ ים מי נאמרחיּ ים . ועליהם  י"ה , הם  א לּ וּ  ? ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

קנ) יהו "ה .(תהלים בּ וֹ  ונׁש לם  יּה . ּת ה לּ ל ה נּ ׁש מה  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 
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ה "א ,זכה וא "ו ה "א  יו "ד לוֹ  נ וֹ תנים  - יוֹ תר  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
למעלה , אציל וּ ת  ׁש ל בּ דר 0 אדם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 

נאמר  ועליו אדוֹ נוֹ , ׁש ל בּ דיוֹ קן א)ונקרא (בראשית ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
הרקיעים בּ כל ה �לטוֹ ן זה וּ  ה יּ ם . בדגת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ רדוּ 
הצּ בא וֹ ת וּ בכל  וחיּ וֹ ת וּ שׂ רפים  א וֹ פנּ ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל
כּ ׁש אדם זה , וּ מ �וּ ם  וּ למּט ה . ׁש לּ מעלה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְוה כּ ח וֹ ת 
ֹלא בּ ּה  נאמר  יחידה, בּ ת ׁש ל מה צּ ד בּ נפׁש  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶזוֹ כה 

העבדים . כּ צאת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵתצא 

יצאוּ באבד נהר  ׁש ה וּ א ה נּ 'ר , ה וּ א  ר נּ 'ה, ר ׁש עים  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
ה וּ א וּ מה  וּ מצווֹ תמעדן . עשׂ ה  מצו וֹ ת ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

לכל ה ּמ איר ה נּ ר והוּ א  נה 'ר , כּ חׁש בּ וֹ ן תעשׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹלא 
זמן וּ בא וֹ ת וֹ  ר נּ ה . רׁש עים  וּ באבד זה ועל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
וּ לׁש וֹ ננ וּ  ּפ ינוּ  שׂ ח וֹ ק יּמ לא  שׂ וֹ חק, אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּט ח וֹ ל
מ�וּ ם נר"ּה , בּ לּ ילה  יכ בּ ה ֹלא  ואז  ודּ אי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִר נּ ה .

סחר ּה . טוֹ ב כּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ּט עמה 

היאוּ באוֹ תוֹ  ה לּ ב, ׁש היא  ירוּ ׁש לים , מתּק נת  זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌1◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
כּ ח ׁש בּ וֹ ן יכבּ ה  ה ּמ ז בּ ח . לה "ב ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַה לּ "ב,
ה גּ לוּ ת . ׁש היא  נרּה , בּ לּ ילה יכ בּ ה ֹלא  ה לּ "ב. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַלה "ב
ה ּק דוֹ ׁש  ידי על  ות בּ נה  ה לּ ב, ׁש היא  ירוּ ׁש לים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוז וֹ 

ה '. יר וּ ׁש לים  בּ וֹ נה  ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  הוּ א . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ רוּ 0

א ֹלהבּ ראׁש ית ר בּ י בּ רא  אמר א "ׁש . בּ רי "ת  ים . ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לּמ ה ה בּ רית  סוֹ ד  א בּ א , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,
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עפר בּ כלי ערלה  אחדשׂ מים  יוֹ ם  בּ ני, לוֹ , אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ערלה על א וֹ ת וֹ  ׁש אלּת י אליּ ה וּ , את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש אל ּת י
ערלה לי , אמר  בּ עפר . כּ לי ל וֹ  ּת ּק נ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ מרים 
ׁש גּ רם הּק דמוֹ ני, נח ׁש  ׁש ל ז וּ גוֹ  בּ ת היא  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי
כּ לי  מתקנים  וּ בגללוֹ  ה בּ ריּ וֹ ת, וּ לכל לאדם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמיתה 

עפר . ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

עפרואוֹ תוֹ  ונחׁש  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  לא וֹ ת וֹ  מזוֹ ן העפר ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ועליו מהאדם , נפרד ה וּ א  וּ בזה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַלחמוֹ ,

כ )נאמר להנוֹ ת(שמות מקוֹ ם  לוֹ  ּת ּת ן  אל  תנאף, ֹלא ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
זה וּ מ �וּ ם  בּ חוּ ץ. מז וֹ ן  לוֹ  ׁש נּ וֹ תן  א לּ א  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
ּפ ריעה מקוֹ ם לוֹ  ּת ּת ן אל א 'ף, ת 'ן  ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִחלּ ק
ֹלא נאמר  עליו  דּ מים, ׁש וֹ פ0 סמאל ׁש ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה נּ קבה 
דּ ם , ולזה  עפר  לזה  דּ ם . לתת  צרי0 ל כּ לב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִתרצח .

בּ הם  כה)לקיּ ם  לחם(משלי  האכילה וּ  שׂ נא8 רעב אם  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
מ צּ יל וּ בזה  בּ חוּ ץ. וה כּ ל  מים . ה ׁש קה וּ  צמא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְואם 
ה ּמ ות . מלא0 ׁש ל  וּ מחר בּ וֹ  ה ּק בר  מחבּ וּ ט ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָא וֹ תם 

לר ׁש עים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה וּ 

הּק ר בּ ן ,אבל דּ ם ל וֹ  נחׁש ב ה זּ ה  ה דּ ם  לבּ ינ וֹ נ יּ ים  ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זה וּ  ה ּמ ז בּ ח . עפר  ל וֹ  נחׁש ב ה זּ ה  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהעפר

כ )ׁש כּ ת וּ ב וגוֹ ',(שמות לּ י ּת עשׂ ה  אדמה  מז בּ ח ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש ֹּלא כּ די גּ זית , אתהן תבנה  ֹלא  בּ הם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר 
גוֹ יה א וֹ  ׁש פחה  א וֹ  נדּ ה  ׁש ל וזה פסל. ל8 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה 
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כּ לוֹ מר , ו ּת חלליה . עליה  הנפּת  חרבּ 8 כּ י ז וֹ נה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָא וֹ 
ׁש ל הזּ המה  בּ הם  ׁש אין לצדּ יקים , ׁש בּ ת  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌1◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמח לּ ל

ויח וּ ד . וּ ברכה  בּ קד�ה נעשׂ ה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה נּ חׁש ,

וּ במקוֹ םבּ מקוֹ ם י"ה , בהם  ׁש וֹ רה  ּפ ריעה  ׁש ל ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
- ה דּ בר  וסוֹ ד  ו "ה, בהם  ׁש וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָערלה
יהו "ה , תבוֹ ת  בּ סוֹ פי ה �מימ 'ה , לנ'וּ  יעל'ה  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמ'י
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  א וֹ תוֹ  נפׁש וֹ , ה '. בּ הר  יעלה  מי ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 

נאמר  ועליו בּ נפׁש וֹ . ה ' ד )נ ׁש בּ ע וא ּת ם(דברים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
היּ וֹ ם . כּ לּ כם  ח יּ ים  א ֹלהיכם בּ ה' ◌ַ◌ֶ◌ְ◌1◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה דּ בקים 

ואמר ,ּפ תח ׁש מעוֹ ן מג )רבּ י ה נּ קרא(ישעיה כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ ראה , בּ א וג וֹ '. בּ ראתיו  ולכבוֹ די ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבׁש מי
העוֹ למוֹ ת כּ ל  את  כּ ׁש בּ רא  העלי וֹ ן, ה ּמ ל0 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְכּ בוֹ ד
להנהיג כּ ח להם  נתן הּק ד וֹ ׁש , ה �ם  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַבּ ּס וֹ ד 
יו "ד , ׁש ל בּ ּס וֹ ד העליוֹ ן  העוֹ לם  וּ ברא  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  ה "א . ׁש ל בּ ּס וֹ ד  ה ּת ח ּת וֹ ן  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ לם 
העוֹ לם והנהגת עוֹ למים . צוּ ר  ה ' בּ י ּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
לוֹ  ׁש נּ ּת ן הכּ ח בּ הנהגת וֹ  מראה  ה זּ ה  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה ּת ח ּת וֹ ן 

למעלה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה 

בּ קר בּ נוֹ תאם ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  את  מהנּ ה  אדם  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מה נּ ה ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  כּ 0 ּת פלּ ה , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל
ׁש הם ההוּ א , בּ עוֹ לם ז וֹ הרים  מאכלים  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַא וֹ ת וֹ 
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מאכלים ׁש לּ מעלה , ה ּמ זוֹ ן גּ וּ ף ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלים 
דירה ׁש עוֹ שׂ ה  האדם ה ּת וֹ רה . מ ּס וֹ דוֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה 
וּ לחילוֹ תיו ולׁש כינת וֹ  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש 
את ישׂ ראל בּ ני  ו ׁש מר וּ  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַבּ �בּ תוֹ ת ,
ׁש ל ל ׁש וֹ ן  לדרתם , ה�בּ ת  את  לעשׂ וֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה �בּ ת 
דּ ירה לוֹ  מתקין  ה וּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  כּ 0 ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִדּ ירה ,

עּמ וֹ . ׁש בּ אים  וּ לכל העוֹ לם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

ה וּ אׁש ּכ מוֹ  בּ רוּ 0 לּק דוֹ ׁש  נחת  עוֹ שׂ ה  ׁש אדם  ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  כּ 0 בּ ׁש בּ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולׁש כינתוֹ 
ה וּ א העוֹ לם . בּ א וֹ ת וֹ  ז וּ גוֹ  בּ ת  עם  לאדם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה 
כּ 0 תתחלּ ל, ׁש ֹּלא  בּ ׁש בּ ת  עּמ וֹ  ה�כינה  את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר
זוּ גוֹ  בּ ת עם האדם  את ׁש וֹ מר ה וּ א בּ רוּ 0 ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

תתחלּ ל . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

וּ ביןאדם הוּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  בּ ין מפריד ׁש ֹּלא ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
את ׁש וֹ מר ה וּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינת וֹ ,

בּ  עם אדם  ואיןא וֹ תוֹ  העוֹ לם , בּ א וֹ ת וֹ  ז וּ גוֹ  ת  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מצוה וּ בכל  בּ יניהם. להפריד לנּ חׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְרׁש וּ ת 
ה וּ א בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  את  אדם ׁש ּמ וֹ קיר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה 

האדם)וּ ׁש כינתוֹ  את  ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק ד וֹ ׁש  מ וֹ קיר  בּ כלּ ם הזּ ה עם(בּ ע וֹ לם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌1◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ה ּק דוֹ ׁש  ׁש אמר  וזה וּ  העוֹ לם . בּ א וֹ תוֹ  ז וּ גוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ ת 

אכבּ ד . מכבּ די כּ י הוּ א  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ ר וּ 0
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עלאדם ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  את  ׁש ּמ מלי 0 ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ עוֹ לם ה צּ דדים  ואר בּ עה והארץ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה �מים 
על א וֹ ת וֹ  ממלי0 הוּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  כּ 0 ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַה זּ ה ,
הה וּ א . בּ עוֹ לם  הצּ דדים ואר בּ עה  והארץ ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה �מים 
עוֹ לם לוֹ  יׁש  וצדּ יק צדּ יק כּ ל ּפ רׁש וּ ה, זה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
בּ דּ י וֹ קן אדם  ה וּ א העוֹ לם  וּ בא וֹ ת וֹ  עצמוֹ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני
את א ֹלהים ויּ ברא  וזה וּ  ה כּ ל. ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ל

בּ צלמ וֹ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 

ה זּ הרוהּמ שׂ ּכ לים ה וּ א הרקיע, כּ זהר  יזהר וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌
זהר ה כּ ת "ר . וזה וגנ וּ ז, ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּט מיר
ניצוֹ צוֹ ת ה זּ וֹ רק זהר חכמ "ה. זוֹ  בּ �חקים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ היר 
כּ לּ בנה לבן  זהר בּ ינ"ה . זוֹ  לעינים  כּ ברק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מבהיק
גּ בוּ ר "ה . זוֹ  כּ מאדּ ים  אדם  ז וֹ הר  זהר גּ דלּ "ה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌1◌ְזוֹ 
זהר ּת פאר "ת . זוֹ  ואדם  לבן  ה כּ וֹ לל מבהיק ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹזהר 
זה ואדם  לבן  כּ וֹ לל  זהר נצ"ח. זה  כּ כוֹ כב ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָירק
בּ פּט יׁש  ׁש ּמ כּ ה כּ מי עבר  לכל זוֹ הר זהר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹה וֹ "ד.
וכ לּ ם יסוֹ "ד. זה  ה צּ דדים  לכל ׁש ביבים  ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוז וֹ רק

ישׂ ראל . כּ נסת  לּמ לכוּ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש ּפ יעים 

הּמ ה ראׁש י י שׂ ראל א)אלפי חכמה(במדבר  כּ תר  , ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חסידים . חסד נבוֹ נים. בּ ינה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים .
נצח . נביאים  ּת פארת . ת וֹ רה  בּ עלי גּ בּ וֹ רים . ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְגּ בוּ רה 
ועל מלכים . מלכוּ ת  יסוֹ ד. צדּ יקים  ה וֹ ד . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִחוֹ זים 
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לעוֹ לם ה' בּ רוּ 0 מלכים. בּ ני  ישׂ ראל  נקראוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש מּה 
ואמן . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאמן

נח] לפר�ת ��� ©Ÿ©¨¨§¨©¤[זה
מז בּ ח ויּ בן ח)נח  נח(בראשית ויּ בן זּ ה  מה  נח. אלּ א ? ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌

ה בּ נין ה �כינה . זוֹ  מז בּ ח, ויּ בן  צדּ יק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִאיׁש 
מכּ ל ו יּ ּק ח  האמצעי. העּמ וּ ד ׁש הוּ א  בּ ין, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ 
למּט ה , ועוֹ ף למעלה  בּ המה  ה ּט ה וֹ רה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה בּ המה 

למעלה בּ המה  ה�וֹ רמהי  זה  בּ המה  א לּ א  ? ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ׁש נּ אמר ׁש לּ מעלה , העליוֹ ן  האדם  ׁש נּ קרא  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן ,
ׁש ּק רן כּ ת וּ ב, מּק רן  וּ פר ׁש וּ ה מפריס. מקרן  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ וֹ 
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ה יּ וֹ בל, קרן וז וֹ הי בּ מצח וֹ , לוֹ  היתה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחת 

מ ׁש ה . ּפ ני ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָקרן 

נעשׂ הה!וֹ ר ו ' עם  דּ ין , ה וּ א ּפ ר  ּפ ר. ה וּ א  ה זּ ה  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
צוֹ ם נקרא  ׁש מ וֹ  ועל סליחה , רחמים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַּפ וּ ר,

ּפ וּ ר בּ ת וֹ ספת  כ' זּ וֹ  מה  כּ תרכּ ּפ וּ ר . זה  א לּ א  ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
כּ תר נעשׂ ית  ׁש ֹּלא  ׁש כינה  אין וּ ראה , בּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַמלכוּ ת .
ה�כינה זה  וּ מ�וּ ם  מּמ נּ ה . ׁש לּ מ ּט ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
צוֹ ם נקראת  וּ מלכוּ ת מלכוּ ת , כּ תר היא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה

הּמ לכוּ ת  היא  צוֹ ם(כּ ּפ וּ ר )ׁש לּ ּה , נקראת וּ מלכוּ ת  . ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אבל צוֹ ם , היא  העלי וֹ נה  האם  ׁש ל מה צּ ד ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּפ וּ ר.

אכל . נקראת  האמצעי  העּמ וּ ד ׁש ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמ צּ דּ וֹ 
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ה 'לחם בּ וֹ  ׁש נּ אמר הה וּ א  איׁש , אכל א בּ ירים  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
האיׁש  כּ אן  וּ מי מלחמה. מ 'אי ׁש  ז וֹ  א לּ א  ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נה . מ' הּמ ן  את  אכלוּ  ׁש בּ ּה  מבּ פנים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְּפ ת וּ חה
אכילה בּ וֹ  ׁש אין ה בּ א , העוֹ לם היא  ם  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
וּ מ�וּ ם בּ ּה , צוֹ מוֹ ת  נקרא וּ  ה ּס פיר וֹ ת  וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש ת יּ ה ,
וּ בּק ׁש וֹ ת , ּת פלּ וֹ ת  ׁש הם ׁש ּמ תעכּ לים , ה ּק ר בּ נוֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה 
מ ּמ נּ ה , ׁש נּ הנה  והה וּ א ה ּת חּת וֹ נה . ה �כינה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא 
ׁש ל הריחוֹ ת כּ ל מריח האמצעי, העּמ וּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  ולאם . לאב א וֹ תם  וּ מקריב ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּק רבּ נ וֹ ת 

ח) א לּ או יּ (בראשית כת וּ ב ֹלא הנּ יחח . ריח את  ה ' רח ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
היא . ז וֹ  הנּ יחח , ריח  ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶאת

היאה!וֹ ׁש נּ ה, ה�וֹ ׁש נּ ה  והאם . לאב הּט וֹ ב ריח  ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אבל ה'. היא  עלים חמ �ה  עם  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי
עד בּ וֹ  ׁש וֹ רה  ֹלא  ריח, ׁש ה וּ א ו' ׁש לּ ּה  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָהריח 
כּ ׁש יּ שׂ ראל ט וֹ ב. ריח  מ ּמ נּ ה להעלוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פּת חת
לבעלּה , נפּת חת ה �וֹ ׁש נּ ה  בּ ת ׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים 
האב  אל עוֹ לה  הריח וא וֹ ת וֹ  ׁש לּ ּה , הריח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 

ריח . את  ה ' ויּ רח י"ּה , ׁש הם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוהאם
אל(שם) האב, זה  - ה ' ו יּ אמר  לבּ וֹ . אל  ה ' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

ׁש בּ זמן מבין. לב בּ ּה  ׁש נּ אמר  האם, ז וֹ  - ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִלבּ וֹ 
נאמר ׁש בּ �מים , לאביהם  ח וֹ טאים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
לאביהם ישׂ ראל ׁש ּמ ה נּ ים  וּ בזמן לבּ וֹ . אל ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תעצּ ב
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ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ּת פלּ ה, ׁש ל בּ קר בּ נוֹ ת  (במדבר ׁש בּ �מים  ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
קר בּ ני כח) את  להם ואמר ּת  י שׂ ראל בּ ני  את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַצו

וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַלחמי
בּ א וֹ ת וֹ מיּ ד וגוֹ רמים  לב. ישׂ ּמ ח  וּ קטרת ׁש מן  - ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מלמעלה וּ נביעה  ׁש מן להריק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהריח
ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  א)בּ ׁש כינת וֹ . טוֹ בים(שיר ׁש מני 8 לריח ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

זּ ה מה  אהבוּ 8. עלמ וֹ ת  כּ ן  על ׁש מ8 ּת וּ רק ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש מן 
בּ ׁש מ וֹ נהעלמוֹ ת ׁש כּ לוּ לים ע וֹ למ וֹ ת  עשׂ ר  ׁש מ וֹ נה  ? ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ר בּ וֹ תים א ֹלהים רכב בּ הם  ׁש נּ אמר  עוֹ למוֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר
ׁש נאן . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי

מהבּ ינתים ואמר, ּפ תח אליו. הז דּ ּמ ן זקן  ה נּ ה  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
רכב  חכמה ,זּ ה  היא  ר ' לוֹ , אמר ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רכ"ב  הם עלי וֹ ן . כּ תר  כ' בּ ינה . ב' חכמה . ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵרא ׁש ית 
ׁש ֹלׁש  וא לּ וּ  עליהם, ׁש ר וֹ כב וגנוּ ז  טמיר ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלא וֹ ת וֹ 
ׁש הם העוֹ למים , ח"י על  ר וֹ כבוֹ ת  הן  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פיר וֹ ת
וגנוּ ז טמיר  עלי וֹ ן אדם  והם כּ פוּ לוֹ ת , נקדּ וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌1◌ְ◌ַ◌ֵּת ׁש ע
הם נקדּ וֹ ת , ּת ׁש ע ׁש הם  ׁש לּ מּט ה ואדם  ◌ֵ◌1◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּט עמים
העלּ וֹ ת , עלּ ת  בּ הם  ׁש �ט  עוֹ למוֹ ת  עשׂ ר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש מוֹ נה 
ו ׁש ט בּ ּת וֹ רה  הת גּ לּ ה  ׁש ֹּלא ה �ליׁש י האדם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
איפה ה זּ ה  עשׂ ר  וה �מוֹ נה  ל וֹ . מר כּ בה  והם  ֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

ריחעוֹ לה את  ה ' ו יּ רח  נאמר  וּ בגללוֹ  בּ ו יּ ר"ח . ? ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
אליו בּ ּת פלּ וֹ ת  בּ רכוֹ ת  מעלים וּ כׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַה נּ יחח .
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כּ ת וּ ב  מה  מ�ם . נהנה מיּ ד אלכּ רא וּ י, ה ' ויּ אמר  ? ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
.(עכ "מ)לבּ וֹ . ִ◌

¦¦12/נים

וּ מצדּ יקי והּמ שׂ ּכ לים הרקיע כּ זהר  ישׂ כּ לוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ועד . לעוֹ לם  כּ כּ וֹ כבים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
בּ בּ טן א צּ ר 8 בּ טרם  ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
מבּ טן . ידיד קדּ ׁש  אׁש ר  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְידעּת י 8.
ּת צא וּ בטרם  יצירה . ׁש ל ר וּ ח ז וֹ  - אצּ ר 8 ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ טרם 
- נת ּת י8 לגּ וֹ ים  נביא  עשׂ יּ ה . ׁש ל נפׁש  זוֹ  - ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵמרחם

ה נּ ׁש מה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַז וֹ 

לר וּ ח וֹ ׁש ּק דם נ וֹ דע ה וּ א לעוֹ לם , יבא  ׁש אדם ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וגוּ פוֹ  ׁש ּמ תחבּ רים(ונפ ׁש וֹ )ונ ׁש מת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ז וֹ  אברם , אל ה ' ויּ אמר זה וּ מ�וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה .
ועל ל גּ וּ ף. ורם  ולנּ פׁש  לר וּ ח  אב ׁש היא  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מה
כּ ל הן נאמר  עליהם  וה גּ וּ ף, וה נּ פׁש  הר וּ ח  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵא לּ וּ 
ל8 ל0 ּפ לוֹ ני. גוּ ף זה  ה נּ ׁש מה  וגוֹ '. אל יפעל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵא לּ ה 
ׁש נּ וּ י  זה  - וּ מּמ וֹ לד ּת 8 מקוֹ ם . ׁש נּ וּ י זה  - ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵמארצ8

מעשׂ ה . ׁש נּ וּ י זה - אבי8 וּ מבּ ית  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַה �ם .

מּמ קוֹ מ וֹ ׁש נּ וּ י ׁש נּ עקר  רא ׁש וֹ ן, גּ לגּ וּ ל זה  מקוֹ ם  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌
זה את  לוֹ  גרם  וּ מי אחר . בּ גוּ ף ?וננטע ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מּמ קוֹ מה , ה ּק דוֹ ׁש ה  הארץ את  ׁש עקר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ�וּ ם 
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ׁש לּ חה וּ בפׁש עיכם  ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ה �כינה , ◌ָ◌ְ◌1◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא 
סוֹ ד כּ אן וּ מ ּמ וֹ לדּת 8, מח)א ּמ כם. וּ מ וֹ לד ּת 8(בראשית ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌

יּק רא וּ  וּ בוֹ  יהיוּ , ל8 אחריהם  הוֹ לדּת  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
ע  יּק רא ה ּמ ת , ׁש ם  יכּ רת ׁש ֹּלא  כּ די ׁש םבּ נחלתם . ל ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

זה את  גרם  וּ מי ה�ם . ׁש נּ וּ י  וזה מ�וּ םאחיו, ? ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
נעקר כּ 0 מּמ קוֹ מוֹ . ה גּ ן עץ ׁש הוּ א  האילן, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עקר
ו ' עקר ׁש ה וּ א  ׁש ם  על  בן , בּ ֹלא  עקר ונקרא  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

מּמ קוֹ מ וֹ . צדדים  ׁש �ה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש כּ וֹ לל

אתוּ מבּ ית לוֹ  גרם  וּ מי מעשׂ ה , ׁש נּ וּ י זה  - אבי8 ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
האםזה ׁש היא  בּ מעשׂ ה , ׁש חטא  מ�וּ ם ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

גּ נ וּ זה ׁש �ם  ברא ׁש ית , מעשׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
זה וּ  מחׁש בה . בּ ֹלא  עשׂ יּ ה ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה,
א ׁש ר הארץ אל עשׂ ית . בּ חכמה  כּ לּ ם  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
כּ 0 בּ חטאים , מחיּ ב ׁש ה וּ א  כּ פי ה גּ וּ ף. זה  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌1◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַארא ךּ 
למקוֹ מ וֹ . �עקר מה ׁש ּמ חזיר עד ונר כּ ב בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִננטע

ר בּ י קם ואמר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י ׁש ל צלּ וֹ  אחר  העּמ וּ ד  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ גּ ל גּ וּ ל י ׁש  עליוֹ ן  אחר  סוֹ ד  זה , סוֹ ד  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י,
אל ה ' ויּ אמר  וזהוּ  העלי וֹ נוֹ ת , בּ דּ רגוֹ ת  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
וּ מי  לכ לּ נוּ . אחד  אב ה ֹלא  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  זה וּ  ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאברם ,

לוֹ  כּ לאמר  על רם  ׁש ה וּ א  ׁש עליו , הרם  א וֹ ת וֹ  ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לוֹ  אמר  וּ מה  גר וּ ׁש ים ,גּ בוֹ הים . ׁש ני - ל8 ל0 ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

א וֹ ת וֹ  א וֹ ת ּה  גּ רׁש  מ �ם  ו ' הא וֹ ת  א'. מן  י' י' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵהם
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העליוֹ נים . כּ ל על עלּ ת  ׁש ה וּ א  רמים, כּ ל על  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָרם
א וֹ ת וֹ  ׁש לח  ז וֹ וּ לאן  אראךּ , א ׁש ר הארץ אל ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ה ּת ח ּת וֹ נה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה�כינה 

מארצ8אמר זּ ה  מה  כּ 0, אם  ׁש מעוֹ ן, רבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש ֹלׁש תוּ מ ּמ וֹ לד ּת 8 ר בּ י, רבּ י לוֹ , אמר  ? ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אהי"ה אהי"ה ׁש הם ׁש מוֹ ת  מ �ֹלׁש ה  הם  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים
הדּ י וֹ קן ׁש ה וּ א  עליהם , למ ׁש ה  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאהי"ה 

העליוֹ נה . ו' א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

אהיהויּ אמר אהיה . אׁש ר  אהיה  מ ׁש ה  אל ה ' ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ׁש הת גּ ר ׁש  נרמז  כּ אן אליכם . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש לחני
ׁש נּ אמר עוֹ למוֹ ת  ׁש ֹלׁש ה  ׁש הם  א לּ ה , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמ�ֹלׁש ה 

אבי8 וּ מבּ ית  וּ מּמ וֹ לדּת 8 מארצ8 יב )בּ הם  .(בראשית ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
חי. כּ ל אם  כּ תר  ׁש היא העליוֹ נה  האם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוז וֹ הי
וא ' עלי וֹ ן , בּ כתר  א ' היא בּ מעיה ו ' ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הא וֹ ת 
ׁש ל בּ אמצע ׁש ליׁש ית  היא  ואל"ף בּ בינה , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה �נית 
ה "א , וא "ו ה "א יו"ד - ה דּ בר  וסוֹ ד ו', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהאוֹ ת 
ׁש כינה ז וֹ  - הארץ אל מלכ וּ ת . כּ תר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא 
גּ דוֹ ל לגוֹ י ואעשׂ 8 כּ לּ ם . בּ ּה  ׁש כּ לוּ לים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּת ח ּת וֹ נה 
ׁש מ8 ואג דּ לה  העליוֹ נה . א' ׁש ל  מה צּ ד - ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַואברכ8
ׁש ל מה צּ ד - בּ רכה  והיה  ה �נ יּ ה . א ' ׁש ל מה צּ ד -ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ה �ליׁש ית . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַא'
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כּ י ויהי דּ ע מצרימה . אברם  ו יּ רד בּ ארץ רעב ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
שׂ בעה , והיא  ה נּ ׁש מה , דּ יּ וּ ר ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַה לּ ב
לחם בּ ּה  ּת אכל במסכּ נת ֹלא  א ׁש ר ארץ ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌1◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
ל ּט ח וֹ ל , ה נּ ׁש מה  וּ כ ׁש יּ וֹ רדת בּ ּה . כּ ל  תחסר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹלא 
א לּ א מה דּ ם  ל וֹ  נ וֹ תן  ֹלא  ׁש כּ בד מ�וּ ם רעב, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 

זה וּ מ �וּ ם  ׁש לּ וֹ , הרעים  כבד(שם)ה �ירים כּ י ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהרעב

ּפ וֹ חדתבּ אוֹ תוֹ  ה נּ ׁש מה , ׁש ם  ׁש יּ וֹ רדת  ה זּ מן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לבא הקריב כּ א ׁש ר ויהי ׁש נּ אמר  ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמ �ם,
אל ו יּ אמר  הנּ ׁש מה . ׁש ם  ׁש נּ קרבה  קדם  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצרימה .

לּה  א וֹ מר  וּ מה  ה גּ וּ ף. זה  - א ׁש ּת וֹ  נאשׂ רה  ה נּ ה  ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
בּ זּ כיּ וֹ ת , יפה  א ּת  א ּת . מראה  יפת  א�ה  כּ י ◌1◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידעּת י 
ׁש צּ וֹ פה בּ גלל 0, אוֹ תי  ׁש יּ הרגוּ  פוֹ חד  אני ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגלל0
ונסּת ר . רעה  רעה  ער וּ ם  זה וּ מ�וּ ם לצּ דּ יק, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָרׁש ע
בּ יניהם . נתּפ ס הר ׁש עים, בּ ין  ׁש נּ מצא  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש צּ דּ יק
סוֹ ד וזה  ה ּמ צרים , את 0 ירא וּ  כּ י והיה זה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
יחיּ וּ . ואת 0 אתי והרגוּ  זה  וּ מ�וּ ם היּ לּ וֹ ד. ה בּ ן  ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
אמר ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  א ּת . אחתי  נא אמרי ֹ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶא לּ א 
- בעבוּ ר 0 לי ייטב למען אּת . אחתי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַלחכמה 
ה בּ א . לעוֹ לם - בּ גלל 0 נפׁש י  וחיתה  הזּ ה . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

בּ צלּ וֹ בּ ינתים ׁש נּ ראה  הא וֹ ר  ׁש ל העּמ וּ ד  ה נּ ה ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ר בּ י,ׁש ל ר בּ י לוֹ , ואמר ׁש מעוֹ ן , רבּ י ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
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ח וֹ בוֹ ת בּ עלי מ �וּ ם  לכּס וֹ ת , צרי0 ו ֹלא  סוֹ ד ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן
על א וֹ תוֹ  יהרג וּ  ׁש ֹּלא  עׁש ר , בּ עלי לפניהם , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמראה 

ממ וֹ נ וֹ  וּ מהוּ  וּ מה 'ממוֹ נוֹ . אבוֹ ת  נחלת  וה וֹ ן בּ ית  ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
כּ סוּ ת בּ ּה  ׁש נּ אמר עין, בּ ת  וז וֹ  משׂ כּ לת. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִא �ה 
מ�וּ ם הרׁש עים , בּ ין להת כּ ּס וֹ ת  ׁש צּ רי0 ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵעינים ,
סוֹ ד , ׁש ה וּ א  בּ עלּה , ׁש ה וּ א  בּ ּה , ׁש ּמ איר  הא וֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָא וֹ ת וֹ 

עליו . נתּפ ס ׁש ֹּלא מבּ יניהם  לכּס וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי0

עלמ!וּ ם מקנּ א  ה ּק דמ וֹ ני, נח ׁש  ׁש ה וּ א  ׁש חׁש כה , ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
וּת רא בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ה גּ נ וּ ז , א וֹ ר ׁש ה וּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 

וּת צּפ נהוּ  ה וּ א  ט וֹ ב כּ י ב )אתוֹ  .(שמות ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ יןוכ/ ר "ז  ׁש הוּ א  א וֹ ר ל וֹ  ׁש ּמ ת גּ לּ ה  מי  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש יּ בא וּ  עד לכּס וֹ ת וֹ  צרי0 ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים ,
זרע  אוֹ ר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ יניהם. להאיר  ◌ַ◌1◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יקים 

כּ ת וּ ב  מה  א וֹ ת וֹ , מטמין  ֹלא  ואם (בראשית?לצּ דּ יק. ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אליב ) את ּה  ויהללוּ  מצרימה, אברם  כּ בוֹ א  ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַויהי

ּפ רעה . בּ ית הא �ה וּת ּק ח ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ַֹ◌ְ◌ַּפ רעה 

ׁש הםּפ תח העוֹ לם  לבני א וֹ י ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
כּ ּמ ה ׁש הרי עינים , וּ סתוּ מי בּ לּ ב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲאטוּ מים 
בּ הם , מ ׁש גּ יחים ו ֹלא בּ ּת וֹ רה יׁש  נסּת רים  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִסוֹ ד וֹ ת 
ה ּת וֹ רה , ׁש ל ה ּת בן את  לאכל א לּ א  ר וֹ צים  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין 
ט וֹ עמים ו ֹלא  הּת וֹ רה , ׁש ל לבוּ ׁש ּה  הּפ ׁש ט , ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א 

ׁש בּ פנים . ה ּמ ח  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִמן
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ויׁש בּ א לנּ ׁש מה , גּ וּ ף ׁש היא  נ ׁש מה  יׁש  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ קראת זכרית  נׁש מה  ויׁש  לנׁש מה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
על ואף שׂ רי. ׁש נּ קראת  נקבה  נׁש מה ויׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאברם .
היא ה' בּ לי אברם  הזּ וֹ  ה נּ ׁש מה  זכר , ׁש נּ קראת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב
א וֹ  י', ׁש �ם  שׂ רי נקבה  ׁש היא ל נּ ׁש מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְטפלה
ה ּמ ׁש נה בּ עלי ּפ ר ׁש וּ ה  זה  וּ מ �וּ ם  ה '. ׁש �ם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלשׂ רה
ׁש היא מ�וּ ם בּ נבוּ אה , לשׂ רה  אברם  היה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ּט פל
וּ לבּס וֹ ף  שׂ רי, בּ ּת ח לּ ה , י' - אוֹ ת יּ וֹ ת  לׁש ּת י ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָזכתה 
יחידה , היתה  בּ יו"ד כּ ׁש היתה בּ ה '. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָשׂ רה 
יחידה וּ כׁש היתה  אם. נקראת בּ ה ' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש זּ כתה 

עין . בּ ת  כּ איׁש וֹ ן ׁש מרני עליה  נאמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְבּ יו"ד

אחרוּ פרעה, ר ׁש ע, נח ׁש  ׁש ל  דמ וּ ת  ׁש ה וּ א  ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ ית הא �ה  וּת ּק ח כּ ת וּ ב ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש �בּ חוּ ה ,
ה�כינה ׁש גּ לתה מצרים  לגלוּ ת  ר וֹ מז  וזה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַּפ רעה .
כּ ת וּ ב  מה  אליה , לקרב רצה  וה נּ ח ׁש  ?בּ מצרים . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ר וֹ מז וזה  ּפ רעה. את  ה ' וינגּ ע יוּ מת . הּק רב ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוה זּ ר 
ואת ּפ רעה את  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ה כּ ה  ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַלּמ כּ וֹ ת 
כּ ת וּ ב  וּ מה  ׁש לּ הם . הממ נּ ים  ואת ?ה ּמ צרים  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌1◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ׁש ּפ רעה כּ מ וֹ  ול0. קח  א ׁש ּת 8 ה נּ ה  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה 
ּפ ני  מעל  ׁש לּ ח וּ לי שׂ ראל למׁש ה  ׁש אמר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים 
וּ לישׂ ראל ל�כינה  ההבטחה  וזוֹ הי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְויצא וּ .

האחר וֹ נה .בּ גּ ל וּ ת  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
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ׁש למיּ ד ה כּ וֹ כבים  עוֹ בדי הא ּמ וֹ ת  כּ ׁש יּ רצוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
שׂ כר א וֹ תּה , ולדחק אליה לקרב ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
- מ יּ ד ּפ רעה. את  ה ' וינ גּ ע כּ תוּ ב ה דּ חק, ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה כּ לּ ה 
נאמר ה �כינה ׁש על  ׁש פטים . ה ' עשׂ ה  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵוּ בא ֹלהיהם
והזּ ר א ּת ן , ֹלא  לאחר  וּ כבוֹ די ׁש מי ה וּ א  ה ' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאני

יוּ מת . אליה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַהּק רב

ול0,וּ כמוֹ  קח א ׁש ּת 8 ה נּ ה  אמר הרא ׁש וֹ ן  ׁש ּפ רעה ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
וכ0 עּמ י, מ ּת וֹ 0 צא וּ  קוּ מוּ  ּפ רעה  אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ 0
קוּ מ וּ  לי שׂ ראל לוֹ מר  העוֹ לם  ׁש ל העּמ ים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 
מוֹ ציא ֹלא  ה וּ א בּ ר וּ 0 וה ּק דוֹ ׁש  מבּ ינינוּ . צא וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְצא וּ ,

כּ ליו . את  ׁש לּ קח  עד  מבּ יניהם  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָא וֹ תם 

וי ׁש לּ ח וּ וּ כמוֹ  אנ ׁש ים  ּפ רעה עליו ויצו  ׁש נּ אמר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כן כּ מ וֹ  - לוֹ  א ׁש ר  כּ ל ואת א ׁש ּת וֹ  ואת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹאת וֹ 
כּ ל את  והביא וּ  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  האחר וֹ נה . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת

וגוֹ '.אחיכ לה ' מנחה  ה גּ וֹ ים  מ כּ ל ם  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ר בּ י בּ ינתים ואמר , אליו , הז דּ ּמ ן אל יּ ה וּ  הנּ ה  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש היא בּ נּ ׁש מה  ה וּ א זה  כּ מוֹ  ו דּ אי  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י,
אליה , לקרב רוֹ צה  הרע ויצר  ה �כינה . ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
כּ מ וֹ  מכּ וֹ ת , בּ כּמ ה  אוֹ ת וֹ  מכּ ה  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה ּק דוֹ ׁש 
אברם . א ׁש ת  שׂ רי דּ בר  על ּפ רעה את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ה כּ ה 

לנּ ׁש מהוּ באוֹ תוֹ  חיליו  וכל סמא "ל יוֹ רד זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ תקרבת עד א וֹ ת ּה  ו ׁש וֹ מר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַההיא ,
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ׁש רוֹ צה אדם  כּ ל זה  כּ מ וֹ  וכ0 ה וּ א , בּ ר וּ 0 ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש 
ה וּ א בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  א וֹ ת וֹ , לה זּ יק לצּ דּ יק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלקרב
ׁש יּ חזר עד לה זּ יקוֹ  מ כּ וֹ ת בּ כּמ ה  א וֹ ת וֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַמכּ ה
המן ׁש ל א ׁש ּת וֹ  אמרה  זה  וּ מ �וּ ם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלׁש עבּ וּ ד וֹ .

ו)הר ׁש ע, ֹלא(אסתר  מר דּ כי, ה יּ ה וּ דים  מ זּ רע אם  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌
ׁש אינ ּה  ה נּ ׁש מה  אבל  לפניו . ּת ּפ ל נפוֹ ל כּ י ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַת וּ כל 
רׁש וּ ת ׁש יּ ׁש  לה �מר , לּה  יׁש  ה ּק דׁש , רוּ ח ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 

ונסּת ר . רעה ראה  וער וּ ם עליה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַלמקטרג

אברםויּ על ויּ על זּ ה  מה  מ ּמ צרים . אברם  ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ זמןמ ּמ צרים ו דּ אי אליּ ה וּ , לוֹ  אמר  ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אל ׁש ה וּ א  הה וּ א, הרע מהממ נּ ה  נצּ וֹ לה  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌1◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מה 
ה צּ וֹ ררים א וֹ תם  ׁש ל מל0 מצרים , מל0 ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר 
הח בּ לה מלאכי ואוֹ תם ה נּ ׁש מוֹ ת, את  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש דּ וֹ חקים 
נ ׁש מוֹ ת ה ּמ ׁש נה , בּ עלי ׁש בּ אר וּ  כּ מוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה ּמ זּ יקים ,

בּ עוֹ לם . ה ּמ זּ יקים הם  הם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים

ה נּ ׁש מהמה בּ בעל מ ּמ צרים .כּ ת וּ ב אברם ו יּ על  ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וכל ונׁש מתוֹ  הוּ א  רב, בּ חזק עליהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתעלּ ה
ה יּ מין , מ צּ ד ׁש ד ׁש ה וּ א עּמ וֹ , לוֹ ט ואפלּ וּ  לוֹ . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
כּ מ וֹ  ׁש הם  ׁש דים  ׁש יּ ׁש  ׁש וים . ה �דים  כּ ל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא 
וּ מה �היה  מה  ׁש יּ וֹ דעים  קד וֹ ׁש ים , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים 
בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  אמר ה זּ ה  ה �ד ועל  להיוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ�עתיד

ֹלא  ואם  עזר , - זכה  אם עזר . לּ וֹ  אעשׂ ה  (כּ נגדּ וֹ ה וּ א ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌



בשנה]|1426 353 [יום אלול כח ליום הלימוד המחולק סדר $הזוהר

ֹלא) ואם ׁש די . ונעשׂ ה מילה, בּ רית  ׁש ל י' לאוֹ ת ׁש זּ כה ה וּ אעזר , ה �ד - ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  יג )כּ נגדּ וֹ . הארץ (בראשית אתם נשׂ א  ו ֹלא  ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

יח דּ ו . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלׁש בת 

מתי ועוֹ ד, עזר . ה וּ א  - אדם  זכה  ׁש בּ תאם  בּ ליל ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ה יּ צר זה  האדם , את  מלאכים  ׁש ני ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ לוּ ים
מבר0 ה ּט וֹ ב יצר  - זכה  אם  הרע. ה יּ צר  וזה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַה ּט וֹ ב
הרע  ויצר  לוֹ , אׁש ר  וכל  א ׁש ּת וֹ  ואת ה בּ ית  בּ על  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת
ה וּ א - ֹלא  ואם  אמן. ועוֹ נה  כּ רח וֹ  בּ על ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵעוֹ זר 
נקרא זה וּ מ �וּ ם  לוֹ . א ׁש ר  וכל א וֹ תוֹ  וּ מקלּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ 
בּ ית וֹ  ועל האיׁש  א וֹ ת וֹ  על קללוֹ ת ׁש ּמ ביא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶלוֹ ט,
בּ ין ריב ויהי ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ ביתוֹ . קטטה  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניס

לוֹ ט . מקנה  רעי וּ בין  אברם  מקנה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹרעי

נא(שם)זמן ,וּ באוֹ תוֹ  אל לוֹ ט אל  אברם  ו יּ אמר ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
אנׁש ים כּ י  וג וֹ ' וּ בינ8 בּ יני מריבה  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְתהי
לוֹ  אמר  וּ מה ה גּ וּ ף. ׁש הוּ א  מצּ ד אנחנ וּ . ?אחים ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לפני8 הארץ כל  בּ עלי (שם)ה ֹלא  אמרוּ  זה  וּ מ�וּ ם  . ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עלי 8, מת גּ בּ ר  הרע ׁש יּ צר  ראית אם  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ ׁש נה,
ואם נ ּמ וֹ ח , ה וּ א  אבן  אם  ה ּמ דרׁש . לבית  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִה וֹ ליכה וּ 
את לאליּ ה וּ , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אמר  מת ּפ וֹ צץ. - ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל
ר בּ י, ר בּ י  לוֹ , אמר  אוֹ ת וֹ . יוֹ דעים  ילדים  גּ ם  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה 
אינם ה זּ וֹ  ה ּפ רׁש ה  דּ ברי סוֹ ד אבל  הוּ א , כּ 0 ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי

וּ בינ8. בּ יני א לּ א  כּ 0, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלגלּ וּ י
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יב )ואמר ,ּפ תח הרעב (שם מה  בּ ארץ. רעב ויהי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הנּ ביעהכּ אן כּ ׁש ּמ סּת לּ קת  ודּ אי א לּ א  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ארץ רעב ויהי  כּ ת וּ ב מיּ ד ה �כינה, .(שם)מארץ ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לדוּ ר ה וּ א בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ירד מצרימה, אברם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד
יהיה ׁש זּ רעוֹ  כּ די ה לּ ל וּ , הרעים  ה צּ דדים  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין

בּ יניהם . ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָׁש מ וּ ר

כּ ת וּ ב אמר והרי  רבּ י, רבּ י ׁש מעוֹ ן, רבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
בּ ּה  ּת אכל במסכּ נת  ֹלא א ׁש ר  ארץ ◌ָ◌ַֹ◌1◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ �כינה

ה וּ א כּ 0 ו דּ אי ל וֹ , אמר ׁש יּ שׂ ראללחם . ׁש בּ זמן ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ו ֹלא טוּ ב כּ ל מתמלּ את  היא  הבּ רית , א וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים 

מ ּמ נּ ה  מּמ נּ ה)חסר  ה�פע  מסּת לּ ק ה בּ רית, ׁש וֹ מרים ֹלא וכאׁש ר  ,(ׁש פע . ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ה יּ בּ ׁש ה . ותראה  בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר 

ה וּ אוּ באוֹ תוֹ  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ רד ֹלא אם  זמן, ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ל צּ דדים ר ׁש וּ ת יׁש  א וֹ ת ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִלׁש מר 
יׁש  זה , את  ׁש גּ וֹ רם  וא וֹ תוֹ  לׁש ם . לקרב ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים 
לּה  אמר זה מ �וּ ם  אוֹ ת וֹ . להרג למקטרג ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְר ׁש וּ ת 

וגוֹ ' הּמ צרים  את 0 יראוּ  כּ י זה(שם)והיה  ועל  . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
א ּת  אחתי נא  בּ יניהם .(שם)אמרי  ת וּ דעי ֹלא , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

אברםואם חטא מה  קדםּת אמר חטא וֹ  א לּ א  ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
ׁש ם בּ חסרוֹ נ וֹ  ה', בּ א וֹ ת  היה  לעוֹ לם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ א 
עד ה ', בּ לי  אברם נקרא  היה  זה  וּ מ�וּ ם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהיה .
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יו "ד וּ מ�וּ ם איבריו. בּ כל נ ׁש לם וּ בּה  לּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש זּ כה 
להגן . אּת , אחתי נא  אמרי אמר בּ שׂ רי, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה 

בעבוּ ר0 לי ייטב ונאמר(שם)למען יחידה, בּ ת , ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש ל מצּ ד  - לי ייטב ה בּ וֹ נים. מאסוּ  אבן  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ ּה 
העוֹ למים , ח "י ׁש ל מ צּ ד - נפׁש י וחיתה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ּט וֹ ב,
העּמ וּ ד בהם נבנה  ה לּ לוּ  ה דּ רגוֹ ת  ׁש �ּת י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמ�וּ ם 

וצדּ יק. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי

ואמר ,ויּ היוּ  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ּפ תח  וגוֹ '. שׂ רה  ח יּ י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מי  שׂ רה , חיּ י ו יּ היוּ  קוּ מ וּ . חבר וֹ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְיׁש ני 

כּ אן בּ צדּ יק שׂ רה  ׁש לּ מ ּט ה מ �וּ ם  ה �כינה , זוֹ  ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה זּ וֹ  ה צּ דּ קת  כּ 0 בּ צלמוֹ . האדם  את  א ֹלהים  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא 

ה�כינ ּה . ׁש ל  בּ דיוֹ קנ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבראה 

החיּ יםויּ היוּ  ה וּ א  וּ מי ה �כינה . ז וֹ  - שׂ רה  חיּ י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וזה וּ ׁש לּ ּה  י"ּה . ׁש כן  ה�כינה. וזהוּ  י"ּה , ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ה נּ ׁש מה כּ ל ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ה נּ ׁש מה. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
י' עם  צ'. - ב"ׁש  בּ א "ת  ה זּ וֹ  והה ' י"ּה . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְּת הלּ ל
להריק  אדם  ׁש ח יּ ב ברכוֹ ת מאה והם לק', ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעוֹ לה
צוּ ה ועליהם  ׁש נה . מאה  וזה וּ  בּ �כינה , י וֹ ם  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
ׁש אל אֹלהי8 ה ' מה  האדם את ה וּ א  בּ רוּ 0 ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

מא "ה . א לּ א  מ"ה  ּת קרי אל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמעּמ 0.

אמיר וֹ תועשׂ רים עשׂ ר  א לּ וּ  - ׁש נים  ו ׁש בע ׁש נה  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ה יּ מים וׁש בעה  דּ בּ רוֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַועשׂ רה
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ימי  וׁש ׁש ת  בראׁש ית , מעשׂ ה ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ נים 
ׁש ל ה כּ לל ויכלּ וּ , ׁש הוּ א  ה �בּ ת , ויוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌1◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ עשׂ ה 
א וֹ תיּ וֹ ת וׁש בע בּ עשׂ רים  תוֹ רה נּת נה וּ כנג דּ ם  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌1כּ לּ ם .
מנצפ"ך ׁש הן וחמ ׁש  ה ּת וֹ רה , ׁש ל וּ ׁש ּת ים  עשׂ רים  -ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

אוֹ תם . אמרוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה צּ וֹ פים 

ישׂ ראל ,ואם עליהם  עוֹ ברים  ו ׁש לוֹ ם חס ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וה�כינה ה צּ דדים , לאר בּ עת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת ּפ זּ רים 
ה ּמ יתה שׂ רה . ו ּת מת  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עּמ הם . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה 
חסר . כּ "ס ונׁש אר י"ּה  מ ּמ נּ ה  ׁש הסּת לּ ק ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 

י"ּה . כּ "ס על יד כּ י ויּ אמר  זה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 

ׁש התּפ זּ רבּ קרית צדדים  אר בּ עה א לּ וּ  - אר בּ ע ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ּת פלּ ה ּת ּק נוּ  זה  וּ מ �וּ ם  י שׂ ראל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם
היא ׁש ה גּ לוּ ת  הארץ. כּ נפוֹ ת  מאר בּ ע יחד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוקבּ צנ וּ 

בּ ניה . ישׂ ראל וּ לכל ל�כינה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמיתה 

ובה וּ ועוֹ ד, תהוּ  אלּ וּ  - אר בּ ע בּ קרית  שׂ רה  ו ּת מת  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֹ
מ ׁש היא  וּ תה וֹ ם, בּ ארץ,וחׁש 0 תל בּ ׁש ת ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וג וֹ ' תה וּ  היתה  והארץ בּ ּה  א)ׁש נּ אמר .(בראשית ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌
ה ּת וֹ רה . ׁש ל נביעה בּ וֹ  ׁש אין וצדּ יק ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמ�כינה 
ׁש ל הח יּ וֹ ת  אר בּ ע ׁש הן ׁש לּ וֹ , הח יּ וֹ ת  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמאר בּ ע
קו - ּת ה וּ  ׁש הם  א לּ וּ , יסוֹ ד וֹ ת  בּ אר בּ עה  גּ לוּ  ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַה כּ ּס א ,
לבן , גּ ון  - בּ ה וּ  האגוֹ ז . ׁש ל היר ּק ה ה ּק לּפ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָירק,



בשנה]|1430 353 [יום אלול כח ליום הלימוד המחולק סדר $הזוהר

האגוֹ ז , ׁש ל ׁש לי ׁש ית  קלּפ ה  - וח ׁש 0 ׁש נ יּ ה . ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקלּפ ה 
ׁש �ם האגוֹ ז  חלל - ּת ה וֹ ם  מתלּק חת . א ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א 
החיּ וֹ ת ואר בּ ע ה כּ בוֹ ד כּ ּס א  ה �כינה , ׁש היא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַה ּמ ח ,
לאר בּ עה האגוֹ ז ׁש ל ה ּמ ח נחלק ׁש כּ 0 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ .

הּמ ח . עוֹ מד ׁש עליהם  ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצדדים 

עוֹ רואלּ וּ  אדם , ׁש ל ה ּמ ח  אוירי ארבּ עה  כּ נגד הם  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּת שׂ ככני. וגידים  וּ בעצמוֹ ת  ּת לבּ יׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָוּ בשׂ ר 
הערלה , בּ סוֹ ד ׁש הן  האגוֹ ז  קלּפ וֹ ת  ארבּ ע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵהן
וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם  א ֹלהים  ה ' ו יּ עשׂ  נאמר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש עליהן 

ו יּ לבּ ׁש ם  עוֹ ר ג )כּ תנ וֹ ת  הרא ׁש וֹ נים ,(שם  וּ פר ׁש וּ ה וּ  . ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
עוֹ ר זּ ה  ה נּ ח ׁש .מה  עוֹ ר  זה  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אר בּ ע וּ בזמן ׁש הן  הּק לּפ וֹ ת , בּ א וֹ תן  ׁש יּ שׂ ראל ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
היוּ  ֹלא  כּ א לּ וּ  כּ ביכוֹ ל, בּ פר וּ ד  הם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌1◌ָגּ ליּ וֹ ת ,
ׁש וֹ רה ֹלא  ה וּ א  בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  וּ ׁש מ וֹ  אחד, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶגוֹ י 
ה דּ ר כּ ל ה ּמ ׁש נה, בּ עלי בּ אר וּ  זה  וּ מ �וּ ם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

אלוֹ ּה . לוֹ  ׁש אין כּ מי דּ וֹ מה לארץ ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ח וּ ץ

ׁש א וֹ תיּ וֹ תאמר ׁש מעּת י והרי א בּ א , אלעזר , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
מן ו' ה ', מן  בּ פר וּ ד  י' הן כּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה �ם 
ה גּ לוּ ת . מן יצא וּ  ׁש יּ שׂ ראל  עד  מתח בּ רוֹ ת  ו ֹלא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְה ',
ׁש ל לבוּ ׁש ים  ׁש הן  א וֹ ת יּ וֹ ת  י ׁש  בּ ני, ל וֹ , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר 
ׁש נּ ברא וּ . ׁש מוֹ  על ׁש נּ קרא וּ  ה וּ א , בּ ר וּ 0 ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
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בּ ראתיו . ולכבוֹ די בּ ׁש מי ה נּ קרא  כּ ל ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזה וּ 
ׁש ֹלׁש  בּ מנין, וּ כ ׁש ּמ תחבּ רים  בּ פר וּ ד. הם  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְוא לּ וּ 
ועוֹ לים למ ּט ה , עשׂ רה וּ ׁש ֹלׁש  למעלה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה 
אח "ד , אח "ד כּ חׁש בּ וֹ ן יהו"ה  וׁש ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְלעשׂ רים 
אבל אחד . וּ ׁש מ וֹ  אחד ה ' יהיה  הה וּ א  בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַכּ כּ ת וּ ב
ו ֹלא ח ׁש בּ וֹ ן  ׁש ם  אין  אצילוּ ת  בּ דר 0 ה יּ חוּ ד ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת 
וּ מ �ם וגוֹ ' מעדן  יצא  ונהר  זה  וּ מ �וּ ם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵפרוּ ד.
גא לּ ה , ׁש ּת בא בּ זמן  רא ׁש ים . לארבּ עה  והיה  ◌ָ◌1◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּפ רד
כּ נפוֹ ת מאר בּ ע יקבּ ץ יה וּ דה  וּ נפצוֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌1◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתקיּ ם 

וזהוּ הארץ. כּ אחד, לח בּ רם ה וּ א בּ ר וּ 0 הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד חבר וֹ ן היא  (נאמר. ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

הארץ) כּ נפוֹ ת  מאר בּ ע  יחד .וקבּ צנוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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ו ׁש בע ויּ היוּ  ׁש נה ועשׂ רים ׁש נה  מאה  שׂ רה  ח יּ י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
למאה ׁש עוֹ לה  יו"ד זוֹ  ׁש נה , מאה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נים .
חמ ׁש  יו "ד. עוֹ לה  ה "י זה  כּ מוֹ  ההי"ן , ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִעם 
חמ�ים . האחרת  ה ' וכ0 חמ �ים. הם  י' ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים 
ׁש ל לכ' ׁש עוֹ לה  ו' ז וֹ  ׁש נה ועשׂ רים  מאה . ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי

כ"ו . ונעשׂ ית ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ תר

א 'בּ וֹ  זה  כּ מ וֹ  בּ ח ׁש בּ וֹ ן , י' י' להיוֹ ת  י' ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנ ׁש למת 
למּט ה . דּ ל"ת  בּ אמצע, ו' למעלה , יו "ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהיא 
ועוֹ לה בּ אמצע, ו ' למ ּט ה , י' למעלה , י' ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים 
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היא ׁש כ' וּ מ�וּ ם  כוז "ו . מן כ "ו  וז וֹ  כ"ו. ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְלח ׁש בּ וֹ ן 
אמר וּ  כּ לל, דּ ין  ׁש ם  ׁש אין ורצוֹ ן  רחמים  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶכּ תר,
מעניׁש ים ֹלא  וּ למ ּט ה  ׁש ּמ עשׂ רים  ה ּמ ׁש נה  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי

הזּ ה . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

נעשׂ יתוׁש בע ראׁש וֹ  על י' כּ ׁש �וֹ רה  ו '. ז וֹ  ׁש נים  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌
לׁש מר ז' ׁש היא  בּ �כינה  זכה  ואם  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְז'.
עליו ׁש וֹ רה מּמ ׁש  ׁש ה בּ רית מ �וּ ם  בּ בּ רית , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָא וֹ ת ּה 
בּ יּ וֹ ם ׁש בע בּ וֹ  ונאמר  ׁש ביעי, יוֹ ם  ׁש היא  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶז',
אף  אתכם  ויּס רּת י בּ וֹ  כּ ת וּ ב - ֹלא  ואם  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִה לּ לּת י8,

ׁש בע. ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָאני

הועּק ר א וֹ ת  ה וּ א  לעוֹ לםה כּ ל זוֹ כה  ׁש בּ וֹ  בּ רית , ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ֹלא בּ וֹ  ׁש אין  ה בּ א  עוֹ לם  ׁש ה וּ א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א ,
א לּ א תחר וּ ת, ו ֹלא  קנאה  וֹלא  ׁש ת יּ ה  ו ֹלא  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה 
ונהנים בּ רא ׁש יהם  ועטר וֹ תיהם  י וֹ ׁש בים ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
כ"ו . ׁש הוּ א  בּ יסוֹ ד סמ"0 ותמצא ה �כינה. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמזּ יו 
יוֹ ם הוּ א  ויסוֹ ד כ "ו . בּ וֹ  ותמצא  סמ "0 ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַחלּ ק

כוז"ו . בּ וֹ  ותמצא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה�ביעי,

אבלאמר מצאנ וּ , כוז"ו  והרי א בּ א , אלעזר , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
בּ א וֹ תיּ וֹ ת מצאנוּ  ֹלא  האחר וֹ נה  לוֹ ,ו ' אמר  ! ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ז ', נקרא  העלי וֹ נה מהאם  מח�ב, כּ ׁש א ּת ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ני,
ו '. נקרא  גדלּ ה  ׁש היא מיּ מין  מח�ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש א ּת ה 
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ׁש ֹלׁש ים בּ ּס פיר וֹ ת  נח ׁש בת  כּ ף יפה, זה  לוֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר 
בּ ספר ׁש א וֹ מרים  כּ מ וֹ  יוֹ תר . ו ֹלא  עשׂ ר  הרי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים ,
ת ׁש ע, וֹלא  עשׂ ר  מה, בּ לי  ספירוֹ ת  עשׂ ר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְיצירה ,

עשׂ רה . אחת  ו ֹלא  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר 

למּט האמר מ ּמ עלה  י' מראה  כ ' בּ ני, לוֹ , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה ּס וֹ ד ׁש היא  א' והכּ ל למעלה, ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִוּ מ ּמ ּט ה 
ׁש הא וֹ ת ּת מצא  זה  וּ מ �וּ ם  אחד. והכּ ל יו "ד  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל
בּ ח ׁש בּ וֹ ן ׁש עוֹ לה  י' הא וֹ ת  ׁש ל כּ תר  כ', היא ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִיו"ד
כּ י  ה וּ א. אוֹ כלה  א ׁש  א ֹלהי8 י"י כּ י אחד . והכּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְכ',
אר בּ ע  ועם  כ"ו , ׁש עוֹ לה  יהו "ה וה וּ א  י' ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְה וּ א 
יהו "ה . סוֹ ד וזה  כ"י , לחׁש בּ וֹ ן ל' עוֹ לה  ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִאוֹ ת יּ וֹ ת 

ויּ ּפ חוּת מת בּ ּה  ׁש נּ אמר ה נּ ׁש מה, ז וֹ  - שׂ רה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש לּ ּה  ה ּמ יתה  וּ מה  ח יּ ים. נ ׁש מת  ?בּ א ּפ יו ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

רעים , יסוֹ דוֹ ת  לארבּ עה  ונכנסה  מלמעלה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ רדה 
נפׁש  ׁש ל ׁש ּת וּ ף והם  עפר , מים  ר וּ ח  א ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
ׁש ּק דם ת וֹ רה . בּ לי ׁש ם  ׁש היא  מ�וּ ם ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה בּ המה ,
ה לּ לוּ , היסוֹ דוֹ ת  בּ ארבּ עה  ל גּ וּ ף יוֹ רדת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מה 
לגּ וּ ף, כּ ׁש נּ כנסת  וּ מיּ ד כּ לּ ּה . ה ּת וֹ רה  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌1◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה
הלכּת י  מלאה  אני - ה דּ בר  וסוֹ ד מ ּמ נּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ קת 

ה '. ה ׁש יבני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְוריקם 

הזּ ה ,אמרה לעוֹ לם  הלכּת י מלאה  אני הנּ ׁש מה , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ועם הזּ ה. לגּ וּ ף ה ' החזירני ריקם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת 



בשנה]|1434 354 [יום  אלול כט  ליום  הלימוד המחולק סדר $הזוהר

היא - בּ ּת וֹ רה  להתעּס ק אדם  זכה  אם  זה, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ל
- מה נּ ׁש מה ׁש הסּת לּ קה  ה ּת וֹ רה , ׁש היא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחבר וֹ ן,
ה כּ בוֹ ד . מכּ ּס א  היא  ׁש ה נּ ׁש מה  לּה . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ רה
ה ' ּת וֹ רת ה וּ א , בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוה ּת וֹ רה 
על ואף בּ ּה . לּמ חזיקים היא  ח יּ ים  עץ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה .
א וֹ ת וֹ  ׁש ּס וֹ בב כּ נעני  רעה, בּ ארץ אדם  ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
היא חבר וֹ ן , בּ א וֹ ת ּה  יתח זּ ק אם הרע, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר

לוֹ . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת 

גּ ב דּ בר על  אף ה �כינה . ז וֹ  - חבר וֹ ן היא  אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
היא ה וּ א , בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  מן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התרחקה

ׁש אוֹ מרים  ׁש יּ שׂ ראל כּ מ וֹ  אליו . כו)חבר וֹ ן  ה '(ישעיה ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לבד זה, כּ ל  ועם  ז וּ לת8. אדנים  בּ עלוּ נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱא ֹלהינ וּ 
ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  ׁש התרחק. ּפ י על אף ׁש מ8, נז כּ יר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ 8

דּ וֹ די ח)בּ רח  השירים  ׁש לּ נ וּ (שיר  הלּ ב זה  כּ ל ועם  , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ל8 וּ דמה  כּ כּ תוּ ב מּמ 8, נפרד  ֹלא  ׁש לּ נ וּ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוה ּפ ה 

יוֹ ם(שם)לצבי בּ כל  ׁש מ8 מיחדים  אנ וּ  כּ עת  . ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וּ בּמ ח ׁש בה . וּ בּפ ה  בּ לּ ב ישׂ ראל ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים 

זזהוּ מ!וּ ם ֹלא  ׁש �כינה  מ�וּ ם  חבר וֹ ן , היא  זה ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מיחדים וישׂ ראל ה וּ א , בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמן
כּ מ וֹ  עליו, מ כּ וֹ ת  כּ ּמ ה וסוֹ בלים  י וֹ ם  בּ כל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְׁש מוֹ 

הרא ׁש וֹ נים . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש בּ אר וּ ה 
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מאהּפ תח שׂ רה  ח יּ י ויּ היוּ  ואמר, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ מצא וּ  ברכ וֹ ת  מאה אלּ וּ  - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָׁש נה 
ׁש נים וׁש בע ה כּ תר , מ צּ ד ׁש נה  ועשׂ רים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמחכמה,
- ארבּ ע בּ קרית  שׂ רה  וּת מת  העליוֹ נה . האם  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִמצּ ד 
ידי  על ה זּ וֹ  ה צּ דּ קת  מתה  ׁש ֹּלא ׁש מע. קריאת  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 
בּ אר בּ ע  ׁש מע בּ קריאת  ר וּ חּה  ׁש יּ צאה  א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה נּ ח ׁש ,

הנּ ׁש מ ׁש ל ח בּ וּ ר  חבר וֹ ן, היא  ׁש לּ ּה ,א וֹ ת יּ וֹ ת . ה ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ ע  ארבּ ע, קרית  ׁש היא  ה �כינה , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא 
ה ' יהוה . י' ׁש הם  ה ּק דוֹ ׁש  ה �ם ׁש ל ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהאוֹ ת יּ וֹ ת 
כּ בוֹ ד ׁש ם בּ ר וּ 0 אחד. ה ' יהוה . ו' ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֱא ֹלהינ וּ .

ועד. לעוֹ לם  .(עכ "מ)מלכוּ ת וֹ  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וכוּ 'ויּ רא מצרימה  ּת רד  אל ו יּ אמר  ה ' אליו ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כו) ויּ רא(בראשית  ואמר , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ּפ תח .ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

כּ 0 ׁש ּמ אירה  האסּפ קלריה  ׁש ל מ צּ ד - ה ' ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאליו
אדם . בּ גוּ ף כּ נׁש מה  וּ ספירה  ספירה בּ כל  ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְה וּ א 
ה ', אליו ו יּ רא  נאמר  האמצעי העּמ וּ ד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִוּ מ צּ ד
להם ׁש התגּ לּ ה כּ מ וֹ  לי שׂ ראל בּ רחמים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ ה
ו ֹלא אני בּ ּה  ׁש נּ אמר מצרים , גּ לוּ ת ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌1◌ְ◌ַבּ גּ א לּ ה 

שׂ רף. וֹלא  אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַמלא 0

אליובּ ינתים הז דּ ּמ ן  ה זּ קנים  ׁש ל ה זּ קן ה נּ ה  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
מצּ ד ה ּק דוֹ ׁש ה , ה ּמ נוֹ רה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,
ׁש ם אבל ׁש ם, נכלל וֹ ת  ה ּס פירוֹ ת  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה נּ בוּ אה 
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דּ ר גּ ה ה נּ בוּ אה , אבל ודּ אי. מקוֹ ם בּ כל ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְה '
ה ּס פיר וֹ ת כּ ל ה ּת פלּ ה וכ 0 לּה , יׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְידוּ עה 
וכ0 ל ּה . יׁש  ידוּ עה  דּ ר גּ ה  אבל  בּ ּה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנכללוֹ ת
כּ ל וּ מצוה מצוה בּ כל מצווֹ ת , א וֹ תן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
ואחת אחת  כּ ל אבל בּ ּה . נכללוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פיר וֹ ת
ה ּמ צוה היא  וה �כינה ידוּ עה . דּ ר גּ ה לּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵיׁש 
ה נּ ביאים כּ ל נכללים וּ בּה  הּמ צו וֹ ת , כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
העּמ וּ ד נכללים  וּ בהם  והוֹ ד, נצח  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי,
מ �ם האמצעי, העּמ וּ ד וה �כינה . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
ׁש בּ ּה  ׁש נּ צח  מ צּ ד הּמ אירה  האסּפ קלריה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
וה שׂ בּ יע  נאמר וּ בׁש בילוֹ  צח, א וֹ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה וּ א 

נפׁש 8.בּ צחצח וֹ ת  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הה וֹ ד ,ה!כינה, מ צּ ד ה ּק דוֹ ׁש ה  מלכ וּ ת  ׁש היא  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
מאירה , ׁש ֹּלא  אסּפ קלריה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
מ�ני  בּ וֹ  וכת וּ ב וּ מ זּ ה , מ זּ ה  כּ ת וּ בים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם 
ׁש בּ הם וּ גבוּ רה , חסד וּ שׂ מאל, ימין  והם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶעבריהם ,
ׁש ל האצבּ עוֹ ת  חמׁש  ה ', ה' והם  לכּת ב. ידים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ּת י
רוּ ח שׂ מאל. יד ׁש ל האצבּ עוֹ ת  וחמׁש  ימין, ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַיד
ועם ו ', ה "ה עליהם  ׁש בּ כתב, ּת וֹ רה  היא  ו ' ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַה ּק דׁש 
וה וֹ ד , נצח והם  יהו "ה, נעשׂ ית  חכמה ׁש היא  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶי'
ה ּת וֹ רה לוּ חוֹ ת ׁש ני כתוּ בים , ׁש ני נביאים , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

וּ מ5מאל . מ יּ מין ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נ וּ 
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מ יּ מין .העּמ וּ ד ׁש בּ כתב ּת וֹ רה  ה וּ א האמצעי ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מ5מאל . ּפ ה ׁש בּ על ה ּת וֹ רה  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמלכוּ ת 
והיא מ יּ מין , ה ּמ אירה אסּפ קלריה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 
רוּ ח והם  מ5מאל , מאירה  ׁש ֹּלא  ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסּפ קלריה 

וּ נקבה . זכר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַה ּק דׁש 

האמצעי מצּ ד העּמ וּ ד מתח בּ רים  ה צּ דּ יק ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ין בּ כּ ת וּ בים  בּ ין בּ ּת וֹ רה  בּ ין  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה �כינה 
והרי  וּ בארץ. בּ �מים  כל כּ י זה  וּ מ �וּ ם  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ ביאים,
ה דּ רגוֹ ת ׁש בּ כל וּ בארץ, בּ �מים ׁש א וֹ חז ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה 
בּ ר וּ 0 ל ּק דוֹ ׁש  וקרבה יח וּ ד  ׁש אין  וּ שׂ מאל, ימין  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהם
נפרדים ׁש הענפים  כּ אילן  ׁש הם  בּ צדּ יק, א לּ א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶה וּ א 
ׁש היא בּ ׁש ר ׁש  למ ּט ה וּ מתיחדים ולשׂ מאל  ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין 

היּ ח וּ ד . עּק ר  ה צּ דּ יק, ׁש ה וּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌1◌ֲאגדּ ה ,

בּ ר וּ 0וּ כמוֹ  לּק ד וֹ ׁש  ה יּ ח וּ ד עּק ר ה וּ א  ׁש ה צּ דּ יק ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העּמ וּ ד ה וּ א  כּ 0 למ ּט ה , וּ ׁש כינת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְה וּ א 

ולאם . לאב ועּק ר  ויחוּ ד קרבה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי

נכללוּ וכ/ מ יּ ׁש ב וּ תפלּ ה  מעמד  ּת פלּ ה  זה  כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌
עשׂ רה ׁש מ וֹ נה  ה כּ וֹ לל העוֹ למים חי ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ צדּ יק
מנחה וּ תפלּ ת  ׁש חרית וּ תפלּ ת  הּת פלּ ה . ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת 
בּ עּמ וּ ד ונכללים והאם , האב ׁש ם  וּ שׂ מאל , ימין  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהן

ׁש בּ וֹ  ערבית , ּת פלּ ת ׁש ה וּ א  כח)האמצעי  (בראשית ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
בּ ּמ קוֹ ם . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ פגּ ע
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וה וּ א הדּ רגּ ה האמצעי, העּמ וּ ד עּק רׁש ל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
לקׁש ר  צרי0 וּ בוֹ  אוֹ תם(לסדּ ר )ה ּת פלּ ין , ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

כּ י  והיה  - בּ ינה  י'. וזה  לי, קדּ ׁש  - חכמה  זה : ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
אם והיה ו '. - לימין  י שׂ ראל ׁש מע ה '. וזוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְיביא 8,
נכללים . האמצעי וּ בעּמ וּ ד  ה ', וזוֹ  ל שׂ מאל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָׁש מע

יד ,וּ כׁש נּ כללוֹ ת וׁש ל ראׁש  ׁש ל  ּת פלּ ין בּ וֹ  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌
מצוה הם וּ בוֹ  ּת פלּ ין . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקרא וֹ ת
סח ׁש בּ אר וּ ה , כּ מ וֹ  להפסיק, צרי0 וֹלא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחת ,
עּק ר וזה וּ  בּ ידוֹ . היא  עברה  - לתפלּ ה  ּת פלּ ה  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין

מצו וֹ ת  ׁש ּת י אוֹ ת וֹ  ׁש עוֹ שׂ ים  וא לּ וּ  (כּ תלמוּ ד )ה גּ מרא . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הענפים ׁש �ם  וּ שׂ מאל  מיּ מין  ה וּ א  יר וּ ׁש למי, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל
דּ בּ ר ׁש ּת ים  וה 5מאל. היּ מין  ׁש ּמ צּ ד ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים 
אחת ברכוֹ ת , ׁש ּת י עליהן  לבר 0 צרי0 - ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
מצות על ואחת  יד, ׁש ל על ּת פלּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהניח 
על מבר 0 בּ ינתים , סח  ואם  רא ׁש . ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

ׁש ּת ים . רא ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶׁש ל 

נאמראבל עליהם  האמצעי, העּמ וּ ד ׁש ל  מ צּ ד ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ רכה אלּ א צרי0 וֹלא  א ֹלהים , דּ בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאחת 
ׁש ל ּת פלּ ה בּ ין סח ואם קראתיו. אחד  כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאחת ,
בּ יּ ח וּ ד , פר וּ ד עוֹ שׂ ה  ה וּ א רא ׁש , ׁש ל לתפלּ ה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָיד
ואין מצוה . וֹלא בידוֹ  היא  עברה  זה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
מות , ירד וֹ ת  רגליה ׁש נּ אמר מות , א לּ א  ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה 
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לד '. א "ח בּ ין יפריד ה ּמ ות  כּ י נאמר  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש עליה
עליה וחוֹ זרים  בּ ידוֹ , היא  עברה  זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
בּ חטא מ �ם  יוֹ צא ו ׁש אם  הּמ לחמה . ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמעוֹ רכי

ימוּ ת . ◌ָ◌ֶזה ,

יוֹ םוזהוּ  ׁש ה וּ א הצּ דּ יק זה א ֹלהים . דּ בּ ר  אחת  ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
צריכים אחד בּ דבּ וּ ר  ו ׁש מ וֹ ר זכוֹ ר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
והרי  אחד . א וֹ תם  ולעשׂ וֹ ת  בּ וֹ  א וֹ תם  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְליחד 
ׁש ל מצּ ד אבל לנקבה. וׁש מ וֹ ר  לזכר  זכ וֹ ר  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה ,
זה וּ כמוֹ  מצווֹ ת , ׁש ּת י ׁש ניהם  הם  וּ שׂ מאל ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָימין

ה ּמ צווֹ ת . ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל

בּ ּת פלּ ין ,וּ מ!וּ ם החברים  בּ ין  היא  ה ּמ ח ֹלקת  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וּ שׂ מאל . בּ ימין ה וּ א  ה ּמ צווֹ ת  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר 
מ�וּ ם מחֹלקת , ׁש ם  אין  האמצעי בּ עּמ וּ ד  ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאבל
נקרא וּ מ �ם  ׁש למה , ׁש היא ה גּ מרא עּק ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 
מׁש נה . סדרי ׁש �ה  ׁש כּ וֹ לל ו' הוּ א  ּת ם , איׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב
יה "ו , האבוֹ ת בּ ׁש ֹלׁש ת תם היא ׁש לּ ּה  ה גּ מרא  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה '

יהוה . נׁש ּת לּ ם  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ בוֹ 

לימיןוּ מ!וּ ם הענפים ׁש נּ פרדים  מקוֹ ם  בּ כל  זה , ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אג דּ ה נקראת  למ ּט ה  אבל ◌ָ◌1◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ְולשׂ מאל,
ה ' אליו  ו יּ רא  זה  וּ מ �וּ ם  האמצעי, בּ עּמ וּ ד ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת 
הרעה ה דּ ר גּ ה  ז וֹ  מצרימה . ּת רד אל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
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מצווֹ ת ׁש ל וענ יּ וּ ת  ה ּת וֹ רה ׁש ל רעב ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמה 
ׁש כינה . ז וֹ  - בּ ארץ ׁש כן ּפ רׁש וּ ה, ׁש הרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה,
לארץ  בּ ח וּ ץ הדּ ר כּ ל הרא ׁש וֹ נים , ּפ ר ׁש וּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

אלוֹ ּה . לוֹ  ׁש אין כּ מי ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה

גּ וּ רוּ מ!וּ ם בּ וֹ  ׁש נּ אמר  אריה , דּ ר גּ ת וֹ  ׁש אברם  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר  זה  וּ מ�וּ ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאריה ,
ׁש עוֹ לה יה "ו  ׁש ם  ה יּ מין  הזּ את . בּ ארץ גּ וּ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָה וּ א 
אברהם ׁש ל  ה ' בּ ׁש ביל ו ' ו ׁש ם  אהי"ה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלח ׁש בּ וֹ ן 
ׁש �ם בּ ארץ, נקרא  ה יּ מין  וּ מ צּ ד הארץ. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש היא 
כּ י  בּ אר"ץ, וזה וּ  אב, הא וֹ ת יּ וֹ ת  בּ ה ּפ וּ 0 ב"א ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאב,

נת ּת י 8. גּ וֹ ים  המ וֹ ן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאב

בּ ׁש בילואהיה אהי"ה , בּ ח ׁש בּ וֹ ן  יה "ו  ז וֹ  - עּמ 8 ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מן י"ּה  בּ ן  ׁש ה וּ א  ו ' - עּמ 8 ואהיה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְה '.
ׁש ל מ צּ דּ וֹ  הן  ׁש הבּ רכוֹ ת  - ואברכךּ  עּמ 8. ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה 
מצּ ד בּ רכה  נקראת  העליוֹ נה  ה �כינה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַה כּ הן.
האמצעי  והעּמ וּ ד ה 5מאל, מ צּ ד וּ קד�ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה יּ מין,

ישׂ ראל . יבר0 בּ 8 ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  יבר 0. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 

קד ׁש וּ מצּ ד ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קדׁש , נקרא  ה 5מאל  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌
וּ מ לה '. מצּ דישׂ ראל  וקדוֹ ׁש  תירא וּ . קדּ ׁש י ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אמר ה יּ מין , מצּ ד היא  ׁש ה בּ רכה וּ מ �וּ ם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַה 5מאל.
העּמ וּ ד מ צּ ד הוּ א  הזּ רע וּ לזרע8. ל8 כּ י ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַואברכךּ 
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על וזה וּ  למּט ה , ה צּ דּ יק וּ מ צּ ד למעלה, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
ׁש ּמ י  למּט ה . זרע למעלה , זר וּ ע זרוּ ע. זרע ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָכּ ל
ׁש הן הלּ לוּ  הּק ל ּפ וֹ ת  כּ ל על  עוֹ לה  ה בּ רית  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש �וֹ מר
ׁש ל הממ נּ ים  ונח ׁש , סמאל ׁש �ם וּ פריעה , ◌ֶ◌ִ◌1◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָערלה
א ּת ן וּ לזרע8 ל8 כּ י  זה וּ מ �וּ ם  העוֹ לם. א ּמ וֹ ת  ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌1◌ָכּ ל
אחר . אל ׁש ל ה�לט וֹ ן ׁש הם האל, הארצת  כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶאת

ה�כינה ,והקמתי היא  ה �בוּ עה  ה �בעה, את  ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌1◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א ׁש ר האמצעי. העּמ וּ ד  ׁש לּ ּה  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוה ּק יּ וּ ם 
זה וּ  הגּ אלּ ה . ׁש בּ וֹ  אבי8, לאברהם ◌ֶ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ עּת י
ׁש מע  א ׁש ר  עקב ה בּ קר . עד ׁש כבי  ה ' חי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
ק' ענוה, ע' תבוֹ ת : ראׁש י עק"ב בּ קלי, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם 
וּ מ�וּ ם יראה, - לענוה סנדּ ל  בּ רכה . ב' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ְקד�ה ,
העּמ וּ ד מ צּ ד ענוה  ה '. יראת  ענוה  עקב ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה 
בּ וֹ  נאמר מ�ם , היה ׁש ּמ ׁש ה וּ מ�וּ ם  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי.
וה�כינה מ יּ מין. והענוה  מאד. ענו  מ ׁש ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְוהאיׁש 
עקב  היא  ׁש �כינה  וּ מ �וּ ם  ה 5מאל. מ צּ ד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיראה 
אמת . דּ בר 8 רא ׁש  בּ וֹ  נאמר  האמצעי, ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָלעּמ וּ ד

ה '. יראת  ענוה  עקב בּ �כינה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר

ּת ׁש וּ פנּ וּ ּכ זה וא ּת ה  ראׁש  יׁש וּ פ8 ה וּ א ה וּ א . ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
יׁש וּ פ8 ה וּ א  בּ יעקב נאמר  כּ 0 אחר  ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָעקב.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כד )רא ׁש . צבא(ישעיה  על ה' יפקד ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
ׁש כינה , זוֹ  - מׁש מרּת י ויּ ׁש מר בּ ּמ ר וֹ ם . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַה ּמ ר וֹ ם 
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ה יּ מין מ צּ ד - מצוֹ תי ּת רוּ מתי. מ ׁש מרת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא 
איברים . וּ ׁש מ וֹ נה  אר בּ עים  בּ מאתים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ לוּ לים 
לישׂ ראל חק כּ י ׁש ּמ �ם ה 5מאל מצּ ד - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌1חּק וֹ תי 
ה ּמ ל0, גּ זרת מ�ם  הם  וּ מ ׁש ּפ טים  ח ּק ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌1ה וּ א .
העּמ וּ ד מ צּ ד - ות וֹ רתי ה דּ ינים . כּ ל גּ זרת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש �ם
ספר ה וּ א  הצּ דּ יק ּת וֹ רה . ספר וה וּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי,

האמצעי. העּמ וּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָּת וֹ רה ,

ועטר וֹ תיהםואם עוֹ מדים  צדּ יקים ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ספר ׁש ל ה ּת גים  א לּ וּ  - ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רא ׁש יהם 
ואמר וּ  ג"ץ. שעטנ "ז  חיּ "ה  בּ ד"ק ׁש הם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָּת וֹ רה ,
כּ אדם זין , כּ לי הם ה ּת גים  אלּ וּ  ה ּמ ׁש נה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
לימין א וֹ ת וֹ  וּ מניע בּ ידוֹ  זין כּ לי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ חז
עשׂ רה בּ ׁש ֹלׁש  הם  ה זּ ין  וּ כלי ולקד�ה . ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְול שׂ מאל
ׁש ל חטטרת  כּ מין  ׁש היא בדח "ק, ז"ן ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִא וֹ ת יּ וֹ ת 
ז"ח ו "ד  ז "ה  - וסימנ8 זה , ונעשׂ ה זין  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהאוֹ ת 
עם וה וּ א  ואוֹ ת , א וֹ ת בּ כל  צדּ יק ז ' ח"י. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַח"ק

רא ׁש וֹ . על  עטרה ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲי'

יהיהויּ ׁש ב ׁש ֹּלא  צרי 0 וּ ראה, בּ א  בּ גרר . יצחק ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
א וֹ ת חסר יהיה  ו ֹלא  לא וֹ ת , א וֹ ת בּ ין ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָדבק
לסת וּ מוֹ ת מּפ ת וּ חוֹ ת מׁש נּ ים  ו ֹלא  הּת בה , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִמן 
ה ּת וֹ רה ספר  - ֹלא  ואם  לפתוּ חוֹ ת , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִוּ מ ּס ת וּ מ וֹ ת 

לּמ ה ה זּ ה  ה ּת ּק וּ ן  וכל הא וֹ תיּ וֹ תּפ סוּ ל. אלּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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והּס ת וּ מוֹ ת ה ּת חּת וֹ נה , ה �כינה  מ צּ ד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ ת וּ ח וֹ ת 
מ"ם , ואוֹ תם ה נּ סּת ר . העוֹ לם  העליוֹ נה , האם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִמצּ ד 
ם מלכוּ ת . - ּפ תוּ חה  מ' סת וּ מה . וזוֹ  פת וּ חה  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְזוֹ 
ׁש ענפים וה 5מאל, ה יּ מין  מ צּ ד בּ ינה, - ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְסת וּ מה
העּמ וּ ד וּ מצּ ד  בּ א וֹ ת. א וֹ ת ידבּ ק ֹלא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת ּפ רדים 
ו ֹלא אוֹ ת  יוֹ סיף ֹלא  הּק ד ׁש , ׁש קל ׁש ה וּ א  ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי,
- הדבּ יק ואם  גּ וֹ רע, ה ּמ וֹ סיף ׁש כּ ל  אוֹ ת , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְיחּס ר 

וגוֹ '. בּ גרר  יצחק ו יּ ׁש ב זה  וּ מ �וּ ם  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגרר ,

לּמ הבּ ינתים ואמר , בּ יניהם הז דּ ּמ ן  עלם  ה נּ ה ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת וֹ רה בּ ספר  נ ּק וּ ד בּ ני,אין לוֹ , אמר  ? ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּפ רקים כּ מוֹ  א וֹ תיּ וֹ ת, ׁש ל תנוּ עה היא  נקדּ ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ָכּ ל
הם ּת נוּ עה  וכל ה גּ וּ ף, איברי ׁש ל ה ּת נ וּ עוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
ה וּ א ה ּת וֹ רה, ספר  את לה כּ יר  וּ כדי החכמה. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
וכל נקדּ וֹ ת. בּ וֹ  אין  האמצעי, העּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌1◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמצּ ד 
ׁש ל החטם  אזנים . ּפ נים , עינים , בּ גּ וּ ף, הן  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌1◌ְ◌ַה נּ קדּ וֹ ת 

ה ּפ ה . על ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌1כּ לּ ם 

ה יּ מין ,וּ מ!וּ ם מצּ ד נ ּת נה  ׁש בּ כתב ׁש ה ּת וֹ רה  ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּת וֹ רה ּפ ר ׁש וּ ה כּ תיבה , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש �ם 
ּפ ה , על א וֹ תוֹ  לקרא  ׁש ֹּלא  ּת וֹ רה , ספר  ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב,
יׁש  ּפ ה  ׁש בּ על לּת וֹ רה  נ ּק וּ דים. לוֹ  ׁש אין  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר 

וּ נקדּ וֹ ת . ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטעמים 
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נבוּ אהדּ בר י ׁש  וּ ראה , בּ א  ה '. אליו ויּ רא  אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
נבוּ אה ויׁש  מריח , נבוּ אה ויׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵמראיּ ה ,
מר כּ בוֹ ת ד ' והם מ דּ בּ וּ ר, נבוּ אה ויׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמ�מיעה,
וּ כנגד מראה , ׁש היא בּ ריאה  בּ רא יּ ה, יהוה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַל�ם 
ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַה ּמ ר כּ בה 

אדם . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 

ה בּ ריּ וֹ תוהרי ׁש כּ ל אחר  הרא ׁש וֹ נים, הקׁש וּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ריאה הז כּ יר  בראׁש ית  בּ מעשׂ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא 
בּ לׁש וֹ ן אדם  בּ נעשׂ ה הזכּ יר  ל ּמ ה  יחיד, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ ן 
ול ּמ וּ מרים ל ּמ ינים  ּפ ה ּפ תח וֹ ן  לתת כּ די ?ר בּ ים  ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

כּ ת וּ ב כּ אן יד )א לּ א  וגוֹ '(הושע  ה' דּ רכי יׁש רים  כּ י ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ר ׁש עים וּ באבד בּ הם לקיּ ם  בם . יכּ ׁש לוּ  ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹוּ פׁש עים 
האדם את בּ רא ׁש ה וּ א  סתמה  ה ּת וֹ רה ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִרנּ ה .
את א ֹלהים  ו יּ ברא  ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  הרא ׁש וֹ ן , ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן 
בּ די וֹ קן א וֹ ת וֹ  ׁש בּ רא לרבּ וֹ ת  - את בּ צלמ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
וּ דמוּ ת בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בּ ּמ רכּ בה, עלי וֹ ן אדם  ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

אדם . ּפ ני ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ניהם 

בּ צלמ וֹ ,וּ ברא ׁש כּ ת וּ ב די וֹ קנאוֹ ת  בּ ׁש ני אוֹ ת וֹ  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מר וֹ ם , ה כּ בוֹ ד  כּ ּס א ׁש ל אדם  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם ,
וזה וּ  מרא ׁש וֹ ן, בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ה�ני ה כּ ּס א  ׁש ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְואדם 
ללּמ ד זה אדם, נעשׂ ה  �אמר  וּ מה  מרא ׁש וֹ ן. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָמר וֹ ם
לׁש ּת ף  וּ נקבה  זכר  ׁש הם מ יּ שׂ ראל ואחד אחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
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עמלוּ  ׁש וא  בית  יבנה  ֹלא  ה ' ׁש אם  בּ זוּ וּ גוֹ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְא וֹ ת וֹ 
דּ רכי 8 בּ כל ה ּפ סוּ ק אמר  זה וּ מ �וּ ם  בּ וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָבוֹ ניו
כּ י  בּ הם  ׁש נּ אמר ארחתי8. יי�ר  והוּ א  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָדעה וּ 
ׁש ני  העלּ וֹ ת בּ עלּ ת  נאמר  ׁש וּ דּ אי ה'. דּ רכי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְיׁש רים 
מאיׁש  י ' והם  ה כּ ל, על עלּ ת  בּ הם  ׁש צּ יּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָעוֹ למוֹ ת
ה כּ ל על  עלּ ת  בּ הם  ׁש צּ יּ ר עוֹ למ וֹ ת ׁש ני מא �ה . ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוה '
י"ה , וזה ה בּ א , והעוֹ לם  הזּ ה העוֹ לם  ה', ו ' ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהם

ה "א . וא"ו  ה "א יו "ד  ◌ֶ◌ְוזהוּ 

ׁש בּ א לּ וּ ואמר ׁש נּ אמר  גּ ב על  אף הכּ ל, על עלּ ת  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לאדם וכ ּס א העוֹ לם , נברא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ ת יּ וֹ ת 
אי"ה ׁש בּ הם  ה כּ ּס א , על לׁש בת  בּ ית , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלׁש בת 
לה ' א ּת ם  בּ נים ישׂ ראל נקרא וּ  וּ בהם  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאו"ה ,
עּמ כם ׁש ּת פוּ ני  - א ּת ם  אדם  בּ הם ונאמר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱא ֹלהיכם,
ה וּ א ׁש אני מעשׂ יהם , ויתקיּ מוּ  הלּ לוּ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ א וֹ ת יּ וֹ ת 
והחיּ וֹ ת ה כּ סא וֹ ת  וכל  העוֹ למ וֹ ת כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ראתי
אדם וּ בני העליוֹ נים ה צּ בא וכל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ לאכים

ה לּ לוּ . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ א וֹ ת יּ וֹ ת 

ה לּ לוּ ואף האוֹ ת יּ וֹ ת  בּ י שׂ ראל ׁש יּ ׁש  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ימצא וּ  ֹלא  להם , ׁש נּ תן  ה ּת וֹ רה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
י ׁש ּת פוּ  ׁש ֹּלא  בהם  מעשׂ ה  לעשׂ וֹ ת  ה לּ ל וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ א וֹ ת יּ וֹ ת 
אדם , נעשׂ ה  להם אמר  זה  וּ מ �וּ ם  עּמ הם . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִא וֹ תי
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פעלּ ה עשׂ וּ  וה ּמ צוה ה ּת וֹ רה וֹלא  ׁש לּ י, ◌ָ◌1◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ׁש ּת וּ ף
מ ּמ נּ י. ּפ חוֹ ת וּ למ ּט ה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

העוֹ לםוּ מ!וּ ם אּמ וֹ ת וכל דעהוּ . דּ רכי8 בּ כל זה  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌1◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ  להם  אין ּת וֹ רה , מ ּמ נּ וּ  קבּ לוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 
כּ י  בּ הם  ונאמר ר וֹ עה , בּ לי כּ צאן וה וֹ לכים  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה,
הר בּ ה ועוֹ שׂ ים  אֹלהיו , בּ ׁש ם  איׁש  ילכוּ  העּמ ים  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
הם ּת וֹ רה , מ ּמ נּ וּ  קבּ לוּ  י שׂ ראל וכל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱאלה וּ ת ,
וה �מוֹ ת האוֹ ת יּ וֹ ת  וּ בכל בּ וֹ , אחד  א וֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְעוֹ בדים 
העליוֹ נים הּמ חנ וֹ ת וּ בכל ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים 

בהם . ׁש נּ ברא וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת ח ּת וֹ נים

וּ למעלהוּ בכל וה ּת ח ּת וֹ נוֹ ת  העליוֹ נוֹ ת ה בּ ר יּ וֹ ת  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל וּ מבּ פנים מ כּ לּ ם , וּ למ ּט ה אחד , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌1◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌1◌ִמ כּ לּ ם 
וּ מח וּ ץ  מבּ ית  אחד . הוּ א  כּ לּ ם ׁש ל וּ מבּ ח וּ ץ ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌1◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌1כּ לּ ם ,
כּ ל ׁש ל מבּ פנים  הוּ א  כּ 0 כּ ברוֹ . ּת וֹ כ וֹ  וכ 0 ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְּת צּפ נּ וּ ,
מ ׁש ּת נּ ה , ֹלא  העוֹ למוֹ ת  לכל מח וּ ץ כּ מוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למ וֹ ת 

וח ׁש ם  ה כּ נּ וּ ייםואין  וּ בכל ה ' ׁש ם ׁש ל א וֹ תיּ וֹ ת  בּ וּ ר  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
י' בּ קרבּ נה  ח בּ ר ׁש ה וּ א  ֹלא  ׁש אם  מּמ נּ וּ . חוּ ץ ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
יהו "ה , בּ ׁש ם  האוֹ ת יּ וֹ ת  נקרא וּ  ֹלא  בּ ה', ו ' ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ ה '
יהו "ה מחבּ ר  וה וּ א  אדנ"י, יהו"ה  מח בּ ר ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוה וּ א
וה וּ א אדנ "י . אהי "ה  לחׁש בּ וֹ ן ׁש עוֹ לה  ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ א ֹלהים ,
ׁש ּמ ח בּ ר אחד  ׁש ה וּ א  מהם , ּפ חוֹ ת  אחד  נקרא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא 
זה וּ  אחד . א וֹ תם  ועוֹ שׂ ה  וּ נקבה , זכר  ׁש הם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים ,
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וה וּ א קראתיו . אחד כּ י וח וּ ה  בּ אדם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
בּ נין . ׁש ל לׁש וֹ ן  בּ נים , ׁש הם  וּ בת  בּ ן  בּ בנין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌1◌ְמׁש ּת ף

בית . יבנה  ֹלא ה ' אם  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְוזה וּ 

כּ ת וּ ב וכל מה  בּ וֹ , מ ׁש ּת ף ׁש אינוֹ  וּ מעשׂ ה  ענין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌1◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ בּ גדבּ וֹ  והארץ נמלח וּ  כּ עׁש ן  ׁש מים  כּ י  ?ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש הם הארץ, ותגל ה �מים  ישׂ מחוּ  וּ מיּ ד, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּת בלה .
א ּמ וֹ ת ׁש ל  ההבלים  ׁש כּ ל ׁש לּ וֹ . וה �ּת ף ◌1◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌1◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה בּ נין
וכל להאבד , ועתידים  וארץ, ׁש מים  הם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
ׁש מים א וֹ תם  בּ יח וּ דוֹ . בּ יי' ישׂ ראל ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההבלים 
מעשׂ ה וּ  כּ 0 - וקיּ ם  חי ה וּ א  וּ מה  ׁש לּ וֹ . ה בּ נין ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ
אם ה ' נאם  אני חי אמר  זה וּ מ �וּ ם  וקיּ ם. ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַחי
וחיה . מ דּ רכּ וֹ  בּ ׁש וּ בוֹ  אם  כּ י הר ׁש ע בּ מ וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶאח ּפ ץ

אמרוּ כמוֹ  כּ 0 אדם, נעשׂ ה  לישׂ ראל  ׁש אמר  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
העּמ וּ ד זה  אדם. נעשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַלּס פיר וֹ ת 
ואחרוֹ ן ל ּמ ח ׁש בה רא ׁש וֹ ן  ׁש ה וּ א  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
בּ ּס וֹ ף. וחכמה  בּ רא ׁש  חכמה ׁש הם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַלּמ עשׂ ה ,
ה וּ א זה  וּ מ�וּ ם חלק וֹ , בּ וֹ  נ וֹ תנת ספירה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ורוֹ עה הצּ בא וֹ ת . הּמ חנ וֹ ת לכל מא ּס ף ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִבּ דיוֹ קנ וֹ 

בּ דיוֹ קנ וֹ . ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמן

מטטרו"ן ,ואמר וזה  אדם , נעשׂ ה  ל ּמ לאכים  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אמר וכ 0 חלקוֹ . בּ וֹ  שׂ ם  וח יּ ה  מלא 0 ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
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וכל בּ דיוֹ קנוֹ , ה �מ ׁש  את  לעשׂ וֹ ת ה�מים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלצבא 
בּ וֹ  ה ׁש ּת ּת ף ה כּ ל על ועלּ ת  חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ וֹ כב
ואין וּ ב�מ ׁש , בּ מטטר וֹ "ן  בּ תפאר "ת  מקוֹ ם, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

בּ זה . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהארי 0

זרעוֹ ניםועוֹ ד כּ ּמ ה  ׁש זּ רע לא ּמ ן  אדם , נעשׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌1◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
כּ 0 אחר  בּ יוֹ מ וֹ . יצא  אחד וכל אחת , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ בת 
ׁש ּת ׁש ּת ּת פוּ  ר וֹ צה אני ּפ וֹ עלים : ׁש הם  לאלּ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאמר 
חלק  בּ וֹ  י ּת ן  מהם אחד וכל כּ לי , לעשׂ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌1כּ לּ כם 
בּ כּ לי  עּמ כם  א ׁש ּת ּת ף ואני  בּ כם , �נּ ת ּת י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה 
כּ ל ה זּ ה  ה כּ לי  מה לוֹ : אמר וּ  מ ּמ נּ י. חלק ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַההוּ א 

מה כּ ל כּ לוּ ל ׁש יּ היה  לפני8 חׁש וּ ב אמרכּ 0 ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
ׁש ל בּ דּ י וֹ קן ׁש יּ היה אדם הוּ א  הזּ ה  הכּ לי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָלהם :

העלי וֹ ן . ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 

נ וֹ תןאמרוּ  ואחד אחד ׁש כּ ל  לנוּ  ּת אמר לּמ ה לוֹ : ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ה כּ ל , אדוֹ ן  הוּ א  א ּת ה והרי חלקוֹ , ֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶבּ וֹ 

ה כּ ל בּ ראת  מהוא ּת ה ואחד אחד מכּ ל  א ּת ה  טל  ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש ֹּלא לאוֹ תם ּפ ה  ּפ תחוֹ ן יהיה  ׁש ֹּלא ר וֹ צה , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ�אּת ה 
א ּת ה אדם  ׁש ל  ׁש ּמ עשׂ ה  ׁש יּ אמר וּ  בּ כ 0, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים 

ׁש לּ 8. מה �ליחים  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָצרי 0

לכלאמר ונתן  לעבדיו  מ ּת נה  ׁש נּ תן למל0 להם : ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מּת נה , מא וֹ ת ּה  ויר�ת וֹ  חלקוֹ  ואחד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌1◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
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מ ּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  אליו ה נּ אמן העבד בּ א  כּ 0 ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר 
בּ כל א וֹ תי עבד ה זּ ה  העבד  הּמ ל0: אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמּת נה.
ׁש לּ וֹ  ה כּ לי לעשׂ וֹ ת  ר וֹ צה  אני כּ 0 ׁש לּ וֹ , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים

עשׂ ה מה  ׁש לּ י. ה צּ בא וֹ ת  מ כּ ל כּ למּת נה את  כּ נּ ס ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
אחד כּ ל  מ כּ ם  ר וֹ צה  אני ואמר: ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ חנוֹ ת 
א ׁש ּת ּת ף  ואני ה זּ ה , לעבד  מ�לּ וֹ  מּת נה יּת ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

מ �לּ י. מּת נה בּ וֹ  וא ּת ן  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם 

וּ מהםמהם תז כּ ר נּ וּ , כּ י אנוֹ ׁש  מה  ואמרוּ  הקׁש וּ  ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש נּ ברא קדם  כּ 0 אף ׁש לם . בּ רצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָאמר וּ 
קדם להבּ רא וֹ ת , בּ מחׁש בה  י שׂ ראל נכנסוּ  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
ׁש ל העוֹ לם  ׁש ל ה בּ ריּ וֹ ת וכל  ה ּמ לאכים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא וּ 
את הניח  ׁש לּ הם  וּ בחביבוּ ת  ברא ׁש ית , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 
למעשׂ ה אחרוֹ נים  ׁש יּ היוּ  ׁש לּ הם  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ עשׂ ה 

נע  עליו ואמר  אדם .ברא ׁש ית . שׂ ה  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אביהםולּמ ה? ׁש ל  החביבוּ ת  בּ ׁש ביל א לּ א ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
היוּ  והם  ישׂ ראל , ׁש נּ קרא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ �מים 
העליוֹ נים את  כּ נּ ס ישׂ ראל, בּ ׁש מ וֹ  לה ּק רא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 
יחטא ׁש אם  מ �וּ ם  מכּ לּ ם. חלק לתת  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌1◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת חּת וֹ נים 
החלק  מאוֹ ת וֹ  בּ הם  חסרים  נמצאים כּ לּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
וה וּ א בּ ׁש בילוֹ . רחמים  יבקׁש וּ  וכלּ ם  בוֹ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ תנ וּ 
למענ8 עשׂ ה  לוֹ  ׁש ּמ רוים  מ�וּ ם  מ �לּ וֹ , בּ הם  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנתן 
ׁש נּ ת ּת  ׁש לּ 8 החלק א וֹ ת וֹ  בּ ׁש ביל למעננוּ , ֹלא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִאם
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וה וּ א עּמ וֹ . ה' חלק כּ י  ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל.
ׁש מ וֹ  ׁש ל ׁש לּ וֹ  החלק א וֹ ת וֹ  בּ ׁש ביל להם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵמוֹ חל 

בּ הם . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן

בּ רצוֹ נם ,ׁש אם בּ וֹ  חלק  מעצמם  הם  יּת נ וּ  ֹלא  ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נטלּת  ׁש א ּת ה  עליו , טוֹ ענים  היוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌1כּ לּ ם 
אחד מ כּ ל בּ אדם  ׁש הוּ א  חלקנ וּ  כּ רחנוּ  על ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמעּמ נוּ 
יהיה ׁש ֹּלא  וּ כדי  עליו. מרחמים  היוּ  ו ֹלא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד,
חלק  ל ּט ל רצה  ֹלא זה  מ�וּ ם ּפ ה, ּפ תחוֹ ן ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם 

בּ רצוֹ נם . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

לּמ ר וֹ םּכ מוֹ  עלית  ה נּ אמן, בּ ר וֹ עה ׁש נּ אמר  זה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ מ�וּ ם בּ אדם . מ ּת נ וֹ ת  לקחּת  �בי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָׁש בית
חלק, בּ וֹ  לתת רצוּ  ו ֹלא  לוֹ  סרחוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ זּ יקים 
להם ברא  ֹלא וגוֹ ', תזכּ ר נּ וּ  כּ י  אנ וֹ ׁש  מה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 
שׂ וֹ נאים והם ׁש לּ הם, ה גּ וּ פים  ׁש הם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים ,
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש על  הממנּ ים  כּ ן  ועל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌1◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָא וֹ תם .
מחיּ בים י שׂ ראל כּ א ׁש ר  כּ מ וֹ  לפני8, ׁש הם  ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌1א ּמ וֹ ת
הם העוֹ לם א ּמ וֹ ת א וֹ תם  ׁש בּ �מים , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַלאביהם 

בּ הם . להלקוֹ תם העוֹ לם בּ וֹ רא בּ ידי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְרצוּ עוֹ ת

הרצוּ עוֹ תוּ כׁש חוֹ זרים את  ז וֹ רק בּ ת ׁש וּ בה , ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מּמ ׁש . בהם  יהיה  וֹלא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיּ דוֹ ,
מי  ׁש ל בּ ידי  א לּ א  אינוֹ  הרצוּ עוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ח
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נגדּ וֹ . כּ אין  ה גּ וֹ ים  כּ ל נאמר  ׁש עליהם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל ,
העוֹ למוֹ ת מ בּ וֹ רא  חלק בּ הם  יׁש  ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ �וּ ם 
ה ּס פיר וֹ ת וּ מעשׂ ר ה כּ ל, על עלּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 
וה ּמ זּ לוֹ ת , וה כּ וֹ כבים  וּ מה ּמ לאכים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מה כּ סא וֹ ת 
מבקׁש ים �נּ ּט לוּ  מה  מכּ ל בּ ת ׁש וּ בה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש חוֹ זרים 
וכחוֹ ת וּ מזּ יקים  מ �דים ח וּ ץ רחמים , ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
א לּ ה , בּ כל  ּת ּט ּמ אוּ  אל  בּ ישׂ ראל ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌1◌ַה ּט מאה ,

בּ הם . חלק להם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין 

מאוֹ תםוּ מ!וּ ם ׁש נּ ׁש מוֹ תיהם  העוֹ לם , א ּמ וֹ ת זה  ִ◌ֶ◌1◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
עּמ ם לה ׁש ּת ּת ף אין ה ּט מאה , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌1◌ַֹכּ חוֹ ת 
ׁש עליהם מעשׂ יהם , בּ כל  ו ֹלא  וּ ׁש ת יּ ה , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה 
ה '. בּ חר  וּ ב8 וגוֹ ', א ֹלהי8 ה' חלק א ׁש ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ ת וּ ב
בּ ׁש ם אי ׁש  ילכוּ  העּמ ים  כּ ל  כּ י נאמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם 
ה ּמ חנוֹ ת בּ כל וּ מיחד יחיד  ׁש ה וּ א  וגוֹ ', ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱא ֹלהיו 

בּ הם . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ לוּ לים

ותחּת וֹ נים ,וּ מ!וּ ם מעליוֹ נים  כּ לוּ לים  ׁש יּ שׂ ראל ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
והם בּ הם, ׁש מוֹ  את  שׂ ם  ה כּ ל על ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְועלּ ת 
להם ׁש יּ ׁש  מ �וּ ם  ה �רת, מ ּמ לאכי  יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲאהוּ בים
מ�וּ ם בּ ּמ לאכים, כּ ן  �אין  מה בּ ּס פירוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק
אצל ׁש ה בּ נים  כּ מ וֹ  ונחלת וֹ , גּ וֹ רל וֹ  הם  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
כּ מ וֹ  אלּ א ה ּס פירוֹ ת  אל אינם ׁש הּמ לאכים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם .
בּ נים י שׂ ראל אבל עליהם , הרוֹ כבים  אל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִסוּ סים 
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ה ּמ ׁש נה , בּ עלי וּ פרׁש וּ ה ה וּ א , בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ ׁש בעים ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ  עד נגאלים  ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאין 
ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  כּ לל זה וּ מ �וּ ם  א ּמ וֹ ת . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌1◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים 
בּ הם לקיּ ם  האּמ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ׁש בעים  את ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ סנחריב

דּ וֹ ר . מ דּ וֹ ר בּ 'עמלק ל 'ה' ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ 'לחמה 

ה �מוֹ תוּ כנגד הם שׂ רים וּ ׁש נים  ׁש בעים  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ויּ ט , ויּ בא  ו יּ ּס ע ׁש ל וּ ׁש נים  ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
מהם ל ּט ל ק"ל, ע"ב על  רכב ה ' ה נּ ה בּ הם  ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם 
א ּמ וֹ ת . וּ ׁש ּת ים  ׁש בעים בּ וֹ  ׁש כּ וֹ לל מעמלק ◌1◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְנקמה 
ׁש עוֹ לה הוּ א  ויכלּ וּ  ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ◌ֶ◌ֶ◌1◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד

וּ ׁש ּת ים . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים

הוזה כּ ל  ׁש זּ רע נאמר  בּ בתעליו זּ רעוֹ נים  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה ּמ ל כּ ה ׁש בּ ת  ה כּ לּ ה, והיא יחידה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאחת
והּמ עשׂ ה תפארת  ׁש היא  ה וּ א, בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמן 
נכללים בּ רא ׁש ית  בּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל וּ מ�וּ ם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ .
מ בּ רא ׁש ית , בּ בי"ת  הּת וֹ רה  התחילה  לכ0 ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ה ,
נתן אחד כּ ל אדם, ּת פארת  ׁש ל  ז וּ ג וֹ  בּ ת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 

חלקוֹ . ◌ְ◌ֶבּ וֹ 

ו ׁש וֹ לטתוהּק דוֹ ׁש  גּ ד וֹ לה  א וֹ ת ּה  נתן  הוּ א  בּ ר וּ 0 ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ א וֹ ת נברא וּ  ׁש כּ לּ ם מ�וּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
ועשׂ ר אמירוֹ ת , מעשׂ ר  ה כּ ל וּ לה  יחידה  בּ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַי',
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ׁש ל הא וֹ ר א וֹ ר וֹ ת , מחמ�ה  כּ ל וּ לה  ה ' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱא ֹלהים .
יוֹ ם אמת. עּמ וּ די ׁש �ה  ו ' הרא ׁש וֹ ן . ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה יּ וֹ ם 
נׁש למה ו ', ה��י ׁש בּ יּ וֹ ם  ׁש בּ ׁש ביל  ה ', ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה ��י

אחת . בּ בת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְה '

בּ ׁש םבּ א ּפ עלּ ה  לעשׂ וֹ ת לּס פירוֹ ת  כּ ׁש יּ ׁש  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌1◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ו ֹלא תׁש ּת לּ ם  ֹלא  ּפ עלּ ה , ׁש ּמ �ם  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָיד וּ ע,

חלקּה  ׁש ם  נ וֹ תנת ספירה  ׁש כּ ל עד  זה(כּ חּה )תעשׂ ה . ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌
ה�ח וֹ רים הגּ ונים  כּ ל ׁש הם הא וֹ ת יּ וֹ ת  ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵנוֹ תן
האד ּמ וֹ ת הנּ קדּ וֹ ת  והם יחידה , בּ ת  ׁש ל ◌1◌ֲ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמה צּ ד
עד וכ וּ ' נ וֹ תן  וזה  האבוֹ ת , ׁש ֹלׁש ת  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמצּ דּ ם

ה ּס פיר וֹ ת . כּ ל ׁש ל  ה�ם  בּ א וֹ תוֹ  .(עכ "מ)ׁש נּ כללוֹ ת  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אליו ו�רא לפר�ת ¨¥¨¥©©¨¨§עֹוד
אליואמר ויּ רא מה וּ  ׁש מעוֹ ן , כּ מ וֹ ר בּ י  אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הראׁש וֹ ן לאדם  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראה
הראה כּ 0 וּ מנהיגיו , דּ וֹ ר  דּ וֹ ר  וּ פרנסיו , דּ וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ וֹ ר
וּ בדּ וֹ ר צדּ יקים, יהיוּ  ה זּ ה  בּ דּ וֹ ר  לוֹ : ואמר  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברם 

ר ׁש עים . ה זּ ה  וּ בדּ וֹ ר בּ ינוֹ ניּ ים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַה זּ ה

ּפ רׁש וּ האמר הרי ה ּק דוֹ ׁש ה , ה ּמ נוֹ רה יוֹ סי, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש מים  מ יּ ראת  חוּ ץ ׁש מים בּ ידי (ׁש נּ אמר ה כּ ל ַ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י) ליראה ),(דברים אם  כּ י וגוֹ ', ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה 
כּ ת וּ ב אחר  ג )וּ בפסוּ ק תצא(איוב  ֹלא  עליוֹ ן מּפ י ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
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נגזר לעוֹ לם  ׁש בּ אוּ  קדם  ואם  וה ּט וֹ ב. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרעוֹ ת 
בּ ינוֹ ניּ ים , א וֹ  רׁש עים  א וֹ  צדּ יקים  להי וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
היה ו ֹלא  וענ ׁש , שׂ כר להם להיוֹ ת  עתיד  היה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹלא 

להם  לוֹ מר  היהלנּ ביא  וֹלא והּט וֹ ב , הרע וֹ ת תצא ֹלא עלי וֹ ן (מ ּפ י ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לבעלי) ח וּ ץ להם ׁש מים  בּ ידי ה כּ ל לוֹ מר  מ ׁש ניוֹ ת ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מים . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמ יּ ראת 

ונחלקוּ אמר עמ ּק ה , ה זּ וֹ  ה �אלה  ׁש מעוֹ ן , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌1◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
מ�וּ ם בּה , כּ ׁש לוּ  ור בּ ים  ה ּק דמ וֹ נים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּה 
ה ּפ סוּ ק  נאמר  ה נּ ביא  על ה ּס וֹ ד . לעמק ה גּ יעוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 

א)ה זּ ה  סוֹ ד(ירמיה וזה  ידעּת י8. בבּ טן  א צּ ר 8 בּ טרם  ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ה לּ לוּ  הדּ ברים  הרי נת וּ נה . והרׁש וּ ת צפוּ י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַה כּ ל
�בּ אר וּ  בּ מה  א לּ א  מתגּ לּ ים  ו ֹלא  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְסת וּ מים ,
ה וּ א בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  טוֹ בה מח ׁש בה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ ,
בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  אין  רעה  מחׁש בה  למעשׂ ה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמצרפּה 

למעשׂ ה . מצרפּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה וּ א 

מצרפּה מחׁש בה ה וּ א  בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  ט וֹ בה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ א ׁש ּק דם  מכּ אן , למדנוּ  - ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְלמעשׂ ה 
מחׁש בּת וֹ  בּ וֹ  ו שׂ ם בּ ׁש בילוֹ , מת ּפ לּ ל  ה וּ א ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלעוֹ לם 
א צּ ר8 בּ טרם  כּ ת וּ ב כּ 0 וּ מ �וּ ם  ה זּ וּ וּ ג, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת
על אחד  וגוו'. וּ בטרם  וכוּ ' ידעּת י8 ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבבּ טן 
מ�וּ ם לעוֹ לם , ׁש בּ א  קדם בּ ׁש בילוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּפ לּ ל 
בּ ׁש עת בּ בּ טן יצירת וֹ  קדם  מחׁש בּת וֹ  בּ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 5ם
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ידעּת י 8 בבּ טן  א צּ ר8 בּ טרם  זה  וּ מ�וּ ם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה זּ וּ וּ ג,
ׁש הקדּ ימה וּ מ�וּ ם  וגוו'. מרחם ּת צא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ בטרם
וקדם יצירת וֹ  קדם  וּ במח ׁש בּת וֹ  בּ תפלּ ה  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִא וֹ ת וֹ 
קדם עתידוֹ ת  מנ בּ א  הוּ א  א ּמ וֹ , מרחם  ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא 

לעוֹ לם . ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶׁש יּ בא וּ 

ׁש יּ דע ּכ ל ה וּ א בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ה דּ וֹ ר וֹ תׁש כּ ן  כּ ל  ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ ן כּ ל  ׁש יּ בא  ׁש ּק דם  לעוֹ לם . ׁש יּ בא וּ  ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹקדם
על הממ נּ ה  מלא 0 יצירת וֹ  קדם  לעוֹ לם , ◌ַ◌ֶ◌1◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם 
אם עליו  גּ וֹ זר  ה וּ א  בּ ר וּ 0 וה ּק דוֹ ׁש  ההיא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַה ּט ּפ ה 
בּ על א וֹ  וּ מׁש נה  מקרא  בּ על א וֹ  חכם א וֹ  נביא  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 
מתנהגת ה ּק וֹ ל ׁש בּ ת קוֹ ל, בּ ת  בּ על  אוֹ  ה ּק דׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח 
יהיה אם אוֹ  כּ פל וֹ ני, הלכה  ויאמר ׁש לּ וֹ , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַבּ דּ בּ וּ ר
גּ ב  על אף גוֹ זר . ֹלא וצדּ יק ר ׁש ע אבל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִטּפ ׁש .
בּ וֹ  ׁש עוֹ שׂ ה  רעה, בּ מח ׁש בה  א וֹ ת וֹ  עשׂ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אביו 
א וֹ  עריוֹ ת , עם  א וֹ  נדּ ה  עם אוֹ ת וֹ  ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

בּ ׁש פחה . א וֹ  בּ ז וֹ נה  א וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ גוֹ יה 

בּ ןאף ׁש ה וּ א יוֹ דע הוּ א  בּ רוּ 0 ׁש הּק ד וֹ ׁש  גּ ב על  ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ה ּק דוֹ ׁש  צוּ ה ֹלא יצירת וֹ , קדם  ממזר  אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר ׁש ע
בּ נ דּ וֹ ת , אוֹ  בּ עריוֹ ת לעשׂ וֹ ת וֹ  אביו  על הוּ א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָבּ רוּ 0
זה וּ  הנּ דּ וֹ ת , ועל  הערי וֹ ת  על בּ ּת וֹ רה  בּ וֹ  צוּ ה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
תקרב. ֹלא טמאת ּה  בּ נ דּ ת  א �ה  ואל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌1◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
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תצאוזה ֹלא  עלי וֹ ן  מ ּפ י מה נּ ביא , ׁש נּ אמר  ה וּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
והּט וֹ ב  הרעוֹ ת  זּ ה מה  וה ּט וֹ ב. א לּ אהרעוֹ ת  ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

צדּ יק  ׁש יּ היה  עליו גזר ֹלא ה וּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ 0
מח ׁש בת את  ידע ה וּ א יצירת וֹ  קדם  א לּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְוט וֹ ב,
טוֹ בה מח ׁש בה  מצרף ה וּ א  בּ ר וּ 0 והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאביו ,

בּ פרט . אחד  כּ ל  ה וּ א זה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְלמעשׂ ה .

בּ ר וּ 0וּ מ!וּ ם ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ מחׁש בה , צפוּ י ה כּ ל זה  ִ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
והרׁש וּ ת הרעה , מח ׁש בּת וֹ  את  יוֹ דע ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵהוּ א 
בּ ּמ ח ׁש בה חטא  ואדם  בּ מעשׂ ה . לאדם  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנת וּ נה 
ט וֹ ב  ׁש ל בּ עץ ׁש נּ דבּ קוּ  לעוֹ לם וגרם  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַוּ בּמ עשׂ ה ,
החיּ ים . בּ עץ ודבק בּ ת ׁש וּ בה  חזר  וה וּ א  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָורע,

ׁש נּ תןוּ מ!וּ ם והּת וֹ רה  בּ וֹ , ּת לוּ יים  ה דּ וֹ ר וֹ ת ׁש כּ ל ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וכל י שׂ ראל. וּ לכל למ ׁש ה  נתן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָלוֹ ,

דּ וֹ  ה וּ א בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  הראה  דּ וֹ רה דּ וֹ ר וֹ ת ד ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ מנהיגיו . דּ וֹ ר דּ וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסיו,

ּת וֹ רהוּ מנּ ין לוֹ  נתן ה וּ א  בּ ר וּ 0 ׁש ה ּק דוֹ ׁש  זה וּ לנוּ  ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
חקר ּה  וגם  הכינּה  ויסּפ רּה  רא ּה  אז ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
יצא וּ  וה ּמ זּ יקים  ה �דים  אפלּ וּ  לאדם. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
א לּ וּ  - בּ נים על אבוֹ ת  עוֹ ן ּפ קד וזהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
על אבוֹ ת יוּ מת וּ  וֹלא  בּ ידיהם . אבוֹ תיהם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עשׂ ה 
ׁש ּמ עשׂ ה א לּ וּ  - אבוֹ ת  על י וּ מתוּ  ֹלא  וּ בנים  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ נים ,

בּ ידיהם . ֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאבוֹ תם 
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אמרוֹלא ֹלא  הוּ א  בּ ר וּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  אלּ א  עוֹ ד , ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לׁש וּ ם ו ֹלא  לאברהם , ו ֹלא  לאדם , ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראה 
אמר ו ֹלא  וכוּ '. ודוֹ רׁש יו  דּ וֹ ר  דּ וֹ ר  אלּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָנביא ,
ו ֹלא בּ ינוֹ נ יּ ים , א וֹ  רׁש עים  א וֹ  צדּ יקים  לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראה 
א וֹ  בּ ינ וֹ נ יּ ים א וֹ  צדּ יקים  להיוֹ ת עליהם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ זר 
דּ וֹ ר לוֹ  ׁש הראה  אחר  יוֹ סי , רבּ י ל וֹ  אמר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים .
בּ הם ה כּ יר  ודּ אי וּ מנהיגיו, דּ וֹ ר דּ וֹ ר וּ פרנסיו , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ וֹ ר

בּ ינוֹ ניּ ים אוֹ  רׁש עים  א וֹ  צדּ יקים  הם  לוֹ ,אם  אמר  ! ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה נּ סּת רת עמק, ה דּ בר  סוֹ ד אבל ודּ אי, ה וּ א  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ 0

א ֹלהינ וּ . ◌ֵ◌ֱ◌ַלה '

ואמרבּ ינתים אליהם  הז דּ ּמ ן העליוֹ ן  ה זּ קן א וֹ ת וֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עסקּת ם בּ ּמ ה  הּמ עשׂ ה .להם , לוֹ  סח וּ  ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

קדם ׁש נה  אלּפ ים נבראה ׁש ּת וֹ רה  ודּ אי להם , ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
דּ וֹ ר הרא ׁש וֹ ן  לאדם הראה  וּ בּה  העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא 
כּ 0 אף לאברהם  הראה  וּ ב ּה  וכ וּ ', ודוֹ ר ׁש יו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ וֹ ר
מ ׁש מר ּת י  ו יּ ׁש מר זה  וּ מ �וּ ם  בּ וֹ . �כּ ת וּ ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַמה 
בּ ר וּ 0 הּק ד וֹ ׁש  נמל 0 וּ בּה  ותוֹ רתי. ח ּק וֹ תי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌1◌ַ◌ְ◌ִמצוֹ תי 

העוֹ לם . את  וּ ברא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א 

בּ הןונׁש מוֹ ת נמל0 כּ 0 אפלּ וּ  הצּ דּ יקים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
העוֹ לם . וּ ברא  ה וּ א בּ ר וּ 0 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ּת וֹ רה , א לּ א  רא ׁש ית ואין  בּ רא ׁש ית, ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזה וּ 
טפלה והּת וֹ רה  נׁש מה. א לּ א  רא ׁש ית  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
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ה ּת וֹ רה כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה  ׁש �בּ ת מ �וּ ם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה ,
ׁש ֹּלא אדם  נׁש מת  בּ ׁש ביל א וֹ ת ּה  וּ מחללים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌1כּ לּ ּה ,

זמנּ וֹ . קדם מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵתצא

העוֹ לם ,והנּ ׁש מה נברא  בּ ּה  נבוּ אית  היא  ה זּ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ כל אוֹ ת וֹ  ׁש לח  ה וּ א בּ ר וּ 0 ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה ּק דוֹ ׁש 
מ�וּ ם ׁש לּ הם  העל ולסבּ ל עליו להגן וד וֹ ר  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָדּ וֹ ר
וחוֹ בה זכוּ ת  מּמ נּ ה  תלוּ י ׁש ֹּלא הח יּ ים , מעץ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא 
וכל ורע. ט וֹ ב ה דּ עת  עץ ׁש הם  וענׁש , שׂ כר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
אוֹ ת ּה  ׁש ל ׁש לטוֹ נּה  רבּ וֹ א , מ ��ים  ּפ ח וֹ ת אינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵדּ וֹ ר
ז כּ אי, יהיה  ה דּ וֹ ר  אם  לאדם , והראה  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מה.
ויהיוּ  חסד, ׁש ל מ צּ ד נׁש מה לר ׁש ת  יקוּ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם 
חסד , כּ לּפ י להם  וּ מּט ה חסד, ׁש ל מ צּ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

וחסד . חן  בּ עלי יהיוּ  ה זּ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוה דּ וֹ ר

עלואם הממ נּ ה ׁש ה וּ א  בּ דר גּ תם, מתנהגים  ֹלא  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌1◌ֶ◌ַ◌
ה ּק דוֹ ׁש  חסידים , ׁש יּ היוּ  וּ פרנסיו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ וֹ ר 
וּ מׁש ליט החסד, את מהם  מעביר  ה וּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָבּ ר וּ 0
כּ פי  אוֹ תם  לד וּ ן  ה דּ ין, מ דּ ת  ה גּ בוּ רה , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
והּמ זּ ל והּמ וֹ לד ה דּ ר גּ ה  כּ פי  וֹלא  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם ,
בּ ה גּ דוֹ ת לנוּ  רמוּ ז ה זּ ה  ה דּ בר  וסוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם.
- והחמ וֹ ר  ה�וֹ ר  רגל מׁש לּ חי ׁש בּ אר וּ ה , ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוּ דרׁש וֹ ת,
ה לּ לוּ . בּ דּ וֹ רוֹ ת  לבא  ׁש עתידים ה ּמ ׁש יחים  ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵא לּ וּ 
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רגל מ ׁש לּ חי  בּ הם  מתקיּ ם  ח יּ ב, ה וּ א  הדּ וֹ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִאם
והחמוֹ ר . ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַה �וֹ ר

בּ ׁש גּ םועוֹ ד לוֹ , לסמ0 אחר  דּ בר זה בּ סוֹ ד למדנ וּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌
מ ׁש ה , זה - בּ ׁש גּ ם  וּ בארנ וּ , בּ שׂ ר. ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָה וּ א 
ׁש היוּ  א לּ א  ה ּמ בּ וּ ל, בּ ד וֹ ר  ּת וֹ רה  לתת  היה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
לצּ דּ יקים . א וֹ ת ּה  גּ נז  ה וּ א  בּ ר וּ 0 והּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים ,
ימי  מ �ׁש ת לדוד ׁש בע בּ ת  מז ּמ נת  היתה  כּ 0 ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌1◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאף
ׁש חטאי  ולמדנ וּ  ּפ גּ ה , ׁש אכלּה  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית ,
עליו ׁש ּמ זּמ נת לטוֹ בה  יז כּ ה  ׁש ֹּלא  גּ וֹ רמים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌1◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ברא ׁש ית . ימי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִמ �ׁש ת

ׁש עתידוֹ תאף רעוֹ ת  מחלוֹ ת ט וֹ ב, דּ וֹ ר כּ 0, ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
עד מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ תרחק מי את  יׁש  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלהיוֹ ת ,
ׁש ּמ אבּ ד ויׁש  אבדת וֹ . לוֹ  וּ מחזיר מעשׂ יו , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ת ּק ן 
האבדה וז וֹ הי לעוֹ לם , לוֹ  ח וֹ זר  וֹלא  בּ חטא וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְא וֹ ת וֹ 
בּ ּמ ציאה ׁש זּ כה  וזה מּמ נּ ה, ה בּ עלים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התיא ׁש וּ 
וזה וּ  חבר וֹ . את בּ ּה  הקדּ ים אם אוֹ ת ּה , ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָקנה 
ׁש ׁש ת העוֹ לם  לכל מראה  ה וּ א  בּ ר וּ 0 ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 
האלף  ׁש בּ כל והראה  חרב, ואחד ׁש נים  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי

החסד . ׁש לט וֹ נ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

בּ ׁש ּת י בּ אלף ׁש דּ רים  גּ בוּ רה , ׁש לטוֹ נ וֹ  ה �ני ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ באלף  וחסידים , גּ בּ וֹ רים  - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדרגוֹ ת 
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האלף  אמת . אנ ׁש י דּ וֹ ר וֹ  להיוֹ ת  ׁש לטוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה �לי ׁש י
ׁש לט וֹ נ וֹ  החמיׁש י והאלף נצח , ׁש לט וֹ נ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי

נביאים . דּ וֹ ר וֹ תם  להיוֹ ת  עתידים והיוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְהוֹ ד,

וׁש לוֹ םהאלף חס ואם עוֹ לם. יסוֹ ד צדּ יק ה��י ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להיוֹ ת אוֹ תם מח יּ בת  ׁש דּ רגּ תם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם 
ה צּ דּ יק  עּמ וּ ד  העבירוּ  כּ א לּ וּ  ר ׁש עים , והם  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
העוֹ לם את וּ מחזירים  העוֹ לם , מן  עוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְיסוֹ ד
ה צּ דּ יק  בּ מקוֹ ם  עליהם  וׁש וֹ לט  ובהוּ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתה וּ 

הר ׁש ע. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָסמאל

ר ׁש עיםאף הם  וה וֹ ד  נצח  ׁש ל ה דּ וֹ ר וֹ ת אם  כּ 0 ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נביאי  ׁש וֹ לטים - האמת  נביאי  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
- בּ אמת  בּ וֹ  מנהיגים  ֹלא ׁש אמת  דּ וֹ ר  ואם ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה �קר .
ה �קר . עליהם  ו ׁש וֹ לט  האמת , מהם  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ קת 
- בּ ּפ רץ עוֹ מדים  גּ בוּ רה  אין ה גּ בוּ רה  לד וֹ ר וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואם 
ואחד זר . עליהם  ו ׁש וֹ לט  ה גּ בוּ רה  מהם  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ קת 
ׁש ל דּ וֹ ר  ואם  רבבה . יניסוּ  וּ ׁש נים  אלף ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִירדּ ף
עליהם ׁש וֹ לט  בּ חסידוּ ת, מתנהגים ֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים 

אוֹ תם . ׁש גּ וֹ זל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַגּ זלן

וה ּמ נהיגיםוזהוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת  כּ ל לאדם  ׁש הראה  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ללכת ה דּ וֹ ר וֹ ת זכּ אים  אם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם .
בּ אוֹ ת ּה  בּ הם  מתנהג ה וּ א  בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם ,
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לפי  אּת ם  מתנהג - ֹלא  ואם  טוֹ בה . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמדרגה 
זה, וּ מ �וּ ם  רעה. בּ מדרגה  ג )מעשׂ יהם , מ ּפ י (איכה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

והּט וֹ ב. הרעוֹ ת תצא  ֹלא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶעליוֹ ן

מדרגתוּ בכל לפי  והרע ה ּט וֹ ב להם נ וֹ תן  דּ וֹ ר  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
- הדּ בר וסוֹ ד ד )ה דּ וֹ ר . נת ּת י (דברים ראה  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ואת ה ּמ ות  ואת  ה ּט וֹ ב ואת  החיּ ים את  ה יּ וֹ ם  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלפני 8
ׁש יּ היוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת  כּ ל בּ ּת וֹ רה ׁש כּ ת וּ ב וזהוּ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהרע.

להתנהג . זכוּ  אם  להיוֹ ת , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 

הּט וֹ ב,והראה יצר  ׁש ל מ צּ ד ּפ רנסים לוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
זכוּ  אם הרע. יצר  ׁש ל  מ צּ ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסים
אוֹ תם מּט ה  ה ּט וֹ ב, יצר  ׁש ל ּפ רנסים  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהנהגה 
א וֹ  נביאים , א וֹ  אמת, א וֹ  גבוּ רה , אוֹ  חסד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לּפ י
מדרגה . כּ ל ׁש ל  ה �לטוֹ ן  כּ פי עוֹ לם , יסוֹ ד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
הרע, ׁש ל מצּ ד  רעים  בּ פרנסים מתנהגים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם 
רעוֹ ת , בּ מ דּ וֹ ת  אוֹ תם  ידוּ ן הוּ א  בּ רוּ 0 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
להם ׁש ּמ ראה וזה וּ  ט וֹ בוֹ ת. מדרגוֹ ת  ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ הפ0
ו ֹלא דּ וֹ ר . ׁש בּ כל וצדּ יקים  רׁש עים  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסים 
ה דּ וֹ ר וֹ ת על ה וּ א בּ רוּ 0 ה ּק דוֹ ׁש  ׁש גּ זר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

ר ׁש עים . א וֹ  צדּ יקים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 

דּ בריםמיּ ד יוֹ סי ור בּ י ה ּק דוֹ ׁש ה  ה ּמ נוֹ רה ׁש �מע ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואמר וּ , הזּ קן א וֹ ת וֹ  לפני ה ׁש ּת ּט חוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵא לּ וּ ,
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קׁש יה נמצאה  ו ֹלא  בּ ר וּ רם . על  דברים הת גּ לּ וּ  ◌ָ◌ְ◌1◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָכּ עת 
אמר זקן . אוֹ ת וֹ  עף מיּ ד ז וֹ . בּ ׁש אלה  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
א וֹ ת וֹ  היה  הרא ׁש וֹ ן  אדם  ודּ אי הּק ד וֹ ׁש ה , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה ּמ נ וֹ רה 
ואין בּ חכמה , ה בּ ריּ וֹ ת בּ כל כּ מוֹ הוּ  ׁש אין  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָזקן ,
אי0] [וכי כּ מדרגתוֹ , בּ עוֹ לם אדם  בּ ן  ׁש ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמדרגה 
לכל קוֹ דמת  דּ מ וּ ת וֹ  כּ 0 ה בּ ריּ וֹ ת. לכל קוֹ דם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א 

(עכ "מ)ה בּ ר יּ וֹ ת . ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש בטיםּכ / עשׂ ר  ׁש נים  למ ּט ה , כּ נגדּ ם כּ ן גּ ם  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אחד כּ ל  ה זּ ה , בּ גּ ון הּמ ׁש כּ ן  סביב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים 
עשׂ ה ה זּ וֹ  ה דּ ר גּ ה  וּ כנגד לוֹ . הרא וּ י בּ ּמ קוֹ ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם 
בּ קר , עשׂ ר  ׁש נים על ׁש עוֹ מד ים  למ ּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְׁש ֹלמה 
דּ ר וֹ ם , ּפ וֹ נים  וּ ׁש ֹלׁש ה  צפוֹ נה , ּפ וֹ נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה 
וּ מה מערב. ּפ וֹ נים  וּ ׁש ֹלׁש ה  מזרח , ּפ וֹ נים  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ה 

ים למעלה ה זּ וֹ  ה דּ ר גּ ה  נקראת  ?ה ּט עם  ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה יּ םאלּ א את  ׁש ּמ מלּ א הה וּ א  ׁש ה צּ דּ יק מ �וּ ם  ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
א ֹלהים ו יּ קרא  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  יוֹ ם . נקרא  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַה זּ ה
לב  וּ ליׁש רי  לצּ דּ יק זרע אוֹ ר  וכתוּ ב יוֹ ם , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌1◌ָ◌ָ◌ְ◌ָלא וֹ ר 
ה �ם ׁש ל וא "ו ׁש ל בּ ּס וֹ ד מאיר  וה וּ א  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה .
ה ּק דוֹ ׁש , ה �ם  כּ ח  ׁש ל בּ ּס וֹ ד  ה יּ וֹ ם  ואוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש ,
ה ּת ח ּת וֹ נה ה "א ׁש נּ קרא  הזּ ה  ה יּ ם את  ממ לּ א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ וֹ 
הלכים ה נּ חלים  כּ ל ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ה ּק דוֹ ׁש . ה �ם ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
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ׁש כּ ל מ�וּ ם  צדּ יק, ׁש ל ה דּ ר גּ ה  זה וכל ה יּ ם . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאל
מ ּמ נּ וּ . יוֹ צאים  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּת פנוּ קים

ה נּ חליםמה ׁש עּמ וֹ ,זּ ה  ה דּ רגוֹ ת  חמ ׁש  א לּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ה זּ וֹ  וה דּ ר גּ ה א וֹ תוֹ . למ לּ א  ליּ ם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ה וֹ לכים 
לדּ ר גּ ה הזּ ה ה צּ דּ יק וּ כׁש ּמ איר  ׁש בע. בּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
ׁש בעה ׁש נּ קראת ה זּ וֹ  ל דּ ר גּ ה צדק, ׁש נּ קראת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַה זּ וֹ 
הּת ח ּת וֹ ן העוֹ לם גּ ם  אז ּפ עמים , ׁש בע ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָׁש בוּ עוֹ ת 
בּ לּ ילה . ׁש �וֹ לטת  ה לּ בנה  ׁש נּ קראת  ה זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה דּ רגּ ה

גדוֹ לה כּ ּמ ה  ה לּ בנה ׁש �יםׁש נת  מא וֹ ת ׁש ֹלׁש  ? ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מהם ׁש בוּ עוֹ ת ות ׁש עה  ואר בּ עים  ימים , ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ�ה 
ׁש היא ׁש לּ מעלה  ה יּ ם ׁש ל ה זּ וֹ  ה דּ ר גּ ה  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

מ ּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ לת 

עשׂ רנׁש ארוּ  ׁש נים  כּ נגד ימים עשׂ ר  ׁש נים ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה ה יּ וֹ ם את  הּמ ּק יפים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים
להרא וֹ ת כּ די וה כּ ל ה ּמ ׁש כּ ן, מ ׁש מרת  את ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש מר 
ז וֹ  בׁש מי, ה נּ קרא  כּ ל כּ ת וּ ב זה  ועל העליוֹ ן . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַה כּ ח
ה ּק דוֹ ׁש . ׁש מוֹ  ׁש ל בּ כּ ח  מאיר  ׁש הוּ א  ה צּ דּ יק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַדּ ר גּ ת 
החכמה ים  זה  בּ ראתיו , ולכבוֹ די ׁש כּ ת וּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזה וּ 

כּ בוֹ ד . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 

כּ נגדיצרּת יו, ׁש הוּ א  למ ּט ה  ה יּ וֹ ם  ׁש ל  סוֹ ד זה ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש לּ מעל ה לּ בנהכּ ל ז וֹ  עשׂ יתיו, אף ה . ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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חׁש 0, וּ בוֹ רא  אוֹ ר  יוֹ צר  כּ תוּ ב זה  ועל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה .
כּ ׁש ּמ תחבּ רים , אז  והלּ בנה . ה �מ ׁש  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה דּ רגּ ה
זה וּ  לעוֹ לם . ׁש לוֹ ם  ואז בּ מר וֹ מיו , ׁש ל וֹ ם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה 
היּ ח וּ ד ואז  אחד. יוֹ ם  בקר ויהי ערב ויהי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
וׁש לוֹ ם למעלה  ׁש לוֹ ם למּט ה, וה יּ ח וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
ולּק ר וֹ ב. לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם  ׁש נּ אמר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה ,

ּת ׁש עהמׁש נה. חקק ה ּמ ל0, רצוֹ ן  בּ ראׁש  בּ ּט הר, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טמיר ואחד ה ּט ה וֹ רים, בּ גלגּ לּ יו  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִח ּק וּ קים 
אחד מא וֹ ר לת וֹ 0 והכּ ה חּק וּ קים חקק ידוּ ע. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
בּ טמיר וּ ת , טמיר  אחד רצוֹ ן  ׁש ל מּמ נּ וּ  אחד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְויצא 
קטן לאחוֹ ר. ח וֹ זר  בּ וֹ  ההשׂ כּ ל כּ ל ידוּ ע. ו ֹלא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידוּ ע
מעיו ׁש ל בּ ּס תר  טמיר ה וּ א קטנוּ ת וֹ  וּ מּת וֹ 0 ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִה וּ א ,
ׁש בים מ ׁש בּ ׁש ים , בּ וֹ  ההרה וּ רים  כּ ל ידוּ ע. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
וּ ׁש ּת ים ׁש ֹלׁש ים  בּ וֹ  נסּת רים  נד בּ קים . ואין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוח וֹ זרים 
הן רׁש וּ מוֹ ת  פת וּ ח וֹ ת. ׁש ֹּלא  עינים והם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעינים ,
ו ֹלא וּ מעשׂ ים  הרה וּ רים  בּ וֹ  עוֹ לים קטן, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ ר ׁש ם 
ׁש נּ זרקוּ , בּ ׁש עה א וֹ תם  כּ וֹ נס טעמיהם . ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִגלּ ה 
בּ וֹ  מצט יּ רים  א וֹ תם. ז וֹ רק ׁש הת כּ נּ סוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה 

גל וּ יים . ו ֹלא  נסּת רים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִציּ וּ רים

ׁש לּ מּט החוֹ קק אחד ב' ויוֹ צא  וּ מ כּ ה  חקיקוֹ ת ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מ כּ ה בּ אויר . וּ פוֹ רח  סביב סביב ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּס וֹ בב
ה ּפ וֹ רח . האויר  מּת וֹ 0 ההיכל וּ מסּת וֹ בב ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ג דּ ל,
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וזהב  ה כּ סף כּ לי בּ כל הא ּמ נים ציּ וּ רים  שׂ מים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָבּ וֹ 
החוּ צה . קוֹ לוֹ  נׁש מע ו ֹלא  ונסּת ר ה וֹ ל 0 ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְוּ נחׁש ת .

נ וֹ דע. ׁש ֹּלא  קוֹ ל נׁש מע בּ מעיו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים 

סוֹ ף ואוֹ תוֹ  ועוֹ ד  העוֹ לם  מ ּס וֹ ף יוֹ צא  ה ּק וֹ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
העין ועוֹ מד. ה וֹ ל0 וי וֹ רד, עוֹ לה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
מתגּ לּ ה , ׁש ּמ ת כּ ּס ה  בּ ׁש עה  לרא וֹ ת. ׁש וֹ לטת  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵאינ ּה 
העינים בּ סתימת  מתכּ ּס ה. ׁש ּמ ת גּ לּ ה  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה 
א וֹ ת וֹ . ׁש וֹ מעים האזנים  בּ אטימת  א וֹ ת וֹ . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִר וֹ אים
עד יד וּ ע, וֹלא א וֹ ת וֹ , מכּס ים  העינים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פתיחת 

לאכל . אמת צדּ יקי ל ׁש לחנ וֹ  ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌1◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ז דּ ּמ נים 

ׁש ּמ ת כּ ּס החוֹ קק ג' ויוֹ צא  ציּ וּ ר, ׁש ל חקיקה  ּת וֹ 0 ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מתגּ לּ ה בּ אבנט וֹ . מזרז והאפוֹ ד, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהח ׁש ן
וּ מתחרט אחת  ּפ עם  יוֹ צא בּ לּ ילה. וּ מת כּ ּס ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ יּ וֹ ם 
ו ׁש ב  וּ מתּפ יּ ס בּ וֹ , ׁש א וֹ חזת  ו' ׁש בּ אה  עד ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונגנז,
לאוֹ תם א לּ א  להתגּ לּ וֹ ת  ר וֹ צה  ואינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלמקוֹ מ וֹ ,
חוּ ט ׁש ל  ר ׁש ם  מגלּ ה  וּ בבּ קר  בּ לּ ילה. ל וֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַה ּק וֹ ראים 
וחדוה ׁש ירה  בּ ת וֹ 0 בּ יּ וֹ ם עּמ ם ׁש ּמ תחבּ ר  ודק ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָקטן 
מעלה לכּ ל. חסד ועוֹ שׂ ה בּ לּ ילה , ל וֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ז ּמ רים 

העוֹ לם . וּ מקיּ ם  ונר ׁש ם לימין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה דּ גל

וּ בוֹ נהנכנס ויוֹ צא, ה ּפ נימ יּ ים  היכלוֹ ת לת וֹ 0 ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
טמוּ ן ה וּ א  וּ בּס וֹ ף בּ ראׁש ית  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָעוֹ למ וֹ ת 
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מתחיל ה דּ ר וֹ ם בּ צד עוֹ למוֹ ת. ר בּ וֹ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְבּ ׁש �ים 
וּ מאיר לכּ ל מז וֹ ן  וּ מוֹ ציא  מגרפה , וא וֹ חז  ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ צא,
וּ מוֹ ציא ז 0, טהר  ׁש ל אוֹ ר  ׁש ל חקיקה  ח וֹ קק ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם .
עד עוֹ למ וֹ ת אלף מאתים  ׁש ל בּ חׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעית 
לגלּ וֹ ת . עמּק וֹ ת  יוֹ צאים  מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ איר . א וֹ ר  ׁש ל ◌ַ◌ְ◌1◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהר
ואחר דוֹ חה , ה וּ א  ונח ׁש 0. ונטמן  ׁש ּמ איר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
ׁש ל ׁש רביט  בּ ידוֹ  מר ּפ א . ואחר  מכּ ה, ה וּ א  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב.
עוֹ רכי  אבנים  מא וֹ ת  בּ אר בּ ע טמ וּ ן  וּ מות , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַחיּ ים 
יוֹ צאים ׁש ּמ �ם  הלּ וֹ הטת , וחרב רמח וֹ  בּ עלי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְקרב,

ח ׁש בּ וֹ ן . בּ לי  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מת ּפ �טים 

יוֹ צאּכ ׁש חוֹ קק בּ וֹ ערת , א ׁש  ׁש ל כּ ה ּת וּ 0 חקיקה  ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
שׂ ער וֹ תיו כּ �וֹ ׁש נּ ה . אחד אדם  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ואימה ּפ חד  החׁש 0. הרי  ׁש ל כּ ד בּ ים  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ְּת לוּ יים 
בּ �להבת דּ בקוֹ ת ידיו  בּ וֹ . ה וֹ ספּת  יתרה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַּת ּק יפה 
כּ לּ ם ׁש יּ תעוֹ רר , בּ יּ וֹ ם  ה ּמ תה ּפ כת . חרב ◌ָ◌1◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
ׁש ּמ תקרב  מי א ׁש רי מר וֹ ן . כּ בני  לפניו  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ברים 

מ ּמ נּ וּ . ונ צּ וֹ ל  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאליו

ה 'חוֹ קק וּ מוֹ ציא  א וֹ ר, ׁש ל הרים  ׁש ל  חקיקוֹ ת  ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ה כּ לׁש עוֹ מ העוֹ לם . עּמ וּ די בּ ת וֹ 0 דת ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ

צבא וֹ . בּ ת וֹ 0 כּ מל 0 בּ יניהם ויוֹ ׁש ב לפניו, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים 
עוֹ שׂ ה כּ נגדּ וֹ . עוֹ מדים ממ נּ ים  גּ דוֹ לים  שׂ רים  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌1◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ני
עוֹ מדים ה כּ ל  ׁש ּמ ת גּ לּ ה , בּ ׁש עה  בּ יניהם . ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָׁש לוֹ ם 
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ׁש �ים עוֹ מדים  וּ בׁש בילוֹ  וּ פוֹ תח . סוֹ גר  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מם ,
ה ּמ ל0 מפּת ח וֹ ת  וכל גּ ד וֹ לים , הרים  על ר בּ וֹ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף

עוֹ מדים . ◌ִ◌ְבּ וֹ 

בידוֹ .הוּ א ׁש יּ מחה מי ואין כּ רצוֹ נ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה 
וּ טמירים רמים  העליוֹ נים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים 
ּפ ת וּ חים מ ּמ נּ וּ  בּ וֹ , וּ שׂ מחים  עליו  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים 
ה ּמ ל0 ׁש ל נסּת ר  ח וֹ תם  א וֹ ר . ׁש ל חלּ וֹ נ וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ מאירים 
הארץ. ודיּ רי ה �מים  בּ צבא  כּ רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,
רבּ וֹ א אלף מא וֹ ת  ׁש ֹלׁש  יד וּ ר וּ  ידיו אצילי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְבּ ת וֹ 0
העוֹ לם . סוֹ פי ועד העוֹ לם  מ ּס וֹ פי  ארכּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעוֹ למוֹ ת.
נא וֹ רים מּמ נּ וּ  א ׁש . ׁש ל  ׁש ביבים  ׁש ל כּ ּס א על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַיוֹ ׁש ב
להיוֹ ת אחד הוּ א  אחד  נ זּ וֹ נים . וּ מ ּמ נּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָעוֹ למוֹ ת
עוֹ למים . וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  ה וּ א  בּ ר וּ 0 נקרא, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד

ו 'מחוֹ קק וּ מוֹ ציא  בּ צּ יּ וּ ר, וּ מ כּ ה  חקיקה  ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ו ׁש וֹ חק  רחים , וא וֹ חז ּת מיד. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוֹ לכת 
ׁש �וֹ חק. הא וֹ ר וֹ ת בּ א וֹ תם  העוֹ למים  לז וּ ן  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאוֹ ר וֹ ת 
עּמ ם . מתערבים ה בּ שׂ מים  קטרת  סממני ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲחמ ׁש ת 
ט וֹ מן בּ חוּ ץ. מת בּ 5ם ו ֹלא  וּ מאיר  ׁש וֹ חק ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵה וּ א 
קדם ריח . בוֹ  יריחוּ  ו ֹלא  ית בּ 5ם ׁש ֹּלא  ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ה ּמ ל0. ׁש ל רזים מא וֹ ת  חמ ׁש  ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַל�ּמ וּ ׁש 

ׁש וֹ ריםעוֹ מד עליו . ּת מ וּ 0 והּמ ל0 מקוֹ מ וֹ , על ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חבר אמת . ׁש ל נאמנים א וֹ תם  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָבּ וֹ 
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ׁש היוּ . מ יּ וֹ ם  לזה  זה רׁש וּ ת  נוֹ תן לוֹ , יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
ז ' וּ מוֹ ציא  בּ חקיקוֹ תיו  וּ מ כּ ה  ח וֹ קק כּ 0 ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
כּ ל את  חבר וֹ . ׁש אצל  האחר  הנּ אמן  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַא וֹ ת וֹ 
בּ רצוֹ ן אצלוֹ  עוֹ מד  עוֹ שׂ ה , ה וּ א חבר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌1א ּמ נ וּ ת 

◌ָגּ דוֹ ל .

חסדזה לעשׂ וֹ ת  הם  נאמנים  נוֹ סע. עוֹ מד, זה  על  ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
זה . על ּת מ וּ 0 הא וֹ הב אברהם  דּ וד . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלבית 
ׁש למוּ ת יעקב זה . על ּת מוּ 0 ה �לם  ה ּק ר בּ ן ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
וּ מכּס ים הם , יחד עליהם . ותמ וּ 0 עוֹ מד ◌ִ◌1◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַה כּ ל
וּ מ כּ ה חקיקוֹ ת  חוֹ קק ׁש מׁש . ׁש ּמ קבּ לת  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עׁש ׁש ית 
לח ׁש בּ וֹ ן , ה�מינית  וזוֹ  ח ', וּ מוֹ ציא ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ א וֹ ר 

ה כּ ל . ּת ׁש וּ קת  ה כּ ל, ׁש ל אחד  אה וּ ב ֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִוּ מ וֹ ציא 

ׁש לצדּ יק ה דּ יוֹ קן ה כּ ל, ׁש ל  ה נּ אמן הכּ ל, ׁש ל  ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לאר בּ עה ׁש ּמ ת ּפ �ט ה זּ הר הה וּ א . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה �לם 
לקצה מ גּ יע ורא ׁש וֹ  בּ ארץ נעוּ ץ ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְזהרים,
לכּ ל . מז וֹ ן  וּ בוֹ  רב, וּ פריוֹ  יפה  נוֹ פוֹ  ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה �מים .
ׁש נּ תחמת הח יּ ה  א וֹ ת ּה  בּ צּ ל יוֹ ׁש בת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת יו
צּפ רי  ידוּ ר וּ  בּ ענפיו העוֹ לם , ׁש ל צדדים  ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עה 
וּ מוֹ ציא עוֹ למ וֹ ת  מא וֹ ת בּ חמ ׁש  ועף ה וֹ ל0 ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה �מים ,
נ וֹ תן זה  מהם . וגוֹ בה  נ וֹ סע והוּ א  מ כּ לּ ם , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌1◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל 
מן . נוֹ תן וזה ׁש מן, נ וֹ תן  וזה  מים , נוֹ תן וזה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶלחם,
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טמיר .והוּ א וה וּ א  העניּ ים , לאוֹ צר  וּ מכניס גוֹ בה  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ ּס וֹ ף  א וֹ רוֹ  בּ חוּ ץ. להסּת כּ ל דּ יוֹ קן בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין 
בּ וֹ , ׁש וֹ רים  החיּ ים  כּ ל העוֹ לם , סוֹ ף ועד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
לאוֹ תם נכנס כּ לל. ח יּ ים  לוֹ  ׁש אין  למי נוֹ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוה וּ א
ׁש נים חמ�ים  מהם  ונ וֹ טל עוֹ למ וֹ ת , מא וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲחמ ׁש 

י וֹ תר . ◌ֵ◌ְוֹלא 

וּ מּמ הוהוּ א ולאם , לאב נכנס כּ 0 אחר נוֹ תן. ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
לׁש בעים . וּ מׁש לים  נ וֹ תן ה וּ א  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ�נּ וֹ תנים 
ּת ח וּ מים . עשׂ ר לׁש נים  ונתחם  בּ יּ וֹ ם, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ לּ ה 
בּ וֹ  ׁש נּ וֹ בעים  מעינ וֹ ת  עשׂ ר  וּ ׁש נים  ּת מרים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
מאכל כּ ל  ׁש מ וֹ . על ׁש נּ קראים  ה צּ דּ יקים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת לוּ יים 
נ וֹ תן . וה וּ א  לוֹ קט ה וּ א  העוֹ לם  ׁש ל ּת בוּ אה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

עוֹ למים . וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  זכר וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָבּ ר וּ 0

וּ מוֹ ציאחוֹ קק אחת  ּת ּק יפוּ ת  ׁש ל הּק ּפ א וֹ ן בּ תקף ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ יּ וֹ ם ׁש עוֹ לה  ּת ׁש יעי עצם וה וּ א  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵּת ׁש ע,

ׁש ׁש  מא וֹ ת  בּ ׁש ֹלׁש  טמ וּ ן  בּ לּ ילה , וחמ �הויוֹ רד ים ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ועוֹ מד , יוֹ רד ועוֹ לה  ה וֹ ל0 נסּת רים . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְדּ יוֹ קנא וֹ ת 

ה ּמ ל0. זרוֹ עוֹ ת  ׁש ּת י  בּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְטמ וּ נים

ׁש ליחחקוּ ק החוֹ תמת . ׁש ל  ה �רביט בּ ט בּ עת  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
על וּ מיטיב דּ ינים דּ ן בּ דּ ר 0, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש �וֹ מר 
כּ נגדּ וֹ . עוֹ מד ורע ט וֹ ב ּפ ת וּ חים. ספרים ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִעיּ וּ ן 
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וּ מ צּ דּ וֹ  מתיקוּ ת  מ צּ דּ וֹ  מות. וּ מ צּ דּ וֹ  ח יּ ים  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִמצּ דּ וֹ 
ּת חת רא ׁש וֹ  כּ נגדּ וֹ , עוֹ מד אחד נחׁש  ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְמריר וּ ת .
מי  בּ זנבוֹ . מ כּ ה  רא ׁש וֹ , ׁש ּמ וֹ ציא  בּ ׁש עה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלרגליו.
נקב  עד א וֹ תוֹ  מוֹ ריד שׂ ם  בּ קשׂ ק5יו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ גׁש 
ה נּ ח ׁש . אוֹ ת וֹ  רא ׁש  על רגלוֹ  עוֹ מד ר בּ ה . ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְּת הוֹ ם 
מ גּ יע. ו ֹלא  ׁש ּמ גּ יע בּ אויר  ה יּ ם  בּ וֹ קע ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת לּ ק,

בּ לּ ילה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵעוֹ מד

לבית וֹ .מחלּ ק מזוֹ ן נוֹ תן  לעׁש ירים . נכסים  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אר בּ עים בּ מאתים  ונטמן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ ר 
רבּ וֹ ן ה ּמ ל0. בּ ק�וּ טי מתק�ט  ּפ נים, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מ וֹ נה 
בּ ארוֹ ן ורץ ׁש ּמ איר  א וֹ ר  בּ ת וֹ כוֹ  גּ נז  הארץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
נקמוֹ ת . ונוֹ טל שׂ וֹ נאים עם בּ ּק רב נלחם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַלּת וֹ רה ,
בידוֹ . ׁש נ וּ נה חרב חזק, כּ גבר עצמוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמזרז
לוֹ הטים ׁש זּ וֹ רק החצּ ים  אׁש . ׁש ביבי ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָהרמח

א וֹ כלת . א ׁש  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ תקף

צדּ יקי הּמ אוֹ ר ׁש ל רא ׁש ם  על ׁש �וֹ רה ה נּ ר  ׁש ל  ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  ההיכלוֹ ת א וֹ תם  ׁש ל  ה ּס תר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת .
גּ ינוֹ סר ים  שׂ פת  עד ׁש לּ וֹ  ה ּת ח וּ מים  ח ׁש בּ וֹ ן . לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאין 

מלכים(כּ נּ רת) אר בּ עה  צדדים . לאר בּ עה  הת ּת חם  ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם . על  ׁש וֹ לט  ה וּ א  בּ הם מּת וֹ כ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצט יּ רים 
בּ ׁש נים בּ הם  טס ּת ח ּת יו . קבוּ עים  עלמים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ני
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ע שׂ ר )עשׂ ר  ה וּ א(בּ ׁש מ וֹ נה בּ ר וּ 0 ׁש ם . ונגנז עוֹ למ וֹ ת  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ועד . סלה  נצח  אמן  עוֹ למים וּ לעוֹ למי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

עוֹ לם בּ וֹ רא לאל ה!בח ונׁש לם ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת ם

מיותר

ה �נים אוֹ תן מנין ידי על מהם  יפרע ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז 
בּ א ח ּט אתיכם . על ׁש בע ׁש ל מּס וֹ ד ֹ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חסר וּ 
לכל ּפ עמים , ז' ׁש נים  כ"ב כּ ׁש ּת מנה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה ,
ּת מצא א וֹ תוֹ , ׁש ּמ כר וּ  העשׂ רה מא וֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָא וֹ תם 

תק"מ . ◌ֶ◌ֶאלף

;
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הכללי  תיקון

זה: אומרים חול ביום תהלים אמירת קודם

מלּ פני�יהי וא ֹלהי יאהדונהי�יהורצוֹ ן אֹלהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אחריו וּ בזרעוֹ  עב דּ וֹ  בּ דוד  הבּ וֹ חר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ ,
קריאת אל בּ רחמים ׁש ּת פן ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ חר
עליו הּמ ל& דּ וד  אמרם כּ אלּ וּ  ׁש אקרא תהלּ ים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמזמוֹ רי
ּפ סוּ קי  זכ וּ ת לנ וּ  ויעמד  עלינ וּ , יגן זכ וּ תוֹ  בּ עצמוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה*לוֹ ם 
וּ נקדּ וֹ תיהם ואוֹ ת יּ וֹ תיהם ּת ב וֹ תיהם וּ זכ וּ ת  ◌ֶ◌ֵ◌+◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְתהלּ ים
תב וֹ ת מראׁש י מהם היּ וֹ צאים וה*מוֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוטעמיהם
וחּט אתינוּ  ועונ וֹ תינוּ  ּפ ׁש עינוּ  לכ ּפ ר תב וֹ ת , ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִוּ מּס וֹ פי
הּס וֹ בבים והקּ וֹ צים החוֹ חים כּ ל וּ להכרית  עריצים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזּמ ר
דּ וֹ דּה  עם נע וּ רים אׁש ת  וּ לחבּ ר העליוֹ נה ה*וֹ ׁש נּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
לנפׁש  ׁש פע לנ וּ  יּמ ׁש & וּ מ*ם  ורעוּ ת  ואחוה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה
חּט אתינוּ  ולסלוֹ ח מעונוֹ תינוּ  לטהרנוּ  וּ נ ׁש מה ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרוּ ח
אלּ וּ  מזמוֹ רים  ׁש אמר לדוד  ׁש ּס לחּת  כּ מוֹ  ּפ ׁש עינוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לכ ּפ ר

גּ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חּט את �יאהדונהייהו�לפני� העביר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
עד זמנּ נ וּ  קדם הזּ ה מהע וֹ לם ּת קּ חנוּ  ואל תמוּ ת . ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹלא
ׁש חתנ וּ . אׁש ר את  לת קּ ן ׁש נּ וּ כל בּ אפן ׁש נוֹ תינוּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְמֹלאת 
וּ בעדנוּ  עלינוּ  יגן ה*לוֹ ם עליו  הּמ ל& דּ וד  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ זכ וּ ת
לפני� ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה אלי� ׁש וּ בנוּ  עד  אּפ � ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת ארי&
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אחן  אׁש ר את וחנּ וֹ תי כּ דכתיב  חנּ נוּ  ח נּ ם מּת נת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מאוֹ צר
לפני� אוֹ מרים ׁש אנ וּ  וּ כ ׁש ם ארחם. אׁש ר את  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְורחמּת י

לפני� לוֹ מר נזכּ ה כּ & הזּ ה בּ ע וֹ לם יאהדונהייהו�ׁש ירה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
אמירת ידי ועל הבּ א. לע וֹ לם וּ ׁש בחה ׁש יר ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
נעים בּ ק וֹ ל ולׁש יר ה*רוֹ ן חבצּ לת  ּת תע וֹ רר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְּת הלּ ים

בּ ביתבּ ג  והדר הוֹ ד  לּה  נּת ן הלּ בנוֹ ן כּ בוֹ ד ורנּ ן ילת  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
סלה: אמן בימינוּ  בּ מהרה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהינ וּ 

בּ וֹ ראי הריני את  וּ לׁש בּ ח וּ להלּ ל להוֹ דוֹ ת  ּפ י את מזּמ ן ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה  הוּ א בּ רי& קד ׁש א יחוּ ד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
ישׂ ראל: כּ ל  בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 

מזמורים: העשרה אמירת קודם זאת לומר טוב

אלּ וּ הריני מזמוֹ רים העשׂ רה בּ אמירת  עצמי מק *ר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ לכל  ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  האמּת יּ ים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל

האמּת יּ  בּ ארץהצּ דּ יקים אׁש ר קד וֹ ׁש ים עפר ׁש וֹ כני ים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נ וֹ בע נחל עוֹ לם יסוֹ ד צדּ יק  הקּ ד וֹ ׁש  לרבּ נוּ  וּ בפרט ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהּמ ה,
זכ וּ תם זה ּת קּ וּ ן ׁש גלּ ה פיגא בּ ן נחמן רבּ נוּ  חכמה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמק וֹ ר

אמן. י שׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן

ל לכ וּ  יׁש ענ וּ :יאהדונהייהו�נרנּ נה לצוּ ר נריעה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אל  כּ י לוֹ : נריע  בּ זמרוֹ ת  בּ ת וֹ דה  פניו  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְנק דּ מה

אֹלהים:יאהדונהייהו�גּ דוֹ ל כּ ל  על גּ ד וֹ ל וּ מל& ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

ב&:אטז כּ י־חסיתי אל ׁש מרני לדוד , אמרּת במכ ּת ם ִ◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ 2◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ְ◌
בּ ל־ עלי�:יאהדונהיליהו � טוֹ בתי אּת ה, אדני , 2◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌2◌ָ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌ֶ◌
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כּ ל־חפצי־בם:ג ואדּ ירי, הּמ ה, אׁש ר־ בּ ארץ ◌ֵ◌ֶ◌2◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌2לקדוֹ ׁש ים 2◌ָ◌2◌ ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌2◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מדּ ם ,ד  נס כּ יהם בּ ל־ אּס י& מהרוּ , אחר עצּ ב וֹ תם, ◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִירבּ וּ  2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ַ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ִ◌ָ◌ 2◌

על־ שׂ פתי: את ־ׁש מוֹ תם יאהדונהייהו�הוּ בל־ א3א ַ◌ֶ◌ָ◌2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌2◌
גּ וֹ רלי: ּת וֹ מי& אּת ה וכ וֹ סי, נפלוּ ־ לי ו מנת ־ חלקי חבלים ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ 2◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌ִ◌ 2◌

עלי: ׁש פרה אף ־נחלת את ־יהו �ז בּ נּ עמים, אבר& ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ 2◌ַ◌ַ◌ 2◌ֲ◌ָ◌ 2◌ָ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ָֹ◌
כליוֹ תי:יאהדונהי יּס רוּ ני אף־ לילוֹ ת  יעצני, ׁש וּ יתי חאׁש ר  ֲ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֵ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌
בּ ל־ אּמ וֹ ט:יאהדונהייהו� מימיני כּ י תמיד , לכן טלנגדּ י ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌2◌2◌ִ◌ִ◌ִ◌ 2◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ 2◌

לבטח: יׁש כּ ן אף ־בּ שׂ רי כּ ב וֹ די, ויּ גל לבּ י כּ י י שׂ מח ָ◌ַ◌2◌2◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌ 2◌ַ◌ְ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ 2◌
חסיד � לא־ ת ּת ן לׁש אוֹ ל, נפ ׁש י כ'ֹלא־תעזב לראוֹ תחסידיך ַ◌ֲ◌2◌ַֹ◌ְ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ִֹ◌ֵ◌2◌2◌ֲ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌

את ־ּפ ני יאׁש חת : שׂ מחוֹ ת  שׂ בע חיּ ים, ארח �,ּת וֹ דיעני ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌2◌2◌ַֹ◌ַ◌ 2◌ִ◌2◌2◌ַֹ◌2◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ 2◌
נצח: בּ ימינ � ◌ַ◌ֶ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌ְנעמוֹ ת 

חטאה:אלב כּ סוּ י נ שׂ וּ י־ ּפ ׁש ע, אׁש רי משׂ כּ יל, ◌ֶ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌2◌ִ◌ָ◌ְלדוד  2◌2◌ַ◌ְ◌2◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יהו �ב יחׁש ב  לא עוֹ ן,יאהדונהיאׁש רי־ אדם לוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַֹ◌ְ◌2◌ְֹ◌ָֹ◌2◌2◌

רמיּ ה: בּ רוּ חוֹ  בּ ׁש אגתי גואין עצמי, בּ לוּ  כּ י־ החרׁש ּת י ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌2◌ֲ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ 2◌
נהּפ &ד כּ ל־היּ וֹ ם: יד �, עלי ּת כ בּ ד  ולילה יוֹ מם כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌ָ◌2◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ַ◌2◌

סלה: קיץ  בּ חרבני וע וֹ ני הלׁש דּ י, אוֹ דיע�, חּט אתי ְ◌ַ◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌ְ◌2◌ֵֹ◌ַ◌2◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ 2◌ֲ◌2◌ַ◌ִ◌ 2◌
ליהו � פ ׁש עי עלי אוֹ דה אמרּת י ,יאהדונהילא־כ ּס יתי, ִֹ◌ִ◌2◌ִ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ֶ◌ 2◌ֲ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ 2◌

סלה: חּט אתי ע וֹ ן נ שׂ את  ית ּפ לּ ל ו ואּת ה על־זאת  ְ◌ַ◌ָ◌2◌ָ◌2◌ָ◌ 2◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌2◌ֶ◌ָ◌ַ◌2◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌
אליו רבּ ים מים לׁש טף  רק  מצא, לעת  אלי� ◌ֵ◌ְ◌2◌ֶ◌ֵ◌2◌ִ◌ָ◌ָכּ ל־חסיד  2◌ְ◌2◌2◌ַֹ◌2◌2◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ֵ◌ָ◌ 2◌

יגּ יעוּ : פ לּ טז לא רנּ י  ּת צּ רני, מצּ ר לי, סתר אּת ה 2◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ 2◌ֵ◌2◌ֶ◌ִ◌2◌ִ◌ַ◌ 2◌ִ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ָ◌ֵ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌
סלה: תל&,חּת סוֹ בבני בּ דר&־ זוּ  ואוֹ ר� אשׂ כּ יל�, ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌2◌ְ◌ֶ◌ֶ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌
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עיני: עלי� הבין,טאיעצה אין כּ פרד כּ סוּ ס אל־ּת היוּ  ִ◌ֲ◌ָ◌ 2◌ָ◌ֶ◌2◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ְ◌2◌ְ◌ֶ◌ֶ◌2◌ֵ◌ 2◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌
אלי�: קרב בּ ל לבלוֹ ם, עדיוֹ  רבּ יםי בּ מתג־ ורסן ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ 2◌ְ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌2◌

בּ יהו� והבּ וֹ טח לרׁש ע , חסדיאהדונהימכאוֹ בים  ַ◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ 2◌2◌ֶ◌ 2◌ֶ◌
ביהו �יאיסוֹ בב נּ וּ : צ דּ יקים ,יאהדונהישׂ מחוּ  וגילוּ  , ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌ָֹ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ 2◌

כּ ל־ יׁש רי־ לב : ◌2והרנינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

לדוד :למנ צּ אמא  מזמוֹ ר אל־ דּ ל,בח משׂ כּ יל אׁש רי ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ָ◌ 2◌
יהו� ימלּ טהוּ  רעה יהו �ג:יאהדונהיבּ יוֹ ם ְ◌2◌2◌ ָ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌2◌

וא*ריאהדונהי ויחיּ הוּ , כ'יׁש מרהוּ  ואל־יאשר בּ ארץ , ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌+◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ְ◌ַ◌
איביו: בּ נפׁש  על־ ערשׂ יאהדונהייהו �ד ּת ּת נהוּ  יסעד נּ וּ  2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌2◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌

בחליוֹ : הפכ ּת  כּ ל־ מׁש כּ בוֹ  יהו �הדּ וי, אני־ אמרּת י ְ◌ָ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌2◌
ל&:יאהדונהי כּ י־ חטאתי נפׁש י רפאה יאמרוּ ו חנּ ני, אוֹ יבי ָ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ 2◌ְֹ◌2◌

ׁש מוֹ : ואבד  ימוּ ת מתי לי, ׁש ואז רע לראוֹ ת, ואם־ בּ א ַ◌2◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌2◌ ָ◌2◌ְ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ָ◌ 2◌ְ◌
יד בּ ר: לחוּ ץ  יצא לוֹ , יקבּ ץ ־ און לבּ וֹ  עלי חיד בּ ר, יחד  ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ֶ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ַ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌2◌ַ◌ָ◌ַ◌2◌

לי: רעה יחׁש ב וּ  עלי כּ ל־ שׂ נאי, דּ בר־בּ ליּ על טיתלחׁש וּ  2◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ 2◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ 2◌ִ◌ַ◌ַ◌
לקוּ ם: ֹלא־יוֹ סיף  ׁש כב  ואׁש ר בּ וֹ , ׁש לוֹ מי י יצ וּ ק גּ ם־איׁש  ָ◌2◌2◌ַ◌ֲ◌ֶ◌2◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌ִ◌2◌ָ◌ַ◌ִ◌ 2◌ְ◌ִ◌2◌

עקב : עלי הגדּ יל לחמי, אוֹ כל ב וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר־ בּ טחּת י 2◌ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌ָ◌ֵ◌
יהו �יא להם:יאהדונהיואּת ה ואׁש לּ מה והקימני, חנּ ני ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌2◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ֶ◌
לא־ יריעיב כּ י בּ י, כּ י־ חפצ ּת  ידע ּת י עלי:איבי בּ זאת ְ◌2◌ֹ2◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌ 2◌ָֹ◌ִ◌ 2◌ַ◌ְֹ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌
לפניג וּת צּ יבני בּ י, ּת מכּת  בּ ת ּמ י לע וֹ לם:ואני בּ רוּ &ידי� ַ◌ֲ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌+◌ִ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌

הע וֹ לם ,יאהדונהייהו� ועד  מהע וֹ לם ישׂ ראל אלהי ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌2◌ֵֹ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌2◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌2◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌
ואמן: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌2◌ָאמן
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לבני־ קאמב משׂ כּ יל, ּת ער ברח:למנצּ ח ג כּ איּ ל ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ַ◌ֲ◌2◌ֹ
תער  נפ ׁש י כּ ן אֹלהים:על־אפיקי־ מים, אלי� ג ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֲ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌2◌ֱ◌ִ◌

ואראהג אב וֹ א מתי חי, לאל  לאֹלהים נפׁש י ◌ָ◌ְ◌ָצמאה 2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֵ◌ִ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ָ◌2◌2◌ ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ 2◌
אֹלהים: ולילה ,ד ּפ ני יוֹ מם לחם  דמעתי היתה־ לּ י ְ◌ֵ◌2◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌2◌ֶ◌ֶ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌

אֹלהי�:בּ אמ איּ ה כּ ל־ה יּ וֹ ם, אלי אזכּ רההר אלּ ה ֶ◌ֱ◌2◌ֵֹ◌ַ◌2◌ָ◌ַ◌ 2◌2◌ַ◌ֵ◌2◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌
אעב כּ י נפ ׁש י, עלי עד־ בּ יתואׁש ּפ כה  אדּ דּ ם בּ ּס &, ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ 2◌ֶ◌ֱ◌2◌ַֹ◌ָ◌2◌ֶ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌

חוֹ גג:אל  המוֹ ן ות וֹ דה, בּ קוֹ ל־רנּ ה מה־ ּת ׁש ּת וֹ חחי ו הים ֱ◌2◌ִֹ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌2◌ְ◌2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ֲ◌ִ◌2◌
אוֹ ד נּ וּ  כּ י־ע וֹ ד  לאֹלהים, הוֹ חילי עלי , ו ּת המי ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ַנפ ׁש י 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ִ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ִ◌ִ◌2◌2◌ֶ◌2◌

ּפ ניו : על־ כּ ן ז יׁש וּ ע וֹ ת  ת ׁש ּת וֹ חח , נפ ׁש י עלי אֹלהי, ְ◌2◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ֵ◌ 2◌
מצער: מהר וחרמוֹ נים, ירדּ ן  מארץ  ּת הוֹ ם־חאזכּ ר� 2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌2◌ ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ 2◌ֵ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עלי  וגלּ י� כּ ל־ מׁש בּ רי� צ נּ וֹ רי�, לקוֹ ל ק וֹ רא, ◌ֶ◌ִ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ֶאל־ּת הוֹ ם 2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌2◌2◌ ְ◌ַ◌ֶ◌ 2◌ָ◌ַ◌2◌
יצוּ הטעברוּ : וּ ב לּ ילהיאהדונהי�ויהיוֹ מם חסדּ וֹ , ָ◌ָ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ֶ◌2◌ְ◌ָֹ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חיּ י:ׁש יר  לאל ּת פ לּ ה עּמ י, סלעי,י ה לאל אוֹ מרה ִ◌2◌ִֹ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌

לּמ ה־ ק ׁש כחּת ני, אוֹ יב:למה בּ לחץ  אל& בּ רצחיאדר ָ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ַ◌
איּ ה כּ ל־ היּ וֹ ם אלי בּ אמרם צ וֹ ררי, חרפ וּ ני ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמוֹ תי, 2◌ֵ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌2◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌2◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌2◌

עלי,יבאֹלהי�: וּ מה־ּת המי נפ ׁש י, מה־ ּת ׁש ּת וֹ חחי ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌2◌ֲ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌
יׁש וּ ע אוֹ ד נּ וּ  כּ י־ע וֹ ד  לאֹלהים, ואֹלהי:הוֹ חילי ּפ ני ת , ִ◌2◌ִ◌2◌ֵ◌ִ◌ִ◌2◌ֶ◌ 2◌ְ◌2◌ֹ2◌ָ◌ַ◌ 2◌ֵ◌ָ◌

ׁש אוּ ל אנט בּ ׁש ֹלח מכּת ם, לדוד  אל־ּת ׁש חת , ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌2◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌2◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנצּ ח
להמית וֹ : את ־הבּ ית  א ֹלהי,בויּ ׁש מר וּ  מאיבי הצּ ילני ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ֶ◌ַ◌ 2◌ַ◌ 2◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌2◌ֱ◌ָ◌ 2◌

ּת שׂ גּ בני: וּ מאנׁש י גמּמ תק וֹ ממי און, מּפ עלי הצּ ילני ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌2◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌2◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌
הוֹ ׁש יעני: עזּ ים ,ד דמים עלי יגוּ רוּ  לנפׁש י, ארב וּ  הנּ ה  כּ י 2◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ 2◌ִ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ְ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ִ◌ 2◌
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יהו� וֹלא־ חּט אתי בּ לי־ע וֹ ן ה:יאהדונהיֹלא־ פ ׁש עי ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננ וּ , יהו �וירצ וּ ן ואּת ה ְ◌+◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌

לפקדיאהדונהי הקיצה ישׂ ראל, אֹלהי צבאוֹ ת ◌ֵ◌2◌ֱ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌ֱ־אֹלהים 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ֹ
סלה: און כּ ל־ בּ גדי אל־ ּת חן לערב ,ז כּ ל־הגּ וֹ ים, יׁש וּ ב וּ  ָ◌ַ◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌2◌ָֹ◌2◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌2◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

עיר: ויסוֹ בבוּ  כ כּ לב, חרב וֹ תחיהמוּ  בּ פיהם, יבּ יעוּ ן הנּ ה ֶ◌ֱ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ֶ◌ 2◌2◌ֲ◌ָ◌
ׁש מע: כּ י־ מי יהו�טבּ שׂ פת וֹ תיהם, יאהדונהיואּת ה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ִ◌2◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ָֹ◌

לכל־ גּ וֹ ים: ּת לעג אׁש מרה ,י ּת שׂ חק ־למוֹ , אלי� עזּ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌+◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌2◌ָֹ◌
מ שׂ גּ בּ י: חסדּ ייאכּ י־אֹלהים כ'אֹלהי יקדּ מני,חסדו , ִ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌

ב ׁש ררי: יראני עּמ י,יבאֹלהים ּפ ן־ יׁש כּ חוּ  אל־ּת הרגם 2◌ֱ◌ִ◌ 2◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ 2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌2◌
אדני: מגנּ נ וּ  והוֹ רידמוֹ , בחיל� חּט את ־ּפ ימוֹ ,יגהניעמוֹ  ֲ◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ 2◌ִ◌ֵ◌2◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ 2◌

יסּפ רוּ : וּ מכּ חׁש  וּ מאלה בגאוֹ נם, וילּ כדוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ בר־ שׂ פתימוֹ , 2◌ֵ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌ֵ◌ָ◌ָ◌ 2◌ִ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מׁש ל יד כּ י־ אֹלהים וידעוּ  ואינמוֹ , כּ לּ ה בחמה, ◌ֵ◌ַ◌2◌ָ◌ֵ◌ְ◌2◌ֵ◌ַכּ לּ ה 2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֵ◌2◌ְ◌ֵ◌ְ◌2◌ִ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ֵֹ◌2◌

סלה: הארץ  לאפסי כ כּ לב ,טובּ יעקב  יהמוּ  לערב  ויׁש ב וּ  ְ◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ָ◌2◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌+◌ 2◌2◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌
עיר: יניעוּ ןטזויסוֹ בב וּ  כ'ה ּמ ה אם־ לאינועון לאכל, ִ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ֱ◌2◌ִֹ◌2◌ֹ
ו יּ לינוּ : חסדּ �,יזישׂ בּ ע וּ  לבּ קר וארנּ ן עזּ �, אׁש יר ואני 2◌ ִ◌ְ◌ְ◌2◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ 2◌ָ◌ִ◌2◌+◌ֶ◌2◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌

צר־לי: בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס, לי משׂ גּ ב  אלי�יחכּ י־היית  עזּ י ִ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ 2◌2◌ָ◌2◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌2◌+◌ִ◌ֵ◌ֶ◌2◌
חסדּ י: אֹלהי משׂ גּ בּ י כּ י־ אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ֲאזּמ רה, 2◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ 2◌ֱ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌

על־יד וּ ת וּ ןאעז כ'למנ צּ ח מזמוֹ ר :ידיתון ק וֹ לי בלאסף  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌2◌
אלי: והאזין אל־אֹלהים ק וֹ לי ואצעקה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌2◌ִ◌ֱ◌ֶאל־ אֹלהים 2◌ָ◌ִ◌2◌ֶ◌ֱ◌ 2◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌2◌ֵ◌ָ◌

תפ וּ ג,ג ו ֹלא נ גּ רה לילה ידי דּ רׁש ּת י, אדני צרתי ◌ָֹ◌ֲ◌2◌ִ◌ָ◌ָ◌2◌ְבּ יוֹ ם 2◌ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ָ◌2◌
נפ ׁש י: הנּ חם אשׂ יחהד מאנה ואהמיה, אֹלהים אזכּ רה ֵ◌ֲ◌ָ◌ 2◌ִ◌ָ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌ֱ◌ִ◌2◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ 2◌ָ◌ִ◌ 2◌ָ◌
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סלה: רוּ חי ו ֹלאהותתע ּט ף נפעמּת י עיני, ׁש מרוֹ ת  אחזּת  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ִ◌2◌ֶ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌2◌ֵ◌ָ◌ 2◌2◌ ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌2◌
ע וֹ למים:ו אד בּ ר: ׁש נוֹ ת  מקּ דם, ימים אזכּ רהז ח*ב ּת י ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ֶ◌ֶ◌2◌ְ◌2◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌

רוּ חי: ויחּפ שׂ  אשׂ יחה, עם־ לבבי בּ לּ ילה, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְנגינתי 2◌ַ◌ 2◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ִ◌
ע וֹ ד :ח לרצ וֹ ת  ו ֹלא־יסיף  אדני, יזנח האפסטהלע וֹ למים 2◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֲ◌ָֹ◌ 2◌ְ◌ִֹ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ֶ◌ָ◌ֵ◌2◌

ודר: לדר אמר גּ מר חסדּ וֹ , אל,י לנצח חנּ וֹ ת  הׁש כח ָ◌ֶ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌2◌2◌ֶֹ◌ְ◌2◌ָֹ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌2◌ֵ◌ 2◌
סלה: רחמיו בּ אף  ׁש נוֹ תיאאם־קפץ  היא, חלּ וֹ תי ואמר ִ◌ָ◌ַ◌2◌2◌ְ◌ַ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ָ◌2◌ֶ◌ָ◌2◌ָ◌ַֹ◌ַ◌2◌ִ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌2◌

עליוֹ ן: כ'אזכּ וֹ ריבימין מקּ דםאזכיר כּ י־אזכּ רה מעללי־ יּה , ְ◌ִ◌2◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אשׂ יחה:יגּפ לא�: וּ בעלילוֹ תי� בכל־ ּפ על�, והגיתי ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ִ◌ 2◌ֶ◌2◌ָ◌ִ◌ָ◌

כּ אֹלהים:יד גּ ד וֹ ל מי־ אל דּ ר כּ �, בּ קּ דׁש  אּת הטואֹלהים 2◌ֱ◌ִ◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ ָ◌2◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌2◌
עזּ �: בעּמ ים ה וֹ דעּת  פלא, עשׂ ה בּ זר וֹ עטזהאל גּ אלּת  2◌ָ◌ֵ◌2◌ֵֹ◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌2◌+◌ֶ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ַ◌

סלה: ויוֹ סף  בּ ני־יעקב  ראוּ �יזע ּמ �, אֹלהים, ּמ ים ראוּ � ַ◌ֶ◌ 2◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ֵ◌2◌ֶ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ַ◌2◌ִ◌ֱ◌ִ◌ 2◌ָ◌2◌
תהמוֹ ת : ירגּ זוּ  אף  יחילוּ , ק וֹ ל יחּמ ים עבוֹ ת , מים זרמוּ  ַ◌2◌ִ◌ָ◌ִ◌ 2◌2◌ַ◌ 2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌ְ◌ֹ2◌ְֹ◌ַ◌2◌ִ◌ָ◌2◌2◌

יתהלּ כוּ : אף ־חצצי� ׁש חקים, בּ גּ לגּ ל,יטנתנוּ  רעמ� ק וֹ ל  ָ◌ְ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ 2◌ָ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌2◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ 2◌
הארץ : וּת רע ׁש  רגזה ּת בל, ברקים דּ רכּ �,כהאירוּ  בּ יּ ם ֵ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ָ◌ְ◌ָ◌ 2◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌

כ'וּ ׁש ביל� נדע וּ :ושביליך לא וע קּ ב וֹ תי� רבּ ים, בּ מים 2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ִ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ 2◌2◌ָֹֹ◌
ואהרן:כא בּ יד ־ מׁש ה עּמ �, כצּ אן ◌ֶ◌ַֹ◌2◌ַ◌ָ◌2◌ִ◌ָנחית  2◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌2◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אּת האצ מעוֹ ן אדני איׁש ־ האלהים, למׁש ה ◌ָֹ◌ֲ◌2◌ִֹ◌2◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌2◌ָ◌ִ◌ְּת פ לּ ה 2◌ָ◌2◌2◌ַ◌ָ◌
ודר: בּ דר לּ נוּ  וּת חוֹ לל בהיית ילּ דוּ , הרים בּ טרם ָ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ָ◌2◌ִ◌ 2◌+◌ָ◌ 2◌ַ◌ְ◌2◌ֵ◌

אל: אּת ה עד־ עוֹ לם וּ מע וֹ לם ותבל, אנוֹ ׁש גארץ ּת ׁש ב  ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ 2◌ֵ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ָ◌ 2◌ַ◌ָ◌2◌ֵ◌ָ◌ֵ◌2◌2◌ֱ◌
בני־אדם: ׁש וּ בוּ  וּת אמר ׁש ניםד עד ־דּ כּ א, אלף  כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌2◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ 2◌ֶ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ִ◌ 2◌

בלּ ילה: וא ׁש מוּ רה יעבר, כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ עיני� 2◌ְ◌2◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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יחֹלף :ה כּ חציר בּ בּ קר יהיוּ , ׁש נה יציץו זרמּת ם בּ בּ קר 2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌2◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌2◌ַ◌ֲ◌2◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌2◌
ויב ׁש : ימוֹ לל לערב וּ בחמת �ז וחלף , באּפ �, כּ י־כלינוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ַ◌ֶ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌2◌

כ'ׁש ּת החנבהלנוּ : למאוֹ ר שת עלמנוּ  לנגדּ �, ע וֹ נתינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌2◌ֲ◌ֵֹ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ 2◌2◌ֲ◌+◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌2◌
כמוֹ ־טּפ ני�: ׁש נינ וּ  כּ לּ ינוּ  בעברת �, ּפ נוּ  כל־ ימינוּ  כּ י ָ◌ֶ◌ִ◌2◌ָ◌2◌ָ◌ֵ◌ָ◌2◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ 2◌ִ◌ִ◌ 2◌ָ◌ֵ◌2◌ְ◌
בּ גב וּ רתי הגה: ואם ׁש נה, ׁש בעים בהם ימי־ ׁש נוֹ תינוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌2◌ָ◌ֶ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌ 2◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ִ◌ 2◌ִ◌ְ◌2◌ֹ

ו נּ עפה: חיׁש  כּ י־גז ואון, עמל ורהבּ ם  ׁש נה, ◌ָ◌ָ◌2◌ִ◌2◌ְׁש מוֹ נים 2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌ָ◌2◌2◌ִ◌ 2◌ַ◌ָ◌+◌ָ◌
עברת �:יא וּ כיראת � אּפ �, עז ימינוּ יבמי־יוֹ דע למנוֹ ת  ִ◌2◌ֵ◌ַ◌2◌ַֹ◌ֶ◌ 2◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌2◌2◌ָ◌ֵ◌

חכמה: לבב  ונבא הוֹ דע, יהו�יגכּ ן יאהדונהיׁש וּ בה ֵ◌2◌ַ◌ 2◌2◌ ְ◌ָ◌ִ◌ 2◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ָֹ◌
על־עבדי�: וה נּ חם חסדּ �,ידעד־ מתי, בּ בּ קר שׂ בּ ענוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌
בּ כל־ ימינוּ : ונשׂ מחה ע נּ יתנוּ ,טווּ נרנּ נה כּ ימוֹ ת  שׂ ּמ חנ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌2◌ִ◌ִ◌ָ◌ 2◌

רעה: ראינוּ  והדר�טזׁש נוֹ ת  פעל�, אל־עבדי� יראה 2◌ְ◌2◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌2◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ 2◌2◌ ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌2◌
וּ מעשׂ היזעל־ בּ ניהם: עלינוּ , אֹלהינוּ  אדני נעם ויהי ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ 2◌2◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ 2◌ָ◌2◌ֵ◌2◌ַ◌ֲ◌ֵ◌2◌

כּ וֹ ננהוּ : ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  2◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ֵ◌2◌2◌ ָ◌ֵ◌2◌ְ◌ֵ◌

ליהו�אקה  הוֹ דיע וּ יאהדונהיהוֹ ד וּ  ב ׁש מוֹ , קראוּ  2◌2◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌2◌
עליל וֹ תיו: שׂ יחוּ בבעּמ ים זּמ רוּ ־לוֹ , ׁש ירוּ ־ לוֹ  2◌ָ◌ 2◌ַ◌ִ◌2◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ִ◌ 2◌

לבגבּ כל־ נפלאוֹ תיו : ישׂ מח  קדׁש וֹ , בּ ׁש ם התהללוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ָ◌ְ◌2◌2◌ ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ 2◌
יהו � יהו �ד :יאהדונהימבק ׁש י וע זּ וֹ ,יאהדונהידּ רׁש וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌2◌ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌+◌2◌

ּת מיד : פניו מפתיוהבּ קּ ׁש וּ  אׁש ר־ עשׂ ה, נפלאוֹ תיו  זכרוּ  ַ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌2◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ְֹ◌ָ◌ 2◌
בּ חיריו:ו וּ מׁש ּפ טי ־ פיו: יעקב  בּ ני עב דּ וֹ , אברהם זרע ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌2◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

יהו �ז  מׁש ּפ טיו:יאהדונהיהוּ א בּ כל־הארץ  אֹלהינוּ , 2◌ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ וֹ ר:ח לאלף צוּ ה דּ בר בּ רית וֹ , לעוֹ לם כּ רתטזכר אׁש ר ָ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌2◌2◌ִ◌ָ◌2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌2◌2◌ָ◌ַ◌
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לישׂ חק : וּ ׁש ב וּ עת וֹ  לחק ,י את ־אברהם, ליעקב ו יּ עמידה ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌2◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌2◌ְֹ◌2◌ֹ
עוֹ לם: בּ רית  את ־ ארץ־ כּ נען,יאלישׂ ראל אּת ן ל� לאמר 2◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ִ◌2◌ָ◌ֵ◌2◌ְֹ◌2◌ֶ◌ֵ◌2◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ 2◌ַ◌

נחלתכם: וגריםיבחבל כּ מעט מסּפ ר, מתי בּ היוֹ תם 2◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌
אחר:יגבּ ּה : אל־עם מּמ מלכה אל־גּ וֹ י, מגּ וֹ י ויּ תהלּ כ וּ  ָ◌2◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ֶ◌2◌2◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ַ◌2◌ַ◌ֵ◌

מלכים:יד עליהם ויּ וֹ כח לע ׁש קם, אדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌2◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌2◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌2◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ִֹלא־ הנּ יח
אל־ ּת רע וּ :טו ולנביאי במׁש יחי, רעבטזאל־ ּת גּ עוּ  ו יּ קרא ַ◌ִ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌2◌ ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ 2◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌2◌2◌ָ◌ָ◌

ׁש בר: כּ ל־מּט ה־ לחם איׁש ,יזעל־ הארץ, לפניהם ׁש לח ַ◌ָ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌2◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ִ◌ 2◌
יוֹ סף : נמכּ ר  רגלוֹ יחלעבד  בכּ בל כ'ע נּ וּ  בּ אהרגליו בּ רזל , 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ִ◌2◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ֶ◌ 2◌ָ◌2◌ָ◌

יהו�יטנפ ׁש וֹ : אמרת  בּ א־ דברוֹ , יאהדונהיעד ־עת  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌ְֹ◌ָ◌2◌ִ◌ְ◌ַ◌ 2◌ְ◌ָֹ◌2◌
ויפ ּת חהוּ :כצרפתהוּ : עּמ ים מׁש ל ויּ ּת ירהוּ , מל& ׁש לח ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ 2◌ֵֹ◌2◌2◌ַ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ כל־קנינ וֹ :כא וּ מׁש ל לבית וֹ , אד וֹ ן שׂ ריוכבשׂ מוֹ  לאסר ָ◌2◌ָ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌2◌ֵֹ◌ 2◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌2◌ָֹ◌ָ◌2◌
יחכּ ם: וּ זקניו גּ ר כגבּ נפ ׁש וֹ , ויעקב  מצרים, ישׂ ראל ו יּ בא ְ◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌2◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌ִ◌2◌ ְ◌ַ◌ֲ◌2◌ָֹ◌2◌

מצּ ריו:כדבּ ארץ ־חם: ויּ עצמהוּ  מאד, את ־ עּמ וֹ  ו יּ פר ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌2◌ֶ◌ֶ◌ַ◌2◌ְ◌2◌ֹ2◌ ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ עבדיו :כה להתנכּ ל ע ּמ וֹ , לשׂ נא לבּ ם ׁש לחכוהפ & ָ◌ַ◌2◌2◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ַֹ◌2◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌

בּ חר־ בּ וֹ : אׁש ר אהרן עב דּ וֹ , דּ ברי כזמׁש ה שׂ מוּ ־ בם ֶֹ◌2◌ַ◌ְ◌2◌2◌ַ◌ֲ◌2◌ֲֹ◌ֶ◌2◌ָ◌ַ◌ָ◌2◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌2◌
חם: בּ ארץ  וּ מפתים ו יּ חׁש &,כחאת וֹ תיו, חׁש & ׁש לח ָֹ◌ 2◌2◌ְֹ◌ִ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ָ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ 2◌

את ־ דּ ברוֹ  כ'ולא־ מרוּ  לדם ,כט:דבריו את ־ מימיהם הפ & ְ◌ָֹ◌2◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌2◌ְ◌ָ◌ 2◌
את ־דּ גתם: בּ חדרי לויּ מת  צפרדּ עים, ארצם ׁש רץ  2◌ ַ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌

בּ כל־ גּ ב וּ לם:לאמלכיהם: כּ נּ ים ערב , ויּ בא נתן לבאמר ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌2◌ָֹ◌2◌ֹ2◌ִ◌ִ◌ 2◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌2◌
בּ ארצם: להב וֹ ת  אׁש  בּ רד , גּ פנםלגגּ ׁש מיהם ו יּ &, ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌2◌ָ◌ָ◌ 2◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ָ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌2◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌

גּ ב וּ לם: עץ  ויׁש בּ ר ארבּ ה ,לדוּ תאנתם, ויּ בא אמר, ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ 2◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌2◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ 2◌
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מסּפ ר: ואין ו יּ אכל להוילק , בּ ארצם, כּ ל־ עשׂ ב  ו יּ אכל 2◌ ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌2◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ ַ◌2◌ַֹ◌
אדמתם: לכל־לוּפ רי ראׁש ית  בּ ארצם, כּ ל־ בּ כ וֹ ר ו יּ & ְ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ֵ◌ִ◌ 2◌ְ◌ָ◌

כּ וֹ ׁש ל:לזאוֹ נם: בּ ׁש בטיו  ואין וזהב, בּ כסף  ו יּ וֹ ציאם ָ◌2◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ֵ◌
עליהם:לח ּפ חדּ ם כּ י־נפל בּ צאתם, מצרים  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ָשׂ מח 2◌ִ◌ָ◌ַ◌ 2◌ַ◌ְ◌ָ◌2◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
לילה:לט להאיר ואׁש , למס &, ענן ו יּ באמּפ רשׂ  ׁש אל ָ◌ַ◌2◌ָ◌ָ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ 2◌2◌ְ◌ֵ◌ 2◌ְ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌ָ◌2◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ 2◌

כ'שׂ ליו  ישׂ בּ יעם:שלו ׁש מים ולחם ו יּ זוּ ב וּ מא, צ וּ ר , ּפ תח ְ◌ָ◌ 2◌ְ◌ֶ◌2◌ֶ◌2◌ָ◌ַ◌2◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌2◌ַ◌2◌ַ◌ָ◌2◌
נהר: בּ צּ יּ וֹ ת  הלכ וּ  קד ׁש וֹ ,מבמים, את ־דּ בר כּ י־ זכר ָ◌ 2◌ִ◌2◌ָ◌ְ◌2◌ַ◌ִ◌2◌ָ◌ָ◌ִ◌2◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌2◌

עב דּ וֹ : בּ רנּ המגאת ־אברהם ב שׂ שׂ וֹ ן, ע ּמ וֹ  ויּ וֹ צא ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌2◌ַ◌2◌ְ◌ָ◌2◌2◌ְ◌ִ◌ָ◌ 2◌
לאּמ יםמדאת־ בּ חיריו: ועמל גּ וֹ ים, ארצ וֹ ת  להם ויּ ּת ן ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌2◌2◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌2◌ִ◌ 2◌ַ◌ֲ◌ַ◌ 2◌ְ◌+◌ִ◌2◌

הללוּ יּה :מהיירׁש וּ : ינצרוּ , ות וֹ רתיו  חקּ יו, יׁש מרוּ  בּ עב וּ ר ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌2◌ִ◌ְ◌ְ◌2◌2◌+◌ָ◌ְ◌ָֹ◌2◌ִ◌ְ◌2◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

בּ זכרנוּ אקלז גּ ם־ בּ כינ וּ  יׁש בנוּ , ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌2◌ֲ◌ַ◌ַעל 2◌ָ◌2◌2◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ 2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌2◌
כּ נּ רוֹ תינ וּ :באת ־ ציּ וֹ ן: ּת לינוּ  בּ תוֹ כ ּה , על־ערבים  ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌2◌ְ◌ָ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ 2◌ִ◌ֵֹ◌

שׂ מחה ,ג ות וֹ ללינוּ  דּ ברי־ ׁש יר, ׁש וֹ בינוּ  ׁש אל וּ נוּ  ׁש ם ◌ֵ◌2◌ֵ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ִכּ י 2◌ִ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌2◌ִ◌ְ◌ָ◌ 2◌
צ יּ וֹ ן: מ*יר לנוּ  את ־ ׁש יר־יהו �ד ׁש ירוּ  נׁש יר אי& ִ◌2◌2◌ָ◌ 2◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌ֵ◌ 2◌2◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌2◌

נכר:יאהדונהי אדמת  על ירוּ ׁש לם ,ה, אם־ אׁש כּ ח & 2◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌ַ◌2◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ 2◌
ימיני: אזכּ רכי,ו ּת ׁש כּ ח  אם־ֹלא לחכּ י, ּת ד בּ ק ־ לׁש וֹ ני ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌2◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌2◌ִ◌2◌ֶ◌ 2◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ִ◌

שׂ מחתי: ראׁש  על את ־ירוּ ׁש לים אעלה זכר ז אם־לא ִ◌2◌ֹ2◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ 2◌ִ◌2◌ַ◌2◌2◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌2◌ֹ
האמריםיאהדונהייהו � ירוּ ׁש לים, יוֹ ם את  אד וֹ ם לבני ְ◌ָֹ◌2◌ִ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֱ◌2◌ֵ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ 2◌ָ◌2◌ִ◌2◌ָ◌2◌ְֹ◌ִ◌

בּ ּה : היסוֹ ד  עד  ערוּ  אׁש רי חער וּ  ה*ד וּ דה, בּ ת ־בּ בל ָ◌2◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌2◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ 2◌ַ◌ְ◌2◌ָ◌2◌ַ◌ְ◌ֵ◌2◌
לנוּ : ׁש גּ מלּת  את ־ גּ מוּ ל& ׁש יּ אחז טׁש יּ ׁש לּ ם־ל& אׁש רי ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ 2◌ֶ◌ְ◌ 2◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ָ◌ַ◌2◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ 2◌ֶ◌ֵֹ◌ 2◌

אל־ הּס לע: את ־עללי& ◌ֵ◌ִ◌ְונ ּפ ץ  2◌ֶ◌2◌ָֹ◌ַ◌ 2◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
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עזּ וֹ :אקנ  בּ רקיע הללוּ הוּ  בּ קד ׁש וֹ , הללוּ ־ אל ◌+◌ַ◌2◌ִ◌ְ◌ִ◌2◌ְ◌ַ◌2◌2◌ְ◌ָ◌ְ◌2◌ֵ◌ְ◌ַ◌2◌ָ◌ְ◌ַהללוּ יּה 
גּ דלוֹ :ב כּ רב הללוּ הוּ  בגב וּ רתיו , הללוּ הוּ גהללוּ הוּ  ַ◌ְ◌2◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ 2◌2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌2◌ֹ+◌ְ◌2◌ַ◌ְ◌

וכ נּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר, בתףד בּ תקע  הללוּ הוּ  ְ◌ֵ◌2◌ַ◌ָ◌ 2◌2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ֵ◌2◌ֶ◌ְ◌ִ◌2◌ַ◌ְ◌ְ◌2◌ֹ
ועגב : בּ מנּ ים הללוּ הוּ  בצלצלי־ ׁש מע ,הוּ מחוֹ ל, הללוּ הוּ  ָ◌2◌2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ִ◌2◌ְ◌+◌ָ◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ 2◌ַ◌

תרוּ עה: בּ צלצלי  ּת הלּ ו הללוּ הוּ  הנּ ׁש מה יּה ,כּ ל ל 2◌ַ◌ְ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌2◌ְ◌ָ◌2◌ֹ2◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌2◌2◌ָ◌2◌
◌ָ◌ְ◌ַהללוּ ־יּה :

זה: יאמר תהלים שסיים אחר

יהו �מי  בּ ׁש וּ ב  ישׂ ראל יׁש וּ עת  מצּ יּ וֹ ן יאהדונהייּת ן ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תׁש וּ עת ישׂ ראל: ישׂ מח יעקב  יגל ע ּמ וֹ . ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְׁש בוּ ת 

מיהו � ויּ עזרםיאהדונהיצדּ יקים צרה: בּ עת  מעוּ זּ ם ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ י יאהדונהייהו � ויוֹ ׁש יעם מרׁש עים  יפ לּ טם ויפלּ טם  ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ב וֹ : ◌ָחסוּ 

אנ ּת ר בּ וֹ נ וֹ  הּס בּ וֹ ת , כּ ל וסבּ ת  העלּ וֹ ת עלּ ת  עוֹ לם, ׁש ל ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ לית מנּ &, לע לּ א ולית  כּ לּ א, מן לע לּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעלּ א,
וּ מרמם תהלּ ה, דּ וּ מיּ ה וּ ל� כּ לל, ב& ּת פיסא ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
אב קּ ׁש  אוֹ ת � אדרׁש , אוֹ ת � וּ תהלּ ה. בּ רכה כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
כּ ל  דּ ר& מאּת �, כּ ב וּ ׁש ה דּ ר& חתירה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌2◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת חּת ר
עוֹ מד , *אני בּ ּמ ק וֹ ם ׁש לּ י ההׁש ּת לׁש לוּ ת  עד ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת ,
הזּ ה וּ נתיב  וּ ב דּ ר& ּת עלוּ מוֹ ת , יוֹ דע  ל�, נגלה א ׁש ר ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְכּ פי
לפני� ׁש למה בּ תׁש וּ בה להחזירני אוֹ ר�, עלי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָּת איר
הבּ רוּ אים , מבחר רצ וֹ ן כּ פי בּ אמת, רצוֹ נ� כּ פי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת,
ו ׁש וּ ם חוּ ץ  מחׁש בת  ׁש וּ ם בּ מחׁש ב ּת י לחׁש ב  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלבלי



הדרך|12 תפלת  וסדר המחולק דיני  $הזוהר

בּ מחׁש ב וֹ ת לד בּ ק  רק  רצוֹ נ�, נגד  ׁש הוּ א וּ בלבּ וּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
בּ השׂ גת � בּ אמת  בּ עב וֹ דת � וּ קד וֹ ׁש וֹ ת  צחוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזכּ וֹ ת 
לעב דּ � טהוֹ ר לב  לי ותן עד וֹ תי�, אל לבּ י הט ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בת וֹ רת �.
קל  חיׁש  גּ ד וֹ ל לאוֹ ר ּת וֹ ציאני ים וּ מּמ צ וּ לוֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת.

יהו � ּת ׁש וּ עת בּ אוֹ ר יאהדונהימהרה. לאוֹ ר עין, כּ הרף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
לחדּ ׁש  ואזכּ ה האדמה. ּפ ני על היוֹ תי ימי כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
הקּ דׁש ה , אל להחזירם בּ חׁש &, ׁש עברוּ  היּ מים ◌ָ◌+◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְנע וּ רי,
ואזכּ ה חטא. בּ ֹלא כּ ביאתי, הע וֹ לם מן יציאתי ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה

יהו � בּ נעם אוֹ מר יאהדונהילחזוֹ ת  כּ לּ וֹ  בּ היכלוֹ , וּ לב קּ ר ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌+◌ֵ◌
סלה נצח אמן ועד :כּ ב וֹ ד , ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

f

הדרך תפלת וסדר דיני

פרסה  שיעור מהלך  לדרך היוצא 

צריך ויותר דקות) ושתים (שבעים

הוא אם אבל הדרך . תפלת להתפלל

שיעור  ממהלך פחות רק לילך צריך

ומלכות. שם בלא  מתפלל  פרסה,

ממהלך בפחות  אפילו  סכנה ובמקום

להתפלל  צריך פרסה שיעור

תיכף  ומלכות. בשם בחתימה 

צריך עיר  של  מעיבורה כשיוצא 

מתפלל  שכח  ואם זו . תפלה  להתפלל

שלא ובלבד  בדרך, שהוא  זמן כל

הסמוכה  פרסה תוך עדיין  הגיע

בה, ללון  שרוצה לעיר או  לעירו 

בלא אותה יאמר ואילך  דמשם 

הדרך תפלת  להסמיך וטוב חתימה.

ברכה  שתהא  כדי אחרת  לברכה 

כשיוצא לכן לחברתה. הסמוכה

כגון התפלה קודם  בשחרית  בדרך

על  השחר ברכת יאמר נחוץ, שהוא 

לברכת הדרך תפלת ויסמיך הדרך

ויסמיך פרי  איזה  יאכל וביום  השחר,

או הפרי, לברכת  הדרך תפלת

לברכת אותה יסמוך  מים  כשמטיל

יצר . אשר
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יהו�יהי מלּ פני� וא ֹלהי יאהדונהירצוֹ ן אֹלהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌2◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
לׁש לוֹ ם ותצעידנוּ  לׁש לוֹ ם ׁש ּת וֹ ליכנוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 

) לׁש לוֹ ם . ותסמכנוּ  לׁש לוֹ ם היום ותדריכנוּ  באותו  חוזר ואם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ רביאמר אוֹ יב  כּ ל מכּ ף ותצּ ילנוּ  לׁש ל וֹ ם) ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְותחזירנוּ 

וּ לחסד לחן ות ּת ננ וּ  ידינ וּ . בּ מע שׂ ה ות ׁש לח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר&,
יהו � אּת ה בּ רוּ & רוֹ אינוּ . כל וּ בעיני בּ עיני� ◌2◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לרחמים

ּת פלה:יאהדונהי ׁש וֹ מע ,ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לשמירה: אלו פסוקים מוסיפים ויש

ויּ אמר ויעקב אֹלהים: מלאכי ב וֹ  ו יּ פ גּ ע וּ  לדרכּ וֹ  הל& ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש ם ויּ קרא זה אֹלהים מחנה ראם  כּ אׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב 

מחנים: ההוּ א  פעמים הּמ ק וֹ ם ג' ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סביב וֹ תיהםויּס עוּ  אׁש ר הערים על אֹלהים חּת ת  ויהי ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
יעקב : בּ ני אחרי רדפ וּ  ק וּ יתי ולא ליׁש וּ עת � ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

פעמים :יאהדונהייהו� ג' ְ◌ָֹ◌2◌

יהו �יאהדונהייהו �יברכ � יאר יאהדונהיויׁש מר�: ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌2◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌2◌
יהו � י3א ויחנּ ךּ : אלי� ּפ ניויאהדונהיּפ ניו ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌+◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌2◌ָ◌ָ◌

ׁש לוֹ ם: ל� וישׂ ם פעמים אלי� ג' ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ולהביא�ה נּ ה  בּ דּ ר& לׁש מר � לפני� מלא& ׁש לח אנכי ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌
הכנתי: אׁש ר פעמים אל־ הּמ ק וֹ ם ג' ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌

�הנּ ערים ,ה ּמ לא  את יבר& רע , מכּ ל אוֹ תי הגּ וֹ אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אברהם אב וֹ תי, ו ׁש ם ׁש מי בהם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויקּ רא

הארץ : בּ קרב  לרוֹ ב  ויד גּ וּ  פעמים ויצחק , ג' ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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הי#"עֹות . לכל מביאה  ית %ר$ ה' את  "לה 'ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְלהֹוד ֹות 
עֹולמים , מ%ֹורא  /ל"יים  נ 0ים  לרא ֹות  2ז 1ה יֹום  1ל א ֹות 3 הא ֹומר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌1ָל

לרחמים . 4ין מ 4ת  מ2ד  הֹופ $ מה 'ב ז" 6ח5ה הא ֹומר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל

עֹולםהֹודיהּתפילת ל ּבֹורא ְִֵַַָָָ

רּבֹונֹו עֹולם, אדֹון הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ה ּמלכים מלכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמלְך
עֹולם, .ּתֹודה ׁשל  ֶָָ

ל ָך.ּתֹודה  ּומֹודה לפניָך ּכאן עומד/ת  ׁשאני ְְֲִֶֶֶַָָ

ׁשאני ּכּמה  לעּמת ּוכאפס ּכאין יהיה א ֹומר ׁשאני מה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל 
ל ָך. להֹודֹות צריכ/ה ְְֱֶֶּבאמת

ל ָך. להֹודֹות צריכ/ה אני הּכל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי

ּוברחמים. ּבחסד ּבחן, לי נתּת הּכל מּמָך, ה ּכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכי

ּבע ֹולם.ּתֹודה  ה ּדברים  ּכל על  ְִַַָָָָָ

ּבי,ּתֹודה  ּתמכּת לי, ׁשעזרּת ּפעמים רבבֹות רּבי רֹוב  על  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אֹותי, ריפאת אֹותי ׂשּמח ּת א ֹותי, הּצלּת אֹותי ְְְִִִִִִִִַַַָָָָהֹוׁשע ּת

ּתמיד. א ּתי ׁשאּתה ּתֹודה אֹותי, עֹודדת  עלי, ְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשמרּת

לעׂשֹותּתֹודה  ּכח מצ ֹות, לע ׂשֹות ּכֹוח לי נֹותן ׁשא ּתה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ
להתּפּלל. וּכח טֹובים, ְְְֲִִִֵַַַֹמעׂשים 

לָךּתֹודה  להּגיד ידעּתי ולא לי ׁשעזרּת הּפעמים ּכל על  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ָּתֹודה.

ורגע.ּתֹודה  רגע ּבכל עּמי ע ֹוׂשה ׁשאּתה החסדים ּכל על ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נושמ /ת.ּתֹודה  ׁשאני ּונׁשימה נׁשימה ּכל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
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לי.ּתֹודה  ׁשאין הּדברים ּכל על  ּגם ה ּמלכים, מלכי מלְך ל ָך ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לא ּתֹודה  אם אפילּו לטֹובתי הּכל כי לפעמים, לי  ּׁשּקׁשה  ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ

מה ׁשּכל יודע /ת אני ּבלב  עמֹוק לטֹובתי, ׁשּזה ראיתי ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּתמיד
נעׂשה והּוא  עבּורי, ּביֹותר הּטֹוב ה ּדבר הּוא מּמָך ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּׁשּמּגיע
ּכמֹו ּומׁשלמת, מדּיקת ּפרטית ּבה ׁשּגחה ּבׁשבילי, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבמיחד

לעׂשֹות. יכֹול הּמלכים מלכי מל ְך ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשרק

להעריְךּתֹודה  יודע /ת אני ּכְך רק  ּכי לי, קׁשה ׁשּלפעמים ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּטֹוב, ֶַאת 

הא ֹור. את להערי ְך אפׁשר ּבחׁשְך ּכׁשּנמצאים רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכי 

לי.ּתֹודה  ׁשּנתּת הּנפלאים הח ּיים על  ְִִִִֶַַַַַָָָָ

נתּתּתֹודה  אּתה  ה ּכל  את  ּכי לי, ׁשּיׁש קטן הכי הּדבר על ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אחר. אחד  אף ולא ְִֵֶַַָֹלי

ׁשּלי.ּתֹודה  הּתפ ּלֹות את ׁשֹומע ׁשא ּתה ְִִֵֶֶַַַָָָ

עֹולם ! אם ּבֹורא  ל ּבי, מעמקי  סליחה מּמָך מבקש/ת אני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָ
לֹומר  ּובמק ֹום לי, ׁשּנתּת מה את הערכּתי ׁשּלא ּפעמים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיּו

התל ֹוננּתי. רק ּתֹודה, ְְְִִַַָל ָך

העֹולם ּכל  אדֹון ואּתה ואפר עפר ּתרחקאני אל א ּנא , ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם!!! ְִִֶָמּמּני

כ "ו) ס' (צ �אה  העבֹודה ו "ר " יס ֹוד הסה "ק  ע"# ¨¨©¨£¨¤Ÿ§§¦©©§מב �סס 

ה$ֹו ה %ד ֹו"ה  ה 'פ&ה את �להפיץ לפרסם (ד ֹולה ©¨§©¨¦§©¤¦¨§¥§©§¨§¨§¦מצוה

f
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קצרה תפילה 
הלימוד קודם לאומרה

על ׁש םל וכ וּ '. וּ ׁש כינ ּת יּה  הוּ א בּ רי� קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ישׂ ראל  כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי
אם עוּ זּ נ וּ  ׁש כינת  וּ לע לּ וּ י מעפרא , ׁש כינּת א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאקמא
בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ נים

ישׂ ראל.כּ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ ל הריני  בּ נ ׁש מת  הזּ ה הקּ ד וֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי מק &ר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר הכּ ת וּ בים והצּ דּ יקים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ אים
ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן רבּ י האלוֹ קי הּת נּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ בראׁש ם
הּמ ל� דּ וד  ּת פילת  ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

ה &לוֹ ם ה')עליו ד'- סא מגדּ ל (ּת הילים לי מחסה היית  כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בסתר  אחסה ע וֹ למים באהל- אגוּ רה אוֹ יב . מּפ ני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹעז
שׂ פת וֹ תיהם יהי וּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה  ּס לה. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ נפי-
רוּ ח נחת  לע שׂ וֹ ת  בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְדּ וֹ בב וֹ ת 
ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנ וּ . רצוֹ ן ולע שׂ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנוּ 
אל  יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפק וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהזוֹ הר,
אדני  נעם ויהי בּ ניהם. על והדר- פעל- ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲעבדי-
ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אֹלהינ וּ  אדני נעם ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,

כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד
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קבלה לימוד קודם  תפילה 
זלה "ה מהאר"י 

הרחמיםר בּ וֹ ן אב האד וֹ נים. ואדני הע וֹ למים ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יהו 3וה ּס ל  לפני- אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה  אב וֹ תינ וּ , ואֹלהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
לּ נוּ  ונת ּת  הקּ ד ׁש , עב וֹ דת  ולעב וֹ דת - לת וֹ רת - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נ וּ 
חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת- בּ סוֹ ד וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵחלק 
מּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  ע ּמ נוּ  עשׂ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
חּט אתינוּ  לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני- ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַּת חנוּ נינוּ 
לבינ -. בּ ינינ וּ  מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוע וֹ נ וֹ תינוּ .

יהו3 מלּ פני- רצ וֹ ן יהי וא ֹלהי יאהדונהיוּ בכן אֹלהינוּ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ואהבת -, ליראת - לבבנ וּ  את  ׁש ּת כוֹ נן ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאב וֹ תינוּ ,
הערל  לבבנוּ  ותפ ּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ - ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּת ק ׁש יב 
כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה ּת וֹ רת -. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד וֹ ת 
נ ׁש מתנוּ  מק וֹ ר אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח . כּ ריח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכבוֹ ד -
הקּ ד וֹ ׁש ים עבדי- ניצ וֹ צוֹ ת  וׁש יּ תנוֹ צצוּ  בּ חינוֹ תינוּ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה דּ ברי- גּ לּ ית  ידם  על ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
לנוּ  יעמד  וּ קד &תם וּ תמימוּ תם  ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌5◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאב וֹ תם
בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים נכּ ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלבל 
עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
והגיוֹ ן  פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  מּת וֹ רת-. נפלאוֹ ת  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה

יהו 3 לפני-, יהו 3יאהדונהילבּ י כּ י וגאלי. צ וּ רי ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה:יאהדונהי דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן



המחולק $ וישועותהזוהר לרפואות 3|תפלה

וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
ואנכי  ׁש כּ ת וּ ב, מקרא בּ נא לק יּ מא בּ פ וּ ּמ נא, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמלּ ין
ניעוֹ ל  ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי- ּפ י- עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ונזכּ י קדמך . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְבּ כּס וּ פא
רצ וֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. דּ מתיבתא דּ ריׁש א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמּפ וּ ּמ א

סלה:אמן, ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

והיהונהר  יּפ רד  וּ מ&ם את־ הגּ ן, להׁש ק וֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ זהר  יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עה
גּ ל־ עיני  ועד : לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע,

מּת וֹ רת-: נפלאוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה

וישועות לרפואות תפלה 

לרע -הריני ואהבּת  ׁש ל ע שׂ ה מצות  עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌
ישׂ ראל  מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב  והריני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָכּ מוֹ -,
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את  מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפ ׁש י

פב "פ  ... לזכוּ ת  בּ קּ ׁש תוֹ )הקּ ד וֹ ׁש  יפרט [לרפ וּ את ...](וכאן ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח ה&ם [... [ל בּ נים  [... ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ[יׁש וּ עת 
אבריו בּ רמ"ח הגּ וּ ף  וּ רפוּ את  ה נּ פ ׁש  בּ רפ וּ את  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ[וירּפ אהוּ 
ימיו ויארי� ישׂ ראל חוֹ לי ׁש אר בּ ת וֹ � גּ ידיו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ ׁש ס"ה
יׁש וּ עה בּ דבר [ויוֹ ׁש יעהוּ  בּ נּ עימים ] ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש נוֹ תיו 

[... סלה:ורחמים אמן ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
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הזוהר קריאת לאחר תפילה 

יהו 3יהי  מלּ פני- אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואֹלהי אֹלהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌
דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ע ּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי- ידי וּ בצל ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ פי-
ה&כינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת  וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌5◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 
מכ וֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק &וּ ט ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ דוֹ ׁש ה
מקרא מהרה בּ נ וּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה  להחזיר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵיׁש ב 
החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 
הרׁש בּ "י  וּ זכ וּ ת  היּ מים". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
לנוּ  יעמוֹ ד  עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר , רבּ י וּ בנוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌5◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 
וכרצ וֹ ן  כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלת קּ ן
ידּה  על הזּ את , בּ חכמה עס וּ קים היוֹ תנ וּ  וּ בזכ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיראיו.
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה  הגּ אוּ לה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת תקרב 
ׁש כּ ת וּ ב מקרא בּ נוּ  ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְׁש כינת 
יהו 3 אוֹ ר עלינוּ  ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אֹלהים ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר

יהו3יאהדונהי יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם וּ ׁש יאהדונהי, מוֹ אחד ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ועד . סלה נצח אמן ׁש לאחד, הקּ דוֹ ׁש  לׁש וֹ נוֹ  מּת וֹ � ה ּת פלּ ה (נּס ח ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌5◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 

יהו 3מוֹ דה  לפני- וא ֹלהי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ ספר ולהג וֹ ת  ללמוֹ ד  ׁש זּ כּ יתני ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
ׁש לּ מדנוּ  הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכ וּ ת עילּ אה, זיהרה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
הנּ ביא להבטחת  ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָּת וֹ רתם
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כ-כא) נט, נאם(י ׁש עיה  בּ יעקב  פׁש ע  וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌5◌
יהו 3יאהדונהייהו3 אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
ֹלאיאהדונהי בּ פי- שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי- אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִרוּ חי

יהו 3 אמר זרע- זרע וּ מּפ י זרע- וּ מּפ י מּפ י- ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימוּ ׁש וּ 
הנּ ב וּ אהיאהדונהי בּ נ וּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד  (יׁש עיה מעּת ה ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

טז) לנטענא, כּ ּס יתי- ידי וּ בצל בּ פי- דּ ברי ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָואשׂ ים
וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
יהו 3 דּ ידן, בּ מהרה ּת תג לּ ה מהימנא רעיא  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

עינינוּ יאהדונהי יראוּ  נכר, אל ע ּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָבּ דד 
לצ יּ וֹ ן  בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת - נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח

יהו3 בּ רוּ � אֹלהי�, ואמן.יאהדונהימל� אמן לעוֹ לם ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה') (סוֹ ד

עלינוּ א ֹלהינוּ  רחם רחמן מל� אבוֹ תינוּ  ואֹלהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵטוֹ ב 
רצ וֹ נ -. ׁש ע שׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי- בּ המוֹ ן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ[עלינוּ ]
מכ וֹ נ וֹ . על מק דּ ׁש - וכ וֹ נן כּ ב ּת חלּ ה בית - ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ נה
ׁש כינת - והׁש ב  בּ ת קּ וּ נוֹ . ו שׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהראנ וּ 
לד וּ כנם וּ לויים לעב וֹ דתם כּ הנים והׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְלת וֹ כ וֹ ,
וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב  וּ לזמרם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלׁש ירם

יהו3 את  דּ עה וּ לאהבהיאהדונהיהארץ ליראה ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ ד וֹ ל ׁש מ- ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת 
(סי"ת)
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הגאולה סוד
תמן " מ "ג"בראשית  תקון 

והמבואר השלם זוהר מתקוני

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

עֹונהואיןקֹולואיןּיׂשראלׁשמעצֹועקיםהּבניםא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ויבׁש ,ׁש ית,בּ רא  יחרב  נהר וזהוּ  יב "ׁש , את "ר ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה) והיא(שם יב ׁש  ׁש הוּ א זמן בּ אוֹ ת וֹ  ,ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש מע ואוֹ מרים בּ יחוּ ד  למּט ה הבּ נים צוֹ וחים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין ק וֹ ל ואין כח)ישׂ ראל, א אז (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אענה. ו ֹלא ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

ּבעֹולםּכללנבראׁשּלאלֹוטֹובהּנגלהתֹורתרקהּלֹומדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�ׁש בּ על וכ  מּת וֹ רה וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
בהן, יׁש ּת דּ לוּ  ׁש ֹּלא וגוֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶּפ ה
בּ ו דּ אי  וּ בּת למוּ ד , בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
אוֹ י  גן . וּ מא וֹ ת וֹ  נהר מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ילמד  ו ֹלא  בע וֹ לם נברא ׁש ֹּלא טוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶלוֹ ,
החזיר  כּ א לּ וּ  לוֹ  ׁש נּ חׁש ב ּפ ה, ׁש בּ על ות וֹ רה ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב 
הגּ לוּ ת . ואר� בּ עוֹ לם עני וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

למדׁשּלאהעבראתמתּקןזוה"קהּיֹוםללמֹודמתחילאםג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א יא)אֹלהי"ם א ,(בראשית ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
יבּ ׁש ה , לוֹ  קרא והרי אבּ א, אלעזר : רבּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
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ּת ׁש וּ בהמאיפה לּמ ד כּ � בּ ני, לוֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ל ּה  מוֹ ריד  בּ ת ׁש וּ בה, יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלכל
ארץ , לּה  קוֹ רא יבּ ׁש ה &היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ עין
ויּמ ים , הּמ ים מקוה לוֹ  קרא ויב ׁש  חרב ׁש היה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְולנּ הר

ׁש כּ ת וּ ב  י)זהוּ  וּ למקוה(שם ארץ ליּ בּ ׁש ה אֹלהי"ם ויּ קרא ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ ת וּ ב מה ארץ , ׁש נּ קראת  זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
זרעים להוֹ ציא הארץ, ּת ד ׁש א אֹלהי"ם ו יּ אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַבּ וֹ ?

נׁש מ וֹ ת , ׁש הן ע "ב)וּ פרוֹ ת פב אלּ וּ (דף למינהוּ , אחד  כּ ל ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש נּ גזרוּ  רוּ חוֹ ת  ואלּ וּ  כב וֹ ד וֹ , מכּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת 
אחד כּ ל מהאוֹ פ נּ ים, ׁש נּ גזרוּ  הנּ פ ׁש וֹ ת ואלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לאכים,
זה - ּפ רי עץ כּ ראוּ י. אחד  כּ ל את  למינהוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ ציא
כּ ראוּ י  אחד  לכל זוּ גוֹ , בּ ת  זוֹ  - ּפ רי עשׂ ה חכם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַתלמיד

אחד למינו )(כל  .הוציא

ּפֹוגםגדֹולהׁשּנׁשמתֹוהת"חד. זֹוהראםיֹותר, לֹומד אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהוע וֹ ד , - ּפ רי ע שׂ ה האמצעי, העּמ וּ ד  זה - ּפ רי עץ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה&כינה , זוֹ  - הארץ על בוֹ  זרע וֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק ,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים  הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  ֹלא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת לע שׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
כּ אלּ וּ  ורביה, מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
כּ ל  בּ רכ וֹ ת , מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר
את למעלה ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דרגּ ת וֹ , לפי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם
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זיע"א האר"י מרבנו נפלאה סגולה

בּ ראׁש י"תׁש ית,בּ רא  זה, כּ גוֹ ן ׁש בּ "ת , ׁש ם ּת ר"י, ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
עליהם ׁש בּ ת וֹ ת, ׁש ּת י והן ׁש ּת "י, בּ ר"א -ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

לא)נאמר לע שׂ וֹ ת(שמות  ה&בּ ת  את  ישׂ ראל בני "וׁש מרוּ  : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן הזכּ יר ּפ עמים ׁש ּת י וגוֹ מר, ה&בּ ת " ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
מהוּ  "לדרתם", והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה  ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה&כינה
בּ ׁש בּ ת דּ ירה להם ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְלדרתם?
חלּ וּ ל  ׁש הוּ א הרע יצר מ&ם  וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב , בּ ּת י ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
עליו , ׁש ניהם ׁש ׁש וֹ רים צדּ יק , זה ע וֹ לם', 'בּ רית  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת ,
ישׂ ראל  בּ ני מּמ נּ וּ . להתמלּ א ואחד  אוֹ תוֹ , למלּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
בּ נים והוֹ ד , נצח ּפ נימיּ וּ ת  – כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהם
ׁש ֹלׁש  תפארת , - האמצעי עּמ וּ ד  - סבא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
ענג  האבוֹ ת , ׁש ֹלׁש ת אלּ וּ  ׁש ביעי ׁש ביעי ׁש ביעי ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

הגּ "ן" את  להׁש ק וֹ ת  מעד "ן י וֹ צא "ונ "הר (בראשיתׁש בּ ת  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
י) ּפ לגיו ,ב נהר הנּ קרא נהר יׁש  נהר, ויׁש  נהר יׁש  ונהר, .ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נאמר  עליו  עליוֹ ן  עדן קד וּ מים, נחל ה נּ קרא נהר ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
סד) הנּ הר (ישעיה זה זוּ לת -", אֹלהי"ם ראתה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ"עין

ועוֹ בר  א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן מעדן היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַהוּ א
מאוֹ ת חמׁש  והוֹ ל� בּ ינה – ואּמ א חכמה – אבּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ין
וּ מ&ם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד  – צ דּ יק  עד  וּ מ גּ יע  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה,
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זכּ אי  הּת חּת וֹ נה. ה&כינה ׁש היא מלכ וּ ת , - לגנּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה
יתקרב ׁש ֹּלא הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת , דּ ירה ׁש &וֹ מר מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל  עצב  הגּ יהנּ ם ,ׁש ם אׁש  היא ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
נאמר לה)ׁש עליה בּ כל (שמות  אׁש  תבערוּ  "ֹלא : ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֹ

מי  ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ � ה&בּ ת", בּ יוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְמוֹ ׁש בוֹ תיכם
את מדליק  כּ אלּ וּ  ארבּ עיםׁש כּ וֹ עס הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חסר  מלק יּ וֹ ת  ארבּ עים כּ נגד הן אחת, חסר ◌ֵ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְמלאכ וֹ ת 
לחוּ ה , ועשׂ רה אדם, ׁש לּ קה עשׂ רה והם בּ ׁש בּ ת , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
בּ עלי  אמרוּ  זה וּ בגלל לאדמה, ות ׁש עה לנּ ח ׁש , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוע שׂ רה
נחׁש ב וֹ ת הן הּמ לאכ וֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת , לוֹ קין אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה
הם ׁש ּת ים, ה&בּ ת יציאוֹ ת  מלק יּ וֹ ת. כּ נגד  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
ׁש עוֹ קר  מי אחת , בּ בת  אוֹ תם ׁש ע וֹ שׂ ה והנּ חה, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה
וּ מר ׁש וּ ת וֹ , למקוֹ מוֹ  מחוּ ץ אוֹ ת וֹ  וּ מנּ יח מּמ ק וֹ מוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵחפץ
והנּ יח בּ רית, אוֹ ת  ׁש הוּ א החיּ ים, אילן את  עקר  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
לעק וֹ ר  גּ וֹ רם זה, את  ׁש ע וֹ שׂ ה מי נכריּ ה. בּ רׁש וּ ת ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ ת וֹ 
ׁש היא אחרת , בּ רׁש וּ ת וּ מנּ יחּה  ׁש לּ ּה  מרׁש וּ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מת וֹ 
ישׂ ראל  מארץ  ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל גרם וזה וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה
מי  הוּ א וכ � הרבּ ים, רׁש וּ ת  ׁש היא נכריּ ה, לארץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוגלוּ 
לרׁש  כּ ח וּ מעביר ׁש לּ וֹ  קד ׁש  בּ רית בּ אוֹ ת  וּ תׁש ּמ וֹ על ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌

ומרה , רעה א&ה - חּמ "ה, טחוֹ ל, הוּ א ׁש בּ תא"י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָנכריּ ה.
אין  מים מים", בּ וֹ  אין רק  "וה בּ וֹ ר נאמר: עליו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַׁש בּ תא"י
וצ ּמ אוֹ ן  רעב  והוּ א בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים נחׁש ים אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲבּ וֹ 
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גלוּ ת והיא אפלה, - וערפל וחׁש כה והס ּפ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוקינה
והרי  בּ כּ ל, ׁש נּ וּ י לּה  לעשׂ וֹ ת  ישׂ ראל וּ צריכים ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר ׁש הוּ א חל ׁש ל ד בּ וּ ר והוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה,
בּ וֹ רחת , היא ׁש ם , לׁש רוֹ ת  מקוֹ ם מוֹ צאת  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר
שׂ רי  "מ ּפ ני בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם ׁש ל ה&פחה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
נעלי- "ׁש ל נאמר: עליו טחוֹ ל בּ רחת ". אנכי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ ברּת י
הּמ ק וֹ ם כּ י סרוּ חה , טּפ ה ׁש ל מטנּ ף  נעל רגלי-", ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמעל
ׁש בּ ת , זה הוּ א, קד ׁש  אדמת  עליו  עוֹ מד  אּת ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
איככה כּ ּת נּת י את "ּפ ׁש טּת י ה&כינה: אוֹ מרת  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועליו
זה וּ מּפ ני אטנּ פם", איככה רגלי  את  רחצ ּת י ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאלבּ ׁש נּ ה,
וּ ב ּמ אכלים , בּ נּ ר בּ לּ בוּ ׁש ים, לׁש נּ וֹ ת  בּ ׁש בּ ת  אדם בּ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָצרי�
הּמ וֹ סיף , וכל הקּ ד ׁש , על מחל מוֹ סיף  להיוֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוצרי�
לוֹ  מפסידים הגּ וֹ רע  וכל בּ ׁש בּ ת , יתרה נפׁש  לוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ סיפים
לוֹ  מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף , וכל וׁש לוֹ ם חס יתרה נפׁש  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ ת ּה 

בּ ׁש בּ ת . יתרה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

לומדי ל-250.000 ומצטרף זהר דף ללמוד בלבד דקה מקדיש כשהנך

הזוהר!!! ספר כל פעמים 250.000 מסיים אתה כאלו נחשב הקדוש הזוהר

וקריאת התפלות לקבלת התנאי כי לבך, ומשאלות תפלותיך ויתקבלו -

יום כל בזוהר למוד הוא מ"ג)שמע תיקון ראש(תיקו"ז אדמו"ר, כל כן על .

היומי, דף של שעור מגיד מדרש, בית רב שכונה, רב עיר, רב ישיבה,

הוא רוח נחת איזה בחשבון יקח טהורים, רבן בית של תינוקות מלמד

זוהר בלומדו הצרות מכל ישראל עם את ולהציל להקב"ה, לעשות יכול

ו הצבור, עם אחת דקה וינצלוהקדוש נח, בתבת יכנסו ישראל עם כל כך

ומגוג גוג זי"ע,ממלחמת והרמח"ל וויטאל, חיים רבי הזוה"ק, שכתב כמו ,

הזוהר". "אור עוד ועיין
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הנביא אליהו פתיחה 

פתחהרמ "ק:כתב תפלת לומר טוב

בריש הנזכרת  לטוב זכור ספר אליהו 

הזוהר  שבתאי תיקוני רבי (סדור

אשר מראשקוב). החיד"א, וכתב

קדישי,קבלו מסגלתרבנן שהיא

התפלה . הקודשלקבלת (עבודת

והרי"ח י'). סימן  סוף באצבע מורה

מסוגל  שבאמירתה כתב, הטוב

הקדושה ניצוצי פ'לברור  (בא "ח,

ההקדמה). סוף בהר 

ׁש אּת ה ּפ תח  העוֹ למים  רבּ וֹ ן ואמר . ל ּט וֹ ב  זכוּ ר הנּ ביא אל יּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ה וּ א  א ּת ה ה ּמ ס ּפ רים. בּ חׁש בּ וֹ ן וֹלא לבד , אחד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶהוּ א 
ואין  נעלמים . כּ ל  מעל נעלם העליוֹ נים , כּ ל  מעל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש ה וֹ צאת  ה וּ א א ּת ה  כּ לל. לה שׂ יג & בּ & ּת פיסה א וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמחׁש בה 
בּ הם  להנהיג  ספירוֹ ת , עשׂ ר  להם וק וֹ ראים ּת ּק וּ נים , עשׂ ר ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוג לּ ית 
אּת ה  וּ בהם  ה נּ גלים . ועוֹ למוֹ ת נגלים  ׁש אינם  סתוּ מים  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת
אוֹ תם. וּ מיחד אוֹ תם  ׁש ּק וֹ ׁש ר הוּ א  וא ּת ה  אדם, מ בּ ני ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּס ה
מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ׁש ּמ בדּ יל מי כּ ל  מ בּ פנים, ׁש אּת ה ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מ ּפ ני
וא לּ וּ  בּ &. מפריד  ה וּ א כּ אלּ וּ  ל וֹ  נח ׁש ב ספירוֹ ת , ע שׂ ר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
קצר, ואחד ארוֹ +, אחד כּ סדרם , הוֹ לכים  הם ספירוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
ל&, ,ּמ נהיג מי ואין להם. ,ּמ נהיג הוּ א  ואּת ה בּ ינוֹ ני. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְואחד 
ּת ּק נּת  לבוּ ׁש ים ׁש ה וּ א . צד מ כּ ל ו ֹלא מ לּ מ ּט ה  וֹלא  מלמעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
ּת ּק נּת  גּ וּ פים  וכּמ ה אדם, לבני נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים  ׁש ּמ הם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם ,
עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים  ה לּ בוּ ׁש ים  כּ לּפ י גּ וּ פים  ׁש נּ קראוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם ,
שׂ מאל. זרוֹ ע גּ ב וּ רה  ימין. זרוֹ ע החסד הזּ ה. בּ תקוּ ן ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
- יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד והוֹ ד  נּ צח  הגּ וּ ף. כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
ּפ ה, נקראת  מלכוּ ת  ק וֹ דׁש . בּ רית  א וֹ ת והוּ א ה גּ וּ ף , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש לימ וּ ת
היא  ה ּמ ח , היא  החכמה  מ דּ ת  לּה . קוֹ ראים  ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה 
מבין, הלּ ב  וּ בּה  ה לּ ב, היא  ה בּ ינה  מ דּ ת  ׁש בּ פנים . ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה
לה' ה נּ סּת רוֹ ת  נאמר , והבּ ינה] [החכמה ׁש ניהם  אלּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל
מ גּ יד  נאמר ועליו מלכוּ ת , כּ תר הוּ א עלי וֹ ן, כּ תר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱא ֹלקינ וּ .
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וּ ב נּ ׁש מה  ּת פלּ ין, עליו ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  וה וּ א  אחרית , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵמרא ׁש ית 
הא, ואוֹ ת  ואו ואוֹ ת הא ואוֹ ת  יוּ ד א וֹ ת ׁש ם  מאיר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּפ נימית 
בּ זרוֹ ע וֹ תיו  האילן את מ ׁש קה  והוּ א  אציל וּ ת, דר + ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א 

האילן , את ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים  וּ מת גּ דּ ל וענפיו , בּ אוֹ תה וּ מתרבּ ה  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההׁש קאה.

כּ ל העוֹ לם,ר בּ וֹ ן וסבּ ת העליוֹ נים , כּ ל על  עליוֹ ן ה וּ א א ּת ה  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מ ׁש קה וא ּת ה  אילן,הּס בּ וֹ ת , ׁש נּ קראים  הּס פירוֹ ת  את ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הּמ עין , ׁש ה וּ א בּ נביעת לגּ וּ ף, כּ נּ ׁש מה  הוּ א ה ּמ עין אוֹ ר  וא וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
דּ מיוֹ ן, אין וּ ב& לגּ וּ ף. ה ּס פיר וֹ ת ח יּ ים  מכּ ל דּ מ וּ ת ואין ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

והחיצוֹ נ יּ ים.והנּ בראים וארץ.ה ּפ נימ יּ ים  ׁש מים  ובראת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ראת  וּ בארץ וּ מ זּ לוֹ ת. וכוֹ כבים  וירח, ׁש מ ׁש , מהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוה וֹ צאת
ודּ גים  ועוֹ פוֹ ת  וח יּ וֹ ת ועשׂ בים , עדן, וגן וּ דׁש אים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאילנוֹ ת 
ואי+ עליוֹ נים, בּ הם  וּ לה וֹ דיע  לה כּ יר  אדם. וּ בני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת
עלי וֹ נים  ונוֹ דעים  נכּ רים  ואי + ותח ּת וֹ נים, עלי וֹ נים  בּ הם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ס וֹ ףותחּת וֹ נים , בּ אין וּ מ3יג ׁש יּ וֹ דע מי כּ לל.ואין הוּ א  בּ ר וּ ך ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואּת ה  ותחּת וֹ נים , בּ עליוֹ נים  יחוּ ד  אין  ית בּ ר+, אוֹ ר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִוּ בלעדי
ידוּ ע, ׁש ם י ׁש  אחד לכל  ספירה  וּ לכל כּ לּ ם , על אדוֹ ן ונוֹ דע ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌5◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר
ידוּ ע, ׁש ם ל& אין  וא ּת ה  הּמ לאכים . נקראים  ה ּס פירוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

הוּ א בּ ׁש מ וֹ ת.ׁש אּת ה ה נּ קראים  הּס פירוֹ ת  כּ ל את וּ מח יּ ה  ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
את  וּ ממ לּ א  ה ּמ ׁש לים  ה וּ א את ואּת ה מסיר  אּת ה וכאׁש ר כּ וּ לם ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

מהם, ה וּ א ה ׁש ּפ עת & אּת ה נׁש מה . בּ לי כּ גוּ ף  ה ,מ וֹ ת  כּ ל י,אר וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מבין  הוּ א  אּת ה בּ ּס פיר וֹ ת, הידוּ עה  החכמה  ידי על וֹלא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחכם 

בּ ּס פיר וֹ ת.וֹלא  הידוּ עה הבּ ינה  ידי קבוּ ע על מקוֹ ם  ל & אין  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אדם. לבני וחזק& תקּפ & לה וֹ דיענ וּ  הנהגת & א לּ א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע,
צדק  ׁש הם  וּ ברחמים , בּ דין העוֹ לם מתנהג  אי+ להם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ להראוֹ ת 
ה וּ א  מׁש ּפ ט  הגּ ב וּ רה . הוּ א  דּ ין אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

צדק האמצעי. צדק,היא העּמ וּ ד מאזני ה ּק דוֹ ׁש ה . ה ּמ לכוּ ת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
צדק, הין האמת. ע ּמ וּ די להרא וֹ ת היאׁש ני הכּ ל  בּ רית . א וֹ ת ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌
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דּ ין  ׁש הוּ א  היּ ד וּ ע צדק ל& ׁש יּ ׁש  ֹלא אבל  העוֹ לם מתנהג ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאי+
כּ לל. ה ּמ דּ וֹ ת א לּ וּ  מ כּ ל וֹלא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ דוּ ע מ ׁש ּפ ט  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ׁש הרי קוּ ם יד & על עלי וֹ נים ס וֹ דוֹ ת  ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
,ֹּלא  מה  ידי&, על  נסּת רים  רזים לג לּ וֹ ת  ל& נּת נה  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ ת 
ּפ תח  ׁש מעוֹ ן רבּ י קם  עּת ה . עד  אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת  רׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן
והּת פארת, והגּ בוּ רה , חסד הגּ דוּ לה , הנהג וֹ ת ה ' ל & ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר :

וההוֹ  הּמ מלכה והנּ צח, ה ' ל& וּ בארץ. בּ ,מים יסוֹ ד, – כל  כּ י  ד. ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יׁש ני  א לּ וּ  ׁש מע וּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל וה ּמ תנ3א  מלכ וּ ת. -ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ורנּ נוּ  "הקיצוּ  מ,נתכם. התע וֹ ררוּ  ה נּ אמן, והרוֹ עה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחברוֹ ן ,
ה ,כינה  מחלק  ׁש הם ה צּ דּ יקים , אוֹ תם  א לּ וּ  הם עפר", ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ כני
א לּ א  מתים קרוּ יים ואינם  ער ", ולבּ י יׁש נה  "אני בּ ּה , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
מׁש ה  וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בּ הם, נאמר זה וּ בּ ׁש ביל  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים ,
את  וּ לע וֹ רר לשׂ ּמ ח  התעוֹ ררוּ  והאבוֹ ת . אּת ה  ה נּ אמן, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה 
כּ לּ ם  הצּ דּ יקים  עּת ה , ׁש עד בּ גּ ל וּ ת, יׁש נה ׁש היא  ◌ָ◌5◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ,כינה
קוֹ ל וֹ ת, ׁש ֹלׁש  ה ,כינה  נתנה מ יּ ד בּ עיניהם . וׁש ינה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
ׁש הרי  הנּ אמן. הרוֹ עה קוּ ם  לוֹ : וא וֹ מרת הנּ אמן, הר וֹ עה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלנגד
ׁש לּ וֹ , א וֹ תיּ וֹ ת בּ אר בּ ע אצלי דּ וֹ פק", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָעלי&
ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי בּ כחם, בּ הם  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְויאמר
ׁש הרי  להגלוֹ ת +" יוֹ סיף ֹלא  ציּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ+ "ּת ם  כּ ת וּ ב: ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

טל  מלא וּ מ דּ וּ ע  טל מלא  ה וּ א,רא ׁש י בּ רוּ + הּק ד וֹ ׁש  אמר א לּ א  ? ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש עליתי  ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם  חׁש בּת , ה ,כינה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא ּת 

מעלה, ׁש ל ה ּמ ק דּ ׁש  ׁש ל לבית ירוּ ׁש לים  - לי,וּ בי ועליתי ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
כּ +,?מעלה  זה לביתיאין עליתי ֹלא  ׁש א ּת ׁש בּ אמת זמן  כּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ה ,כינה בּ גל וּ ת  היא  והא  טל " נמלא "ׁש ראׁש י סימן, ל + הרי ! ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ ּה  והח יּ ים  ׁש לּ ּה  ה,למ וּ ת בּ ס וֹ דבּ גּ ל וּ ת, ה וּ א הוּ א  וזה  טל , ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ה ,כינה  היא ה"א וא וֹ ת  וא "ו אוֹ ת ה "א  א וֹ ת יוּ "ד א וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵסוֹ ד
עלים  וא "ו וא וֹ ת הא  אוֹ ת י וּ ד א וֹ ת א לּ א ט"ל, בּ ח ׁש בּ וֹ ן ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ ּה 

ט"ל , לח ׁש בּ וֹ ן הזּ ה האוֹ ת יּ וֹ ת  ה ,כינה ׁש ה ,ם  את  ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הר וֹ עה  קם מ יּ ד העלי וֹ נים, ה ּמ ק וֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל ה נּ וֹ בע  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין
היּ ח וּ ד. סוֹ ד כּ אן עד עּמ וֹ . ה ּק ד וֹ ׁש ים  והאב וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן

ה ּק דוֹ ׁש ים ויהי  מ כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ מין  העּת יק ה ' מ לּ פני  רצוֹ ן  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
טל  ׁש יתמ,+ מה כּ ל . נעלם הנּ ס ּת רים מכּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונסּת ר
אנּפ ין  זעיר ׁש ל הראׁש  וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
בּ רצוֹ ן  ּפ נים  בּ הארת ה ּק ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה  ׁש פע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י+

ה  מלּ פני ויתמ ,+ ה כּ ל. מ כּ ל וּ בשׂ מחת הּק ד וֹ ׁש  י וֹ מין  "העּת יק ' ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ורחמים  רצוֹ ן מהכּ ל. נעלם  ה נּ סּת רים  מכּ ל  ונס ּת ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,
בּ ני  כּ ל  ועל עלי ושׂ מחה , בּ רצוֹ ן, עליוֹ נה , בּ הארה  וחסד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵחן,
ויפדה  עּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל  אלי, הקר וֹ בים  כּ ל  ועל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לנוּ  וינּ תן ויכין לע וֹ לם , ׁש בּ א וֹ ת הרעוֹ ת  ה צּ רוֹ ת מ כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָא וֹ תנ וּ 
ׁש כּ ל  העליוֹ ן, מה ּמ זּ ל וּ מצוּ קה, צרה בּ לי ט וֹ בה  וּ פרנסה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמזוֹ ן
מלא+ וּ מחרב הרע , מעין ויּ צּ ילנוּ  מׁש ּת ל ׁש לים. מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ זוֹ נוֹ ת
וחסד, חן  נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , ויּת ן גּ יה נּ וֹ ם . ׁש ל  וּ מה דּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו, ורחמים, בּ רווח , וּ מזוֹ נוֹ ת  ארכים , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌5◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוח יּ ים 

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצוֹ ן.

ׁש כּ א ׁש ר אמר למעלה בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימ וֹ תי ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הרצוֹ ן הר  אוֹ ת וֹ  על  עוֹ מד למעלה , למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ יוֹ תר  הּס תוּ ם  הראׁש  לע וֹ לם . כּ לל נתּפ ס וֹלא  נוֹ דע  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא 
והאיר  נּ וֹ דע, ולא ,ה וֹ ציא , מה ה וֹ ציא הרא ׁש  ואוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ חׁש בה  וּ רצוֹ ן בּ העלם. והכּ ל ,האיר, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַמה
א וֹ תוֹ  וּ מּת וֹ + נפרס, אחד מס+ כּ עין  מ ּמ נּ וּ . הארה לק בּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו
מ גּ יע  ו ֹלא מ גּ יע  העליוֹ נה  הּמ חׁש בה  זוּ  רדיפת  ידי  על ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּמ ס +
אוֹ ת ּה  וּ כׁש ק בּ לה  ,האיר  מה  האיר וּ מ זּ ה  הּמ ס+ אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעד 
נוֹ דע  ׁש ֹּלא סתוּ ם  בּ א וֹ ר מאיר עתיק היה  העלי וֹ נה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה
א וֹ תוֹ  ה כּ ה אז האוֹ ר , ג וֹ דל מ 3יג  ואינוֹ  ידע ֹלא  המח ׁש בה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוזוּ 
מס+ בּ הארת  ה כּ ה נוֹ דעה  ׁש ֹּלא  ה ּמ ח ׁש בה סוֹ ד ׁש הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
התגּ לּ ה  וֹלא  נוֹ דע וֹלא וּ מ 3ג , ידוּ ע ׁש אינ וֹ  מ ּמ ה  והאיר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌5◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד
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ּפ עם ה כּ ה נוֹ דעה  ׁש ֹּלא  ה ּמ ח ׁש בה  ׁש ל  הא וֹ ר זה בּ הארת ב ואז ' ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
העוֹ מד כּ אחדהּמ ס+ כוּ לּ ם האירוּ  זה ידי ונתקנוּ ועל  ונעשׂ וּ  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

בּ בחינת  ואינם א וֹ רוֹ ת  אינם ההיכלוֹ ת  וא לּ וּ  היכלוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש עה
בּ בחינת  בּ הם ׁש עוֹ מד מי י ׁש  וֹלא נׁש ּמ וֹ ת  בּ בחינת ואינם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח
בּ כח  כ לּ ם  ׁש עוֹ מדים  האוֹ ר וֹ ת, ּת ׁש ע  כּ ל  ׁש ל הרצוֹ ן ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌5◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַח יּ ה.

כּ וּ לּ ם בּ ח ׁש בּ וֹ נם  מהם  אחד ׁש ה וּ א לרדּ ף ה ּמ ח ׁש בה ר וֹ צים  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ו ֹלא  אוֹ ת וֹ  מ 3יגים ואינם  בּ מחׁש בה  ׁש ע וֹ מדים בּ זמן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם 
בּ מחׁש בה  וֹלא  בּ רצוֹ ן ֹלא  קיּ מים ֹלא  וא לּ וּ  כּ לל להם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַנוֹ דע

הארה העליוֹ נה  מעט בּ ּה  נמצאים ּת וֹ פסים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים . וֹלא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּמ חׁש בה  מ ּס וֹ ד הא וֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל האמוּ נה סוֹ דוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָכּ ל 

כּ וּ לּ ם  וּ למּט ה מ ,ם  בּ ער כּ ם העליוֹ נה, עד נקראים ס וֹ ף. אין ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
נוֹ דעים  וֹלא  מגּ יעים , וֹלא  בּ דּק וּ ת הא וֹ ר וֹ ת מגּ יעים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן
מחׁש בה  ׁש ל ה3גה  וֹלא רצוֹ ן  ׁש ל ה3גה כּ אן אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַמהוּ תם,
מתל בּ ׁש  אז מאיר  מי לוֹ  נוֹ דע וֹלא  ה ּמ ח ׁש בה  מאירה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר

למי וּ מאירים בּ ינה בּ ת וֹ + להאיר ונעלם זה ׁש רא וּ י וּ מתחבּ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
הּק רבן  וּ בסוֹ ד לאחד  כּ וּ לּ ם ונחׁש בים  ׁש נּ כללים עד זה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִעם 
זה  וּ מאירים בּ זה  זה נקׁש רים כוּ לּ ם ה ּק טרת, עׁש ן ע וֹ לה  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
עוֹ לה  והּמ חׁש בה  עליּ ה  בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם ע וֹ מדים אז  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה,
עליוֹ נה  מחׁש בה  מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה  הא וֹ ר זה סוֹ ף. בּ אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתע ּט רת

כּ לל) בּ ּה  נ וֹ דע וּ מק יּ ם (ׁש ֹלא ונאצל נמצא  וּ מ ּמ נּ וּ  סוֹ ף  אין  נקרא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חלקם  וז+ א ׁש רי עוֹ מד, הכּ ל זה  סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מאיר

הבּ א. וּ בע וֹ לם  ה זּ ה  בּ עוֹ לם  הצּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 

f
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ידענוּ ! לא ּת גּ ידוּ  §¨¨Ÿ©¦Ÿ¤ׁש ּל א
יכלנוּ ! לא ּת אמרוּ  §ŸŸ§Ÿ¨Ÿ¤ׁש ּל א

עוֹ למית מלחמה בפני עוֹ מד ¦¨¨¨§¦¥§¦¥¨©העוֹ לם

הגאולה  של אתחלתא  היא  עולמית  שמלחמה  רבותינו הורונו

נח תיבת היא הזוהר ספר ע"ב)הסופית, קנג  ח"ג והיכנס(זוהר רוץ ,

כגון: באוכלסיה , שונים למגזרים הזוהר. ספר ללמוד החל למקלט ,

המהנדסים, הסתדרות  המורים, הסתדרות ישראל, בנק עובדי כל

מניות. בעלי  הקבלנים, הסתדרות  הרופאים, הסתדרות 

0527651911 בחינם: ספרים לקבלת

ה�א�לה, �עמי �לקרב �להחי �פע�ה, העֹולמי הזֹוהר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌&◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמפעל
�אהבה וננצל נז+ה �עמים, אלף ��חֹוד הזֹוהר �ס.�םְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

�פגעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵמאסֹונֹות

וּ לקרב "מפעל להחי ׁש  בּ פעלּ ה י וֹ צאים  העוֹ למי " הזוֹ הר ¦§¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ חוֹ דׁש  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר סיּ וּ ם ידי  על  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה 
וחדׁש  חוֹ ד ׁש  בּ כל הּמ גן לאלף נזכּ ה וּ בכ% ּפ עמים , ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף 

וּ פגעים. מלחמוֹ ת למנוֹ ע הרמח"ל ונצליח [כּ תּק נת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הדּ וֹ רוֹ ת]. גּ דוֹ לי  מאלף למעלה ועוֹ ד זי"ע ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

נעוֹ ררּב תוֹ � וּ בזה ּפ עמים, אלף הזוֹ הר את נּס ים חוֹ ד ׁש  §ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מר וֹ מים. בּ ׁש מי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

אלף את כּ ל וכאׁש ר סדּ רנוּ , חלקים ל ׁש בעים הז וֹ הר  ¤ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אנׁש ים אלף ׁש בעים דהיינוּ  יטלוּ , אחד חלק ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאנ ׁש ים

הנּ ביא י ׁש עיה להבטחת נזכּ ה הכּ ל  ס % זוֹ הר , (ּפ רקילמדוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

א-ב ) הגדּ ל ּת ט ' גּ דוֹ ל... אוֹ ר ראוּ  בּ חׁש % ההלכים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ"העם
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ׁש לל". בּ חלּ קם יגיל וּ  כּ אׁש ר  לפני 1... שׂ מח וּ  (עיין ה3מחה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ם ) .ר ׁש "י ַ◌ִ◌ָ◌

רצוֹ ן ואּת ה לקיים יח וּ די, ללּמ וּ ד  והצטרף בּ א יה וּ די, איׁש  §©¨ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
לקרב  ותזכּ ה וּ לגאלנוּ , להחיׁש  החפץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱאֹלקינוּ 

צדקנוּ . מׁש יח ּפ ני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לקבּ ל

ונפׁש םוּ כבר לבּ ם וּ בכל קדוֹ ׁש ים, עם י שׂ ראל  עליהם קבּ לוּ  §¨ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם כּ ל ואלפים , בּ רבבוֹ ת וּ מזוּ מנים, מ וּ כנים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהם

ק וֹ נם. רצוֹ ן  לעשׂ וֹ ת דּ ּק וֹ ת 4.5 מזּ מנּ ם, ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקדּ יׁש 

הּק דוֹ ׁש :מ ּט רת  נפלאהלימוּ ד רצוֹ ן בּ עת לעוֹ רר  היא ©§©ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּת נּ א עם וּ להתח בּ ר  ּפ תוּ חים , ׁש מים ׁש ערי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ ּת פילה יעמוֹ ד למען זיע"א, י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלקי

הנּ ביא אליּ הוּ  ׁש אמר כּ מוֹ  זכוּ ת, אליּ ה וּ )ויעוֹ רר ּפ תח  (בּ ּמ אמר  ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

האבוֹ ת  אלּ וּ  העליוֹ נים את  לעוֹ רר ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקוּ ם
את  להקים למען  מהימנא רעיא ר בּ נוּ  וּ מׁש ה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ים

מעפר ּה  בב"א.ה�כינה  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

בּ זוֹ הרּכ בר התע ּס קוּ ת בּ זכוּ ת כּ י הנּ ביא אל יּ הוּ  לנוּ  הבטיח §¨ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
בּ רחמים מהגּ לוּ ת נצא  רבּ וֹ תינוּ הּק דוֹ ׁש  לנוּ  וכתבוּ  , ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

את לקרב הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ולעסק לגרוֹ ס ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ים
הּט מאה את המקצצת החרב הנּ וֹ  הזוֹ הר  אׁש ר ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה,
ׁש ל  עּק רוֹ  ונפׁש וֹ , האדם את מזכּ % הז וֹ הר  הרע, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוהיּ צר 
אהבת טהוֹ רה , ה;ם עבוֹ דת קדוֹ ׁש , מ וּ סר  הוּ א ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר
הנּ צחית, לתכלית מלאה נפׁש  מסירוּ ת וי שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַה;ם
כּ % לאוויר, זקוּ ק ;הגּ וּ ף כּ פי  הנּ ׁש מה, אויר  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהזוֹ הר
ההלכוֹ ת ק יּ וּ ם עם וּ ביחד הּק דוֹ ׁש , לזהר הנּ ׁש מה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְזקוּ קה
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ההלכ וֹ ת, ּפ ׁש ט ה ּת וֹ רה, ּפ ר דּ "ס כּ ל לּ יּמ וּ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת,
לקיּ וּ םרמזיהן, מחלטת נפׁש  מסיר וּ ת  וסוֹ דוֹ תיהן, דרוּ ׁש יהן ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש ל  לאוֹ רוֹ  נזכּ ה ואז  וּ בקד ;ה, בּ טהרה הּת וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְול ּמ וּ ד
בּ אים ימים הנּ ה בּ ימינ וּ , בּ מהרה ׁש יּ וֹ פיע צדקנוּ , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח 
ע ּמ וֹ  את ה גּ וֹ יים ושׂ נאת העּמ ים, חוֹ ׁש % מּת וֹ % ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵאלינוּ ,
רח"ל  כּ י מעידים  ה ּס ימנים וכל  הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ בחר

עבר ... מכּ ל מתקרבת , איוּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה

ׁש בּ ;מיםאין אבינוּ  על א לּ א לּ סמוֹ ך  מי  על  ולׁש מע לנוּ  ! ¥ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
מב3ר טוֹ ב מב3ר  הנּ ביא אליּ הוּ  דּ ברי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלקוֹ ל

גּ ד וֹ לי הגּ אוּ לה בּ הסכּ מת העוֹ למי, הז וֹ הר  מפעל ידי ועל ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ כל  יהוּ די לכל קריאה הּפ וֹ על  אל מהכּ ח נוֹ ציא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַהדּ וֹ ר,
חלק  ולהיוֹ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וללמוֹ ד  לקרא וּ מקוֹ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָמקוֹ ם
כּ ל  את המסיימוֹ ת קבוּ צוֹ ת עם לקדוּ ׁש ה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמהמתחברים

הזוֹ הר בּ י וֹ ם.ספר  דּ ּק וֹ ת 4.5 ׁש ל בּ הׁש קעה  ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ׁש ּת ח לּ תּה ּכ ל המׁש ּת פת בּ ּק ריאה חלק וֹ  את יק בּ ל מׁש ּת ּת ף ¨ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י הּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א ציּ וֹ ן  אצל חצוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְבּ כוֹ לל

העוֹ לם. חלקי  לכל וּ מ;ם ע"ה, י כּ נס י וֹ חאי  כּ $ ידי  ועל ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ עד וֹ  והמסייעים עּמ וֹ  הּמ ׁש ּת ּת פים וכל  בּ יתוֹ  וּ בני ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְהוּ א
גּ וֹ ג וּ מלחמת הנּ וֹ רא הּמ בּ וּ ל מּפ ני וּ מצּ ילה הּמ גנּ ה נח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְלתבת 

היּ מים  אחרית ׁש ל מבּק ׁש וּ מגוֹ ג אנכי אחי  את וּ בזאת - . ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ה;כינה את ׁש יז כּ וּ  הנּ בחרים האנ ׁש ים אלף  מ-70 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
וּ להחיוֹ ת ׁש פלים, רוּ ח "להחיוֹ ת להרים, מעפר י שׂ ראל ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
לרחוֹ ק  ׁש לוֹ ם ׁש ל וֹ ם ואר ּפ אהוּ , ראיתי  דּ רכיו נדכּ אים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵלב 

וּ רפאתיו". ה' אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְולּק רוֹ ב
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כּ ר %א.:הּק דוֹ ׁש ההּת כנית ויקבּ ל טפס, ימלּ א  אחד כּ ל ©¨§¦ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
י וֹ מי. לל ּמ וּ ד  בּ חינם מתק;ריםב.אחד כּ וּ לנוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ויוֹ ם. י וֹ ם בּ כל  הרׁש בּ "י לצ יּ וּ ן אּמ יץ כּ ל ג.בּ ק ׁש ר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קרוֹ ביהם ו ׁש מוֹ ת ׁש מוֹ תיהם לּת ן יכ וֹ לים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ּת פים 
הזוֹ הר הלימ וּ ד  ׁש יעוּ ר אחר  לילה כּ ל אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויזכּ יר וּ 

בּ לּ ילה. ׁש ּת ים הּק דוֹ ׁש ד.בּ ׁש עה הזוֹ הר ספרי  את  לחלּ ק ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הזוֹ הר ספר כּ ל הקודש בּ לׁש וֹ ן  ּת ר גּ וּ ם  עם מחדׁש  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ דּפ ס

כּ רכים. בּ י וֹ ם,ה.בּ ׁש בעים דּ ּק וֹ ת 4.5 ילמד אחד  כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
גּ וֹ מרים אנ ׁש ים ׁש בעים וכ% הכּ ר %, כּ ל אחד  בּ חדׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְויגמר 

הזוֹ הר. ספר כּ ל חוֹ דׁש  בּ כל נחלּ ק ואי"הו .וּ מסיימים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ בכל הזּ ה, בּ מבצע ׁש יּ ׁש ּת ּת פוּ  אנׁש ים אלף ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלׁש בעים

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  סי וּ מי  אלף יגמרוּ  בּ חוֹ דׁש ז ..חוֹ ד ׁש  סיּ וּ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
י שׂ ראל  גּ ד וֹ לי  וכל הּמ ערבי , בּ כתל אי"ה יהיה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

הנּ "ל. הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  סיוּ מי  אלף ׁש ל בּ מעמד  ח.יׁש ּת ּת פ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ חצוֹ ת ה לּ וֹ מדים הר ׁש בּ "י , לאהל מתחבּ רים ישׂ ראל ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 
כּ ל  וגוֹ מרים י וֹ ם, בּ כל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ע וֹ ת ׁש תי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
את ילמדוּ  וּ בנוֹ סף  הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר  ספר כּ ל את ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָׁש ב וּ ע
לציּ וּ ן  מחבּ רים ישׂ ראל עם כּ ל  להיוֹ ת כּ רכים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה;בעים

ימלּ אט.הרׁש בּ "י. יוֹ ם בּ כל  הרׁש בּ "י לציּ וּ ן ׁש עוֹ לה מי כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הנּ "ל , החוֹ ברת כּ ל ולגמר ללמוֹ ד עצמ וֹ  על ויק בּ ל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹטפס,

להלּ ן . כמבוֹ אר כּ וּ לם כּ נגד עצוּ ם שׂ כר  אחד י.ויקבּ ל  כּ ל ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הע וֹ שׂ ה, מן י וֹ תר  הּמ עשׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל מאמר לקיים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה

בּ חינם כּ רכים 70 סט ט וֹ פסים )יקבּ ל ויחלּ ק (עם  ׁש יּ זכּ ה כּ די  ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
מׁש ּפ ח וּ בני לחבריו בּ חינם זוֹ הר  הּק רוֹ ביםספרי ּת וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוֹ דׁש  מידי הזוֹ הר מסימי  אנ ׁש ים ל-70 ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהרחוֹ קים
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כּ וּ לם, כּ נגד  שׂ כר  ויקבּ ל  עוֹ מד, העוֹ לם ;עליהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ חד ׁש וֹ ,
בּ זוֹ הר כמבוֹ אר בּ ראם קכ"ח:)וּ כאלּ וּ  וּ בּ ספר(ּת ר וּ מה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

כּ ל  מקבּ ל  בּ זה הּמ ׁש ּת ּת ף וכל  ועוֹ ד. ובגר"א, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים
הזוֹ הר את ּפ עם  אלף סיּ ם כּ אילוּ  שׂ כר מהם ואחד  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
מהחבוּ רה אחד כּ ל  כּ נגד  שׂ כר מקבּ ל  אחד  וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
מכּפ ל  אחד  כּ ל מכּ % היּ וֹ צא סיּ וּ מים, אלף  שׂ כר ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

אנׁש ים אלף ח יּ ים )בּ ׁש בעים מים  70(בּ אר י וֹ צא ס"ה - ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אחד  לכל ונחׁש ב  ח וֹ ד ׁש , בּ כל זוֹ הר סיוּ מי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר סיוּ מי מליוֹ ן 70 ס יּ ם כּ אילוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמהמׁש תתפים

הר ׁש בּ "י ) שׂ מחת .(ועיּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

סייםכּ יצד הא כאילו לו נחשב איש מהשבעים אחד כל ? ¨ֵ◌ַ◌
חמד  השדי כדברי  החבורה עם השתתף כי  לבדו,

קצח ) סי ' מ ' ס "ק,(מערת נה סי ' ברורה  משנה מז:, ברכות עוד: (ראה

ג.) דף  משבת  ועיי"ש  ט "ז, פרק ח "ב חסד אהבת וכדברי ע "ג, .
תצוה פרשת חיים מים כ"ד)הבאר דף  יד לכל (כתב  כן, אם ,

וכיון  סיומים, אלף של זכות יש מהחבורה ואחד אחד
אלף  בכל מוכפל ערבות מדין אלף, 70 היא שהחבורה
70 וזהו אלף  כפול  אלף 70 כלומר : אחד, לכל שיש

רגע  עוֹ ד חׁש ב הקדוש. זוהר סיומי מניין מיליון כּ ל ! ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ;מים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל כּ י בּ אלף, יכּפ ל ׁש וּ ב  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌ְלוֹ מדים,

בּ אלף ויּ צא )נוֹ תנים ּפ רׁש ת ׁש וֹ רה(זוֹ הר ה;כינה והרי  , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ נגד  מקבּ ל  הרי  ה ;יעוּ ר, לל וֹ מדי הּמ צטרף וכל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מניין,

אלף  ּפ י ה 3כר  את אחד  מליארד !!כּ ל  70 הכּ ל  ס% ,(בּ לי וֹ ן)! ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

בּ לבד  אחד בּ חוֹ דׁש  למד  כּ אילוּ  ואחד אחד  לכל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונחׁש ב 
מליארד  זוֹ הר.(בּ לי וֹ ן)70 סי וּ מי , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌



הזוהר כח ששי |ו הקדושה|חלק התכנית

חסידיםויש הספר דברי  לפי להוסיף מצוה עוד שכל
כנגד שכר  נוטל  אותה, מקיימים  ואין דורשים  לה  שאין

הימנה  הבטלים 15כל  לסך השכר  את מקבלים וכו ', ,
1,050,000,000,000,000 מיליון 70 כפול יהודים מיליון
לכל  זוהר  סיומי טריליארד  ו-50 קודריליוֹ ן אחד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבמילים:

הזאת. בחבורה המשתתף ואחד  אחד 

הזוֹ הרּת דע כּ ל את לסיּ ם כּ די נצר% יחיד ׁש לּ כל ל1 ¥©ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּמ חוּ לק  הז וֹ הר  חׁש בּ וֹ ן ּפ י  על ׁש ע וֹ ת, 142 ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
ׁש עה חצי בּ לימוּ ד  הקודש, לשון תרגום עם כרכים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְל-70
חדשים מע שׂ רה ּפ חוֹ ת בּ מׁש % הזוֹ הר כּ ל  את  מס יּ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַליּ וֹ ם

יוֹ ם ) סיּ ם(284 אם - ּת וֹ רה [ׁש עוֹ ת 142 חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  עּת ה ,ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
מליארד 70 כּ פוּ ל  בּ הׁש ּת ּת פוּ ת](בּ לי וֹ ן)לבד] זוֹ הר [סיוּ מי  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ּת וֹ רה, ׁש עוֹ ת מליארד ארבּ עים מאוֹ ת ּת ׁש ע טריליארד  9 =ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
70.000 ׁש ל זוּ  הּק ד וֹ ׁש ה בּ חבוּ רה בהׁש ּת ּת פוּ תך  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר ,
דּ ּק וֹ ת 4.5 בּ לימוּ ד הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ל וֹ מדי צדּ יקים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיה וּ דים

יוֹ ם 30 בּ מׁש % בּ לבד מאוֹ ת בּ י וֹ ם ּת ׁש ע  טריליארד ל-9 זכית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש ל ּת וֹ רה  ׁש ע וֹ ת מליארד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

.9,940,000,000,000

60[החׁש ּב וֹ ן כּ פוּ ל  ׁש עוֹ ת, 142 ה זּ ה : סדר  לפי הּמ דיּ ק ©¤§ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לּ יּמ וּ ד  זמן ל וֹ קח דּ ּק וֹ ת 8520 = בּ ׁש עה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ ּק וֹ ת
בּ יוֹ ם דּ ּק וֹ ת 284 = י וֹ ם ל-30 לחלּ ק הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל 
לכל  יוֹ צא איׁש  ל-70 וּ כׁש נּ חלק ל יּ וֹ ם], ׁש עוֹ ת  [כּ -5 ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְליחיד

ללמוֹ ד בּ יוֹ ם אחד דּ ּק וֹ ת  אתכּ -4 וחיּ ב יכוֹ ל  יהוּ די כּ ל ׁש זּ ה , ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש הם בּ חוֹ דׁש , דּ ּק וֹ ת 284 ׁש ל וּ בל ּמ וּ ד וּ לעּמ וֹ , לעצמ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה
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ל- אחד בּ חוֹ דׁש  ז וֹ כה ׁש עוֹ ת, מאוֹ ת כ-5 ּת ׁש ע טריליארד 9 ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
9,940,000,000,000 מליארד ׁש ל ארבּ עים ּת וֹ רה ׁש עוֹ ת  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

כל  כנגד של החשבון מבלעדי הוא זה וכל הּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
חסידים]. ספר פי  על מיליון] [כ-15 היהודים

ה ּק דוֹ ׁש ּכ יּ דוּ ע, זוֹ הר  כּ מוֹ ׁש הלּ וֹ מד הוּ א בּ חוֹ ל, אחת ׁש עה ©¨©ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ּת וֹ רה  ׁש נה אלף מליוֹ ן מאה מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת, , ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ּת וֹ רה דר 'ׁש נה אב וֹ ת צ דּ יקים , א וֹ רח וֹ ת ה ּט וֹ ב , הרי "ח  מל%, (כּ ּס א ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הם:נתן) הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  לּ י ּמ וּ ד ׁש עוֹ ת 4.7 זה, לפי , ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ לל  [ֹלא חוֹ ד ׁש , כּ ל זוֹ כה ׁש בּ הם ּת וֹ רה, ׁש נה 473.333ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ אלף ], ה כּ ל מכ ּפ יל  ׁש זּ ה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ז וֹ הר  לּ יּמ וּ ד ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִח;וּ ב 
מׁש ּת ּת פים, 70,000 עם בּ הׁש ּת ּת פ וּ ת א% ליחיד, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

ׁש ל  הּק וֹ דם הח ׁש בּ וֹ ן נוֹ סף מאוֹ ת ׁש בּ זה ּת ׁש ע טריליארד 9 ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל ּת וֹ רה ׁש עוֹ ת 9,940,000,000,000 מליארד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

הּק דוֹ ׁש  הּת וֹ רה:זוֹ הר ׁש עוֹ ת הכּ ל  ס% מכּפ ל ]. 473.333) ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌

אר בּ עים  מא וֹ ת  ּת ׁש ע  טריליארד 9 כּ לוֹ מר - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְב-9,940,000,000,000

הּק דוֹ ׁש ) זוֹ הר ׁש ל ּת וֹ רה ׁש ע וֹ ת הםמליארד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
קונטיליוֹ ן  4 כּ ל וֹ מר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְכ-4,704,930,020,000,000,000
מיליארד  ועשרים טריליארד  ו-930 קודריליוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְו-704

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ָׁש עוֹ ת

עצמ וֹ וכל על ׁש יּ קבּ ל יהוּ די כּ ל  ׁש ל בּ כח וֹ  העצוּ ם הזּ כוּ ת  §¨ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ס%: הּק דוֹ ׁש , הזּ הר את וללמוֹ ד הכּ לל עם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת ּת ף 
ואחד אחד וּ לכל י וֹ ם, 30 בּ מׁש $ ליּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת  4.5ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
דּ עת  בּ ר יׁש  האם וחׁש ב צא ז וּ . זכוּ ת י ׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמהמׁש תתפים 
בּ טלן  ח"ו ויּ �אר  זוּ , עצוּ מה  זכוּ ת  ויחטוֹ ף ירוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

הארץ?ועם ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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נ שׂ אאמרוּ  ּפ ר ׁש ת מהימנא רעיא קכ"ו.)בּ זוֹ הר קכ"ה.:- .(דּ ף ¨§ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌

הקודש:... רבלׁש וֹ ן בּ הם,וערב  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  , ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כ) מרחק.(ׁש מ וֹ ת ויּ עמד וּ  ויּ נעוּ  העם רחוֹ קים ויּ רא יהי וּ  כּ $ ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּ כל הּק דוֹ ׁש  והעם חכמים תלמידי ויראוּ  הגּ אלּ ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ִמן 
מהם  רחוֹ קים והם הזּ ה, ידּ ּמ וּ הכּ בוֹ ד בּ חׁש % וּ רׁש עים ... ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌

וימוּ ת וּ ) יכרתוּ  ּפ ר וּ ׁש ּה  י דּ ּמ וּ  בּ חׁש $-(מ לּ ת ׁש יּ מוּ ת וּ  רב ערב  .הם ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
הנּ ביא, עליהם אמר  זה יג )וּ מ;וּ ם אדמת (יחזקאל ואל  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

יבאוּ  ֹלא  וֹלאישׂ ראל הגּ וֹ ים , בּ ין לארץ בּ ח וּ ץ  ׁש יּ ;ארוּ  (ּפ ירוּ ש , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ישׂ ראל) לארץ ליכּ נס  רׁש וּ ת להם  ּמ תוֹ קיהיה  וּ מפרׁש ים , (רמ "ק ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

.מדּ ב ׁש ) ִ◌ְ◌ַ◌

י�אר וּ ׁש אלה: לארץ בּ חוּ ץ ׁש היּ הוּ דים עצה יׁש  האם §¥¨ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים?

אוֹ מרים,ּת ׁש וּ בה: והרׁש בּ "י רבּ נוּ  הּק דוֹ ׁש מׁש ה הזּ הר כּ י §¨ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
מחבלי י נּ צל וּ  ׁש יּ למדוּ  ׁש אלּ וּ  נח ּת בת  כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְה וּ א

סוֹ ד מׁש יח. ּת ל וּ י בּ זה ׁש רק לנ וּ , אוֹ מר  הּק דוֹ ׁש  והרמח"ל ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר י שׂ ראל  עם ◌ַ◌�◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהצּ לת 
יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ריחת  וז"ל : הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 

וננּ צל . הזּ את להּת בה  נברח  וכלּ נ וּ  הּת בה, ענין הזּ הרהּק דֹו ׁש הוּאּכ מֹו ּת בתנחע שׂ תה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ ֹ ַ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ֵ◌ ַ◌ ֹ

בּ זּ הרוכ � זי"ע לר ׁש בּ "י  ה;לוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה אוֹ מר  §¨ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
קכ"ד)הּק דוֹ ׁש  החבּ וּ ר(נשׂ א בּ זכ וּ ת הקודש: לשון , ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הגּ לוּ ת מן י שׂ ראל  בּ ני יצאוּ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ 1,
מׁש יח חבלי  צער  וּ לֹלא  ויּס וּ רים צרוֹ ת לֹלא ראהבּ רחמים ! ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

חדׁש  זהר  בּת ּק וּ ני  ד')עוד עּמ וּ ד קנ"ג:וּ בזהר.(ע "ב  (ח "ג , ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌
מהימנא ) אי נּ וּ ן בּ רעיא אלּ ין הרקיע. כּ זהר  יזהיר וּ  והמשׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
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דּ אקרי דּ א, בּ זהר  מׁש ּת דּ לין  כּ תיבתדּ קא  דּ איהוּ  הזּ הר , ספר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
דּ א.נח דּ ספרא אוֹ רה ודא יקר,... בּ אוֹ ר  הרמ"ק א'- (ׁש ער ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ה') ּת בת :סימן כּ מוֹ  הוּ א הזּ הר ספר ׁש נּ קרא זה ח בּ וּ ר כּ י ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
להתקיּ ם.. הזּ ה חבּ וּ ר אוֹ ר סוֹ ד אל  הצּ דּ יקים יכּ נסוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹנח...
ׁש אין  מּפ ני  יכּ נס ... אם חׁש ׁש  אין רׁש ע יהיה  אם ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
יחזירנּ וּ  אוֹ  מה�ּת ים , אחת ל וֹ  יהיה אלּ א  כּ ניסה, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ ניסתוֹ 
גּ מוּ רה  דּ חיה י דּ חנּ וּ  אוֹ  בּ וֹ , וי כּ נס צדּ יק  ויהיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה 
ואוֹ תם  הר ׁש עים דּ וֹ חה ׁש היה נח ּת בת  כּ ענין עצמוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִויפרׁש 

וה בּ המה  החיּ ה מן עכ"ל .ׁש חטאוּ  , ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ידענוּ ׁש ּל א ֹלא יכלנוּ ּת גּ ידוּ  ֹלא ּת אמר וּ  ׁש ֹּלא  בּ ידנוּ ! ! ¤Ÿַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב אלי ה דּ בר, לה ' מי  הּק בּ "ה! - ! ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

להצּ ילנוּ  הרׁש בּ "י  את לּ נ וּ  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה לנ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקדּ ים
מּת ר דּ מתכם יׁש נים עוּ רוּ  - ורעוֹ ת . קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת עםמכּ ל ! ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

הנּ וֹ רא מהּמ בּ וּ ל להנּ צל  זקוּ ק רק ישׂ ראל אפׁש ר  וזאת - ! ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה ּק דוֹ ׁש ". "הזּ הר ׁש הוּ א נח" "ּת יבת ידי: ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַעל

לצוּ וּ י על  ונׁש מע  בּ וֹ אוּ  הגּ א וּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוּ  כּ ן ©ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וֹלא הּק דוֹ ׁש ה  ה;כינה את  לפדוֹ ת ע"ה ר בּ נוּ  מׁש ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶׁש ל

עמלק], עצת זה מחר  [כּ י  למחר  וּ מיּ דלחכּ וֹ ת ּת כף רק ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
זוֹ הר ילמדוּ  ישׂ ראל וכל  בּ ּת וֹ רה, ונתקדּ ׁש  ונתחזק ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתאחד 

יוֹ ם  בּ כל הזּ ה,הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם אׁש רי 1 כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה  ואם , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הבּ א, לעוֹ לם ל % נגּ אל,וטוֹ ב  ּת כף ׁש נּ זכּ הוּ בודּ אי רצוֹ ן ויהי  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ בעצמ וֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח המא;רים, ה זּ וֹ כים מן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
" – עלינוּ  הגּ ע ּת ייעיד ּת נוּ בּ זכ וּ ת7 יקרים, יה וּ דים כּ ן, על ." ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ה;כינה למען מדּק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, ל ׁש ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד 



הזוהר כח ששי |י גדול |חלק אור  ראו בחשך  ההלכים העם

נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם ליוֹ צרנוּ , ר וּ ח נחת לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
יחד  כּ אחד כּ לּ נוּ  נל % וכ% הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר יוֹ ם בּ כל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְול ּמ ד וּ 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה הּמ ׁש יח מל% ּפ ני אוֹ ר את ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלק בּ ל

הזוֹ הרוה וּ א  בּ ּת וֹ רת  ׁש ניּ ה ׁש ל מער כּ ּה  נפלאים חדּ וּ ׁש ים §ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש ל  בּ חיּ ים וּ ׁש נ יּ ה ׁש ניּ ה  כּ ל חׁש יבוּ ת יבאר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְבּ וֹ 
ולוֹ מדי  לגוֹ רסי  יׁש  וע ׁש ר  ואׁש ר שׂ מחה וכּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ה וּ די,

וירקד . ישׂ מח הּמ ׁש יח ואּת ם הּק דוֹ ׁש , ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהז וֹ הר 

'''

- ה�א�לה �עמי �לקרב �להחי �פע�ה, העֹולמי הזֹוהר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌&◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמפעל
�אהבה וננצל נז+ה �עמים, אלף ��חֹוד הזֹוהר �ס.�םְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

�פגעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵמאסֹונֹות

וּ לקרב "מפעל להחי ׁש  בּ פעלּ ה י וֹ צאים  העוֹ למי " הזוֹ הר ¦§©ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ חוֹ דׁש  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר סיּ וּ ם ידי  על  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה 
וחדׁש  חוֹ ד ׁש  בּ כל הּמ גן לאלף נזכּ ה וּ בכ% ּפ עמים , ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף 
הרמח"ל  [כּ תּק נת  וּ פגעים. מלחמ וֹ ת  למנוֹ ע  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונצליח

הדּ וֹ רוֹ ת]. גּ דוֹ לי  מאלף למעלה ועוֹ ד זי"ע ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אלף את כּ ל וכאׁש ר סדּ רנוּ , חלקים ל ׁש בעים הז וֹ הר  ¤ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אנׁש ים אלף ׁש בעים דהיינוּ  יטלוּ , אחד חלק ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאנ ׁש ים

הנּ ביא י ׁש עיה להבטחת נזכּ ה הכּ ל  ס % זוֹ הר , (ּפ רקילמדוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

א-ב ) בּ ארץ ט ' י ׁש בי גּ ד וֹ ל א וֹ ר  ראוּ  בּ חׁש % ההלכים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ"העם
ֹלא הגּ וֹ י  הרבּ ית עליהם. נגּה  אוֹ ר הגדּ ל ּת (לוֹ )צלמות ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יגילוּ  כּ אׁש ר  בּ ּק ציר  כּ שׂ מחת לפני 1 שׂ מחוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה3מחה
ׁש לל" ׁש ם )בּ חלּ קם  ר ׁש "י .(עיין ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

�ה2דֹו הלימ�ד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמ3רת

אׁש רמּט רת נפלא רצוֹ ן בּ עת לעוֹ רר  היא  הּק דוֹ ׁש  הלימוּ ד ©§©ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
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רבּ י  האֹלקי  הּת נּ א עם וּ להתחבּ ר ּפ תוּ חים, ׁש מים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
ויעוֹ רר בּ ּת פילה יעמוֹ ד למען זיע"א, יוֹ חאי  בּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 

הנּ ביא, אליּ הוּ  ׁש אמר כּ מוֹ  אליּ ה וּ )זכוּ ת, ּפ תח  קוּ ם(בּ ּמ אמר  ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש ים האבוֹ ת אלּ וּ  העלי וֹ נים את  לעוֹ רר  ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ה;כינה את להקים למען מהימנא רעיא  רבּ נוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה

יוֹ סיף מעפר ּה  ֹלא ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ$ "ּת ם בּ נ וּ  וּ לקיים ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כב )להגל וֹ ת$", ד להוֹ ׁש יע (איכה ה�רוֹ ן  חב צּ לת ותתעוֹ רר  . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

נקיּ ם אׁש ר  וּ בזכוּ ת לגבוּ לם ", בּ נים "וׁש בוּ  (מלאכיהבּ נים, ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כב -כד) ג  עלינוּ ּפ רק  להמׁש יך  נזכּ ה  עבדּ י" מׁש ה ּת וֹ רת "זכרוּ  ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
" הנּ ביא לפני דּ ברי הנּ ביא אל יּ ה את  לכם ׁש לח אנכי הנּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ולב  בּ נים על אבוֹ ת לב וה ׁש יב והנּ וֹ רא, הגּ דוֹ ל  ה' יוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ וֹ א 
בב"א. אבוֹ תם" על ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָבּ נים

מ�ים +מאתים נאמרֹות אחת �ד2הְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מלּ יםאמר כּ מאתים נאמרוֹ ת אחת "בּ דּק ה חיּ ים: !החפץ  ¨©ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
יוֹ צא כּ וּ לם כּ נגד ּת וֹ רה ול ּמ וּ ד אלף. כּ תריסר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה,
ער % ׁש וה ׁש עה כּ ל  עּת ה בּ -613, נכּפ ל ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ּת וֹ רה בּ ׁש עוּ ר [7,356,000] מצוֹ ת, מלי וֹ ן מ;בע יוֹ תר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
החׁש בּ וֹ ן  הרי בּ ׁש עתים, ואם כּ עוֹ נה'...". 'ׁש וֹ מע ׁש בּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
עשׂ רים ׁש עוֹ ת, ארבּ ע מלי וֹ ן. עשׂ רה  ארבּ ע לכדי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ לה

מלי וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה

5ֹורה �נה ל+-28.000 זֹוכים �לבד אחת �נ.ה�ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חי "וה"ּב ן לּמ וּ ד איׁש  ׁש 3כר הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם כּ תב §©¥ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אמר, הוי  חוֹ ל. מיּ וֹ ם אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת ◌ֵֹ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
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ה;בוּ ע  ּפ רׁש ת על אמרה בּ ׁש בּ ת, ל ּמ וּ ד ׁש ל  אחת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש דּ ּק ה
וחצי  עשׂ רה ׁש ׁש  ׁש ל רצוּ ף כּ לּמ וּ ד שׂ כר ּה  ה;בּ ת, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְבּ ׁש לחן
וחצי  וּ ׁש ּת ים עשׂ רים למאה ער% ו ׁש וֹ ת חוֹ ל , בּ יוֹ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָׁש ע וֹ ת

מצוֹ ת הּק דוֹ ׁש המליוֹ ן הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד לה וֹ סיף וצרי % - ! ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ ׁש ניּ ה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  בּ לימוּ ד הרׁש בּ "י ּת וֹ רת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
מאה [הבּ יאוּ ר: ּת וֹ רה  ׁש נה לכּ -28.000 זוֹ כים בּ לבד ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאחת
כּ לוֹ מר 1,666,666 ׁש וה לׁש ;ים, לחלּ ק ּת וֹ רה  ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
בּ ׁש ניּ ה ׁש וה ׁש ניּ וֹ ת, ל ׁש ;ים לח לּ ק ׁש לי ׁש , וּ ׁש ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
ׁש נה אלף וּ ׁש מוֹ נה כּ עשׂ רים  כּ לוֹ מר  27,777.777 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
ׁש ֹלׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  נכּפ ל  ּת וֹ רה מילה כּ ל  בּ נוֹ סף  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה,
ּת וֹ רה, מלּ ים ׁש ֹלׁש  לוֹ מר אפׁש ר אחת וּ ב ׁש ניה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה,

אחת]. בּ ׁש ניּ ה מצוֹ ת  מליוֹ ן  כּ חמ ;ים יוֹ צא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלפיכ %

5ֹורה מ�ים אלף ע9רים מאה מליֹון �וחמ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאה

מצוהצא ;על צדּ יקים, הא וֹ רחוֹ ת ׁש אמר  מה וחׁש ב ¥ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מק  ועוֹ ד בּ שׂ מחה מכּ %, רק ותשׂ מח אלף , ּפ י בּ לים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

כּ ׁש נה, הוּ א הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד ׁש ;עה מל % הכּ ּס א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
את להכריע כּ די  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ּת למד ה;בּ ת כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ודאי
וּ בּ ודאי  ּת וֹ רה, ׁש נה למלי וֹ ן יעלה ׁש עה ׁש כּ ל לטוֹ בה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ף 
בּ זה ותוֹ סיף עליו, ּת ת גּ בּ ר  ואז  מנוּ חה, ל1 יּת ן ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 
ל1 ויהיה נתן, דּ ר בּ י  בּ אבוֹ ת  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מאה, כּ פוּ ל  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָעוֹ ד 
מאתים א וֹ מרים דּ ּק ה בּ כל  הרי  רגע, רק ּת וֹ רה, ׁש נה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
ּת וֹ רה מלּ ים 12,000 זה דּ ּק וֹ ת, 60 כּ פוּ ל ּת וֹ רה , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִמלּ ים
ּפ עם וע וֹ ד בּ אלף, ּפ עם  וע וֹ ד בּ אלף, ׁש מוּ כּפ לוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה,
כּ ּמ ה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  רגע, ׁש נה, ׁש ל בּ ער % והכּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ מאה,
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בּ ׁש נה י ׁש  יוֹ םׁש עוֹ ת 365 כּ פ וּ ל בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 24 נכּפ יל ? ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים 12,000 כּ פוּ ל  ׁש עוֹ ת  8,760 ׁש וה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש נה,
אלף  ע שׂ רים מאה מליוֹ ן וחמׁש  מאה ׁש וה ׁש עה, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

ּת וֹ רה בּ -613(105,120,000)מלּ ים מכּפ לת ּת וֹ רה מילה וכל  , ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
הוּ א: והחׁש בּ וֹ ן כּ וּ לם, כּ נגד  ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 
[כּ ׁש יׁש ים 64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פוּ ל 105,120,000ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

מצ וֹ ת]. מליארד  וחצי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע

ח וֹ ל .וזה  בּ י וֹ ם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד בּ ׁש עה רק §¤ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

נעוֹ ררּב תוֹ � וּ בזה ּפ עמים, אלף הזוֹ הר את נּס ים חוֹ ד ׁש  §ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מר וֹ מים. בּ ׁש מי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

ונפׁש םוּ כבר לבּ ם וּ בכל קדוֹ ׁש ים, עם י שׂ ראל  עליהם קבּ לוּ  §¨ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם כּ ל ואלפים , בּ רבבוֹ ת וּ מזוּ מנים, מ וּ כנים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהם

ק וֹ נם. רצוֹ ן  לעשׂ וֹ ת דּ ּק וֹ ת 11 מזּ מנּ ם, ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקדּ י ׁש 

רצוֹ ן ואּת ה לקיים יח וּ די, ללּמ וּ ד  והצטרף בּ א יה וּ די, איׁש  §©¨ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
לקרב  ותזכּ ה וּ לגאלנוּ , להחיׁש  החפץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱאֹלקינוּ 

צדקנוּ . מׁש יח ּפ ני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לקבּ ל

�עֹולם �דֹול הכי הע�יר ה;צֹות �נק �ֹון�לח והצטרפ� �ֹוא�ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש ידוּ ע  זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד  ׁש ;עה מל% הכּ ּס א (בּ ח וֹ ל)דּ ברי  ¨©ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בּ ׁש עה ואם הּפ ׁש ט, ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד  ׁש נה לער % ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָעוֹ לה
בּ וֹ אוּ  עּת ה מצוֹ ת, ל-7,356,000 זוֹ כה הנּ גלה  ּת וֹ רת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִלּ י ּמ וּ ד
יׁש  אחת: ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ל לּ וֹ מד יׁש  מצוֹ ת כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ נח;ב 
חדׁש ים, 12 כּ פוּ ל בּ חוֹ דׁש , י וֹ ם 30 כּ פוּ ל בּ יממה, ׁש עוֹ ת 24ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
ׁש הם בּ -7,356,000 נכ ּפ יל  זה כּ ל ואת  ׁש עוֹ ת, 8,640 ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָשוה
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63 כּ ל וֹ מר : 63,555,840,000 יוֹ צא הנּ גלה, ּת וֹ רת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַללּ וֹ מד
ה ּמ צוֹ ת סכוּ ם זהוּ  אלף. 840.000 מלי וֹ ן 555 ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמליארד 

בּ ח וֹ ל . זוֹ הר לּ יּמ וּ ד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלׁש עה

האוֹ רח וֹ תוהּל וֹ מד [כּ דברי  בּ אלף, נכּפ ל בּ שׂ מחה §©¥ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כּ לוֹ מר: 63,555,840,000,000 ׁש וה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים],
מליארד  וחמ ׁש  חמ;ים מאוֹ ת  וחמׁש  טריליארד  63ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מצוֹ ת. מלי וֹ ן אר בּ עים מאוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ ׁש מוֹ נה 

הכוֹ פהוּ כׁש מצטער וגם נפׁש וֹ  בּ צער  בּ ין גּ וּ פ וֹ  בּ צער בּ ין §§¦§©¥ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
בּ מאה נכ ּפ ל מצטער, נקרא יצרוֹ  (אבוֹ תאת ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

נתן) ׁש ׁש דּ ר בּ י  כּ ל וֹ מר: 6,355,584,000,000,000 יוֹ צא  , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וחמ ׁש  טריליארד וחמׁש  חמ;ים מאוֹ ת ׁש ֹלׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְקודרילי וֹ ן

מצוֹ ת. מליארד ואר בּ ע  ׁש מוֹ נים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמאוֹ ת

ׁש 9כרכּ תבוּ בׁש ּב ת הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם חי" אי ׁש  ה"בּ ן §©¨ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
יוֹ צא  חוֹ ל . מיּ וֹ ם  אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת הּת וֹ רה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִל ּמ וּ ד 
קונטיליוֹ ן  ׁש ׁש  כּ לוֹ מר: 6,355,584,000,000,000,000ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קודריליוֹ ן  וחמׁש  חמ�ים מאוֹ ת ׁש מוֹ ניםׁש ל ׁש  מאוֹ ת חמ ׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מצוֹ ת. טריליארד ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ ע 

אנוּ וּ מכיון לכן החד ׁש , כּ ל ּפ ני  על הוּ א ׁש הלּ ּמ וּ ד ¦¥¨ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אם וּ באמת החוֹ ל, ימי חׁש בּ וֹ ן לפי רק  ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמח;בים
כּ ּמ ה ּפ י עוֹ ד יגדּ ל החׁש בּ וֹ ן ה;בּ תוֹ ת, לּ יּמ וּ ד את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִתוֹ סיף

◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה.

עםוזהוּ  הּמ ׁש ּת ּת פים קדּ יׁש א חבּ וּ רה ללוֹ מדי  החׁש בּ וֹ ן §¤ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
365 בּ מׁש % הּק דוֹ ׁש : הזוֹ הר  וסיוּ מי  בּ לימוּ ד ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהציבּ וּ ר 
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הּמ ס ּפ ר את נכ ּפ יל  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  כּ ל  את מסיימים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש ע וֹ ת
365 כּ פוּ ל  אחת, לׁש עה ׁש זּ ה 6,355,584,000,000,000ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש וה : הּק דוֹ ׁש ], הזוֹ הר כּ ל לּ יּמ וּ ד [ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָׁש עוֹ ת 

.2,319,788,160,000,000,000

ׁש בע ׁש ּת י קודריליוֹ ן עשׂ רה וּ תׁש ע  מאוֹ ת ׁש ֹלׁש  קונטילי וֹ ן §¥ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ׁש ;ים מאה טריליארד וּ ׁש מוֹ נה ׁש מוֹ נים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמאוֹ ת

מצוֹ ת. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמליארד

זה.וכל  שׂ כר  לוֹ  יׁש  הּס יּ וּ ם בּ חבוּ רת ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  אחד §¨ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אליהם ׁש ּמ תחבּ ר  האנ ׁש ים בּ ס % הבּ ארוּ מ וּ כפל (כּ דברי ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ח "ב ) ח יּ ים  עוֹ שׂ ים .מים  איׁש  70 ׁש כּ ל  ׁש לּ נוּ  ה ּת כנית  וּ לפי  ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ל יּ וֹ ם  דּ ּק וֹ ת  11 בּ לימוּ ד כּ ל וֹ מר אחד , בּ חוֹ דׁש  הזוֹ הר , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִסיּ וּ ם 
ה9כר את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אוֹ מרת זאת יוֹ ם, 30 כּ פ וּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ[לער$]
ׁש זּ ה  בּ ּס יּ וּ ם, הּמ ׁש ּת ּת פים ׁש בעים כּ פוּ ל חוֹ ד ׁש  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהנּ "ל 
מאה  כּ לוֹ מר: 162,385,171,200,000,000,000 ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ צא 
וחמׁש  ׁש מוֹ נים מאוֹ ת ׁש ל ׁש  קונטיליוֹ ן  וּ ׁש ּת ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִׁש �ים

ואחד  ׁש בעים מאה מליארד קודריליוֹ ן  מאתים טריליארד  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
זוֹ הר בּ יוֹ ם  דּ ּק וֹ ת  11 לוֹ מד  כּ ׁש אחד  א וֹ מרת זאת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִמצוֹ ת.
מצוֹ ת, ׁש ל צ'ק מקבּ ל החדׁש  בּ סוֹ ף יוֹ ם 30 בּ מ ׁש % ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ עוֹ לם. הגּ ד וֹ ל הכי  העׁש יר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א

כּ ל וּ לפי את נכּפ יל בּ חוֹ דׁש , סיּ וּ מים  אלף  לעשׂ וֹ ת הּת כנית  §¦ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ אלף , הנּ "ל  :הבּ אלמס ּפ רׁש והזהוהרי הּס כ וּ ם ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

162 ֹלא בּ ינתים [385,171,200,000,000,000,000, אנחנוּ  ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
הבּ וֹ רא  אצל בּ ודאי אבל  הזּ ה], למס ּפ ר  לקרא אי$ ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ דעים
את  לסבּ ר בּ מס ּפ רים רק  וזה ורׁש וּ ם, מח�ב  ה כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌5◌ְֹ◌ַ◌ָעוֹ לם



הזוהר כח ששי |טז  במצות |חלק בעולם הגדול הכי העשיר נהיית 

הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר לוֹ מדי  שׂ כר  בּ אמת אבל  הזּ ה , בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָהאזן
זה  ועל  וּ לתאר, לׁש ער ׁש יּ כ וֹ ל  מי אין יתבּ ר$ ה�ם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל 

י ׁש עיה הנּ ביא ג )אמר סד ֹלא (ּפ רק ׁש מעוּ  ֹלא "וּ מעוֹ לם , ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
לוֹ ".האזינוּ  למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת1 אֹלקים ראתה ֹלא עין ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זכוּ תצא  ויחטוֹ ף ירוּ ץ ׁש ֹּלא דּ עת  בּ ר  י ׁש  האם וחׁש ב  ¥ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
הארץ  ועם בּ טלן ח"ו  ויּ ;אר  זוּ , ?עצוּ מה ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אחד +ל +נגד ה=כר את ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌5ְק�ל

גּ מרנוּ עֹוד רגע !!ֹלא ע וֹ ד חׁש ב  ׁש לּ 1! ה כּ נסת בּ בית אם ! ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל  כּ י בּ אלף, יכּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת למד

בּ אלף נוֹ תנים ויּ צא )מ;מים ּפ רׁש ת ה;כינה(זוֹ הר  והרי  , ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת קבּ ל  הרי ה ;יעוּ ר, את ּת אר גּ ן אּת ה ואם בּ מניין, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש וֹ רה

ואחד  אחד כּ ל  כּ נגד ה3כר !!!את ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

זיליֹונר מֹולטי �מצֹות, �עֹולם ה�דֹול הכי הע�יר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנהיית

מהאּת ה הׁש ּת דּ ל ּת יוֹ דע  אּת ה אבל ל 1, ׁש מעוּ  ֹלא אם גּ ם ? ©¨ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עוֹ ד , וֹלא שׂ כר, אוֹ תוֹ  את ּת ק בּ ל גּ ם  הּמ נין, את  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ץ 
ׁש ער המהרח"ו  [כּ דברי  י ּמ חק וּ  ׁש לּ 1 העווֹ נ וֹ ת ׁש כּ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

נוּ ה גּ ל גּ וּ לי  קרח], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב מ ׁש לי, הגּ ר "א !ם, ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌
לחשוֹ ב  מה עוֹ ד ידיםי ׁש  בּ חבּ וּ ק  תׁש ב האם נהיית? הרי  ? ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

זילי וֹ נר מ וֹ לטי בּ מצוֹ ת, בּ עוֹ לם הגּ דוֹ ל הכי  הרי!!!העׁש יר  ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ שׂ מחת  כּ מוֹ  הלּ ילה וכל  היּ וֹ ם כּ ל ולרקד לׁש יר צרי$ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה

שׂ מחה מרב  ה�ב וּ ע כּ ל יׁש נוּ  ׁש ֹּלא ה�וֹ אבה דּ ףבּ ית (ס כּ ה ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ַ◌

ע "ב ) רבּ נןנא  ּת נוּ  ֹלא: ה;וֹ אבה בּ ית שׂ מחת ראה ׁש ֹּלא מי  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מיּ מיו. שׂ מחה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָראה



יז הזוהר  ששי כח הקדוש!|חלק זוהר  לומדים כולנו  חיים! חפצי כולנו 

סֹודֹותיה את �ֹומדים� ��לא נ5נה ה5ֹורה נתינת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִע2ר

הּמ ן אמר! לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה נּת נה ֹלא (רׁש "י!!!חז"ל  ¨§ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ד') ל"א ב ' היּ מים  הּק דוֹ ׁש דּ ברי וּ בזּ הר בּ ׁש לּ ח- (ּפ רׁש ת ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

סב ) הּמ ן דּ ף בּ אוֹ כלי מיחד מה כּ ת וּ ב  את ?, אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
מה  וּ ראוּ  רוּ חני אוֹ ר וק בּ לוּ  בּ ּמ עים מתבּ ר$ היה  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּמ ן 
דּ עה, דּ וֹ ר  נקראוּ  זה ועל  עליוֹ נה. לחכמה וזכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
בּ ּה  להס ּת כּ ל ה ּת וֹ רה נ ּת נה  ולהם  האמוּ נה בּ ני  היוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוהם

דּ רכיה. ולדעת ׁש ע ּק רבּ פנימיּ וּ תּה  הּק דוֹ ׁש  מהזוֹ הר ר וֹ אים ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
סוֹ דוֹ תיה. את ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  נּת נה ה ּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנתינת

5ֹורה �ל �יינה י9ראל �.תע<ק� ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ@רי?

ויחיוּ באוֹ ר ּפ רׁש ת הּק ד וֹ ׁש  יא )החיּ ים ׁש כּ ח וֹ (מט כּ תב: , §ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֹ
ׁש צּ רי% הוּ א הּמ ׁש יח  מל% העצוּ ם הגּ וֹ אל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
הדּ ברים וּ באוּ ר  ּת וֹ רה, ׁש ל  בּ יינה  י שׂ ראל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעּס קוּ 

ּת וֹ רה. ׁש ל יינּה  ׁש זּ ה הּת וֹ רה ּפ נימיּ וֹ ת את יין ׁש יּ למדוּ  (גּ ם  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

"סוֹ ד") .גּ ימטריּ א  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ּפ ני ּב ידינוּ  לקבּ ל ולז כּ וֹ ת הגּ אוּ לה את להחי ׁש  הדּ בר §¨¥ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח

!�ה2דֹו זֹוהר לֹומדים +�לנ� ח.ים! חפצי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ+�לנ�

ל1הרי אין כּ י  בּ ידים , עצמ1 את ותּק ח ּת תעוֹ רר  בּ ודאי £¥ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
רק  וּ מא;רים, ט וֹ בים לחיּ ים לז כּ וֹ ת מזּ וֹ , טוֹ בה ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵעצה
אלוֹ קים למענ1 וּ לבּק ׁש  הכּ ל, על לכוון ׁש צּ רי% תׁש כּ ח ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל
לכבוֹ ד  זה צרי % ׁש אּת ה  הּט וֹ בוֹ ת  ׁש כּ ל כּ לוֹ מר, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,
בּ שׂ מחה, ה' את לעבוֹ ד ׁש ּת וּ כל כּ די הּק דוֹ ׁש ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה;כינה
הּק ד וֹ ׁש ה, ה;כינה את לפדּ וֹ ת ׁש מים, כּ בוֹ ד למען ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותתּפ לּ ל
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- וּ באהבה. בּ רצוֹ ן ּת פלּ ת 1 ּת קבּ ל  ואז  ה;למה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְול גּ א לּ ה
ּת וֹ רה ל ׁש עוּ רי חיּ ים!!כּ וּ לנוּ  חפצי כּ וּ לנוּ  כּ וּ לנוּ !!! ! ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר !!!לוֹ מדים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

�.גאלנ� עד ה�א �ר�? �ל2דֹו מנ�חה לתת ולא ללמֹוד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי?

לטהרויהי ונזכּ ה טהרה, ר וּ ח עלינוּ  ה;ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן ¦§¦ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ בכל  נפ ׁש נוּ  וּ בכל  כּ חנוּ  בּ כל לי וֹ צרנוּ  לעבד  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלבבנוּ 

זוֹ הרמאדנוּ , ללמוֹ ד  אוֹ תנ וּ  מצוּ ה מהימנא ׁש הרעיא כּ מוֹ  ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף  עד מאיר הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דוקא, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
עד הוּ א בּ ר וּ $ לּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה לתת ו ֹלא ללמ וֹ ד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוצרי$

ריט .)ׁש יּ גאלנ וּ  ּפ נחס ל (זוֹ הר ׁש יּ ׁש לח ויקבּ ץ עד מׁש יחנוּ  נוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ּת פארּת נוּ  בּ ית ויּ בנה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִנדּ חנוּ 

בּ ח וּ רי ּב וֹ  ׁש ּמ צוּ יים הנּ וֹ ראה וההסּת רה האׁש ליה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְיבאר 
עמוּ קה, בּ תר דּ מה בּ הי וֹ תם  והאברכים ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבוֹ ת 
את מהם ׁש ּמ וֹ נעים אחרא הּס טרא כוֹ חוֹ ת ׁש ליטה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּת חת
שׂ פת לּ י ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  לּ יּמ וּ ד האמת, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִלּ י ּמ וּ ד
חיצוֹ ניּ וּ ת בּ לּ ימוּ ד רק ׁש קוּ עים זאת וּ במק וֹ ם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה,
את העוֹ לם, חיצוֹ ניּ וּ ת את מחזּ קים וּ בכ % ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
חיּ ים, לוֹ  אין כּ י  מיּ ּס וּ רים, זוֹ עק העוֹ לם  ולכן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהאׁש ליה,
גּ זר וֹ ת נוֹ חתוֹ ת ולכן נׁש מה, לֹלא כּ גוּ ף ּפ וֹ על רק ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהוּ א
אנוּ  כּ י  מהּת ר דּ מה, ׁש נּ תעוֹ רר  כּ די  ישׂ ראל, עם על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָקׁש וֹ ת
כּ אן  וּ באנוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת ׁש ל  גּ אוּ לה ׁש ל אחר וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַדּ וֹ ר 
הּת למידי  ׁש כּ ל  הגּ דוֹ ל, למכאוֹ ב ל;קר, ּת רוּ פה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלתת
עם את להצּ יל  כּ די איׁש ית, אחרי וּ ת יקח וּ  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים 

והעוֹ לם כּ וּ ל וֹ .ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ישׂ ראל מעם וּ תׁש וּ בוֹ ת ¥¨§¦©¥§¥§ׁש אלוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל ּמ וּ ד ¨©©©¦©על

לאמי#ה ! האמת  ¨¦£©¤¡¨¦%$!י

על ׁש אלה: ישׂ ראל מגּ דוֹ לי היּ וֹ ם עד ׁש מענ וּ  ֹלא מדּ וּ ע §¥¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד ?חוֹ בת ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

גּ ד וֹ לי ּת ׁש וּ בה: יצאוּ  תרפ"א בּ ׁש נת עוֹ ד בּ יד 1, גּ דוֹ ל  טע וּ ת §¨ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
יהוֹ ׁש ע  ׁש ל הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים ׁש ל בד"ץ ◌ַ◌�◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ואחר דּ אז , הגּ דוֹ לים כּ ל זה על וחתמוּ  זצ "ל, דיסקין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵלי בּ 
בּ ׁש נת עיה"ק בּ ירוּ ׁש לים  החרדית העדה חתמוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ %

ישׂ ראל, גּ ד וֹ לי ועוֹ ד  עםתשס"ב-ח, ספרים הרבּ ה ויצאוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אוֹ ר וּ בספר  והּס פרדּ ים . האׁש כּ נזּ ים גּ דוֹ לי  רוֹ ב ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲחתימוֹ ת
מוּ באים ועוֹ ד , הזּ וֹ הר מאוֹ רוֹ ת והזּ הר  י שׂ ראל גּ דוֹ לי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

ׁש מע ּת  ֹלא ואם צדּ יקים. מאלף ׁש לּ 1יוֹ תר ׁש הרב סימן ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
האמת. את ל1 גּ ילה ו ֹלא רב  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמהערב

ללמוֹ ד ׁש אלה :א. ;עלי לי ה וֹ רה ֹלא ׁש לּ י הרב  ל ּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
?זוֹ הר ַ◌

ּת ינוֹ ק א.ּת ׁש וּ בה: ׁש הוּ א זכ וּ ת לכף ר בּ 1 את ּת ד וּ ן קדם §¨ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ידע  מאין למד ֹלא  ואם אם;נּ ׁש בּ ה, [למׁש ל ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ר וֹ צה אּת ה מה יבינוּ  ֹלא  הם ׁש בּ ת , ותצעק  ל ּק בּ וּ ץ ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵתל%
ׁש בּ ת זה מה ׁש מעוּ  ֹלא מע וֹ לם הם ׁש ֹּלאב.?].מהם, י ּת כן ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

צדּ יקים מאלף הזּ וֹ הר" "א וֹ ר  הּס פר  את ראה וֹלא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש מע
מאלף  ׁש יּ וֹ תר והזּ הר ", י שׂ ראל  וּ "גדוֹ לי ׁש עה", ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ"ערכּ ּה 
ללמד  צרי % ר ׁש ע ואפילוּ  יהוּ די ׁש כּ ל  אוֹ מרים ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

אוֹ מרזוֹ הר מה ׁש יּ ראה הּס פרים את לוֹ  ּת ביא בּ יד1 עצה - ! ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
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י וֹ תר ב "ה אחריו, הבּ אים הצּ דּ יקים וכל רבּ נוּ  מׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָלנ וּ 
ואחר וֹ ן  אי ׁש , החזוֹ ן חיּ ים החפץ והאחרוֹ נים ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמאלף,
כּ ל  אחרי ואם ׁש ליט"א. קניבסקי  חיּ ים רבּ י חביב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרוֹ ן

ּפ ׁש וּ ט הוּ א אז הזּ וֹ הר, בּ לּמ וּ ד מתנגּ ד  ׁש לּ 1 הרב מרבּ ניזה, ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
כּ תב ׁש הר ׁש בּ "א ולילין ר וּ חין  ׁש דּ ין עמלק  זרע רב  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב

ולילין  ר וּ חין ׁש דּ ין עמלק  מזּ רע ׁש הם הר ׁש בּ "אעליהם (שו"ת ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבריות ) את מזיקין והם  האריז"ל כתבי הרזים , ספר תי"ד, .סימן
מּפ יו . ּת וֹ רה ל ׁש מוֹ ע וֹלא הכּ נסת הבּ ית  את לעזב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוצרי$
הּס "ם יצירה: ספר  על יצחק' ה'ּפ רי  ׁש כּ תוּ ב מה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְראה
יתעּס קוּ  ׁש ֹּלא  מז יּ פוֹ ת טענוֹ ת בּ כּמ ה האדם  לבני  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמּס ית

הּס פרבּ  לׁש וֹ ן וזה הּת וֹ רה . יצחק'סוֹ דוֹ ת ספרעל 'ּפ רי ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש בּ ני (הקדמה ),יצירה  רוֹ אה כּ ׁש הוּ א עמלק  ׁש הוּ א הס"ם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

גּ וֹ רם הוּ א אז  הּת וֹ רה, בּ ס וֹ דוֹ ת כּ ן גּ ם לעסק רוֹ צים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָאדם
האדם לבני  מּס ית הוּ א ותמיד  לאדם, וּ מניע וֹ ת סבּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
ועל  הּת וֹ רה, בּ סוֹ ד וֹ ת יתעּס קוּ  ׁש ֹּלא מזיּ פוֹ ת טענוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה 

ׁש מוֹ . נמחה ׁש אין ּת קוּ מה לוֹ  יהיה כן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְידי 

זוֹ הרׁש אלה :ב . ללמד  מרׁש ה אינוֹ  ׁש לּ י הכּ וֹ לל ראׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
לעשׂ וֹ ת אפׁש ר מה ?בּ כּ וֹ לל, ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

האלף ּת ׁש וּ בה: ׁש כּ תבוּ  מה כּ ל ה כּ וֹ לל לראׁש  להראוֹ ת §¨ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
זוֹ הר, ללמד יאמר  ֹלא כּ % אחר ואם ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים,
גּ מוּ ר וא ּפ יקוֹ רס בּ עּק ר וכוֹ פר ר ׁש ע ּפ ׁש וּ ט ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע
יקוּ ם וֹלא עּק רים בי"ג מאמין וֹלא ז"ל , הרמבּ "ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלפי
עּק רי  ו-י"ג מאמין בּ אני מאמין ֹלא הּמ תים. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתחיּ ת
ׁש כּ תב  כּ מוֹ  ׁש לּ 1 הּת כלית מחּפ שׂ  ֹלא  והוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱאמוּ נה.
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הּפ ׁש ט.הגר"א: את מבינים ֹלא הּס וֹ ד  ל ּמ וּ ד  לׁש וֹ ן בּ לי וזה ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
פ"ח )הגּ ר "א שלמה  אפיל וּ ,(אבן הּס וֹ ד מבין ׁש אינוֹ  זמן  כּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

סוֹ דוֹ ת  לה9יג יכוֹ ל  ׁש היה  מי  בּ ידוֹ . בּ ר וּ ר  אינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּפ ׁש ט
קׁש ים  בּ דינים  נידוֹ ן לה9יגן  הׁש ּת דּ ל  ֹלא והוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה 

לצלן . הגּ וּ ף רחמנא לפנימיּ וּ ת חיּ ים הוּ א הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
והע וֹ סקים ה גּ וּ ף, לחיצוֹ ניּ וּ ת והחיצ וֹ ניּ וּ ת הנּ פׁש , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
וע ּק ר בּ הם, להתגּ ר וֹ ת  יכוֹ ל  הרע יצר אין וסוֹ ד  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רמז

קבּ לה. חכמת בּ לּמ וּ ד  ּת היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

האוֹ מרׁש אלה :ג. ׁש רב ׁש אמר ּת ם: הדּ בר נכוֹ ן זה האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
בּ תׁש וּ בה לחזר  לוֹ  אפׁש ר  אי זוֹ הר  ללמוֹ ד  ?ֹלא ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

לברכהּת ׁש וּ בה: זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  פ"ח )אמרוּ  י וֹ מא (רי"ף §¨ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה ּת ׁש וּ בה, את מעכּ בים דברים ואר בּ עה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶע שׂ רים
וכן  ואׁש וּ ב , אחטא והאוֹ מר  לרׁש ע, והּמ תחבּ ר  הם... ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ וּ 

בּ ּמ ׁש נה ב )אמרוּ  פה, אין (יוֹ מא ואׁש וּ ב, אחטא האוֹ מר  ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הכּ ּפ וּ רים וי וֹ ם אחטא ּת ׁש וּ בה. לעשׂ וֹ ת בּ יד וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יקין
חברוֹ , בּ קל וֹ ן והּמ תכּ בּ ד  מכּפ ר. הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אין  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְמכּפ ר ,
רבּ וֹ תיו, והמבזּ ה אבוֹ תיו, והמבזּ ה ה צּ בּ וּ ר, מן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוהּפ וֹ ר ׁש 
חבר וֹ  את  והּמ ּט ה מצוה, דּ בר  מע שׂ וֹ ת הרבּ ים את ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמעכּ ב
ואינוֹ  רעה בתרבּ וּ ת בנוֹ  והרוֹ אה רעה , לדר % טוֹ בה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמדּ ר%
את וה;וֹ נא חכמים, דּ ברי על והח וֹ לק בידוֹ , ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶמוֹ חה

רמבּ "ם ועין הּמ צוֹ ת. על והּמ לעיג (הלכוֹ תהּת וֹ כחוֹ ת, ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ד) ּפ רק מהםּת ׁש וּ בה אחד והעוֹ שׂ ה גּ דוֹ ל , עווֹ ן מהם אר בּ עה : ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לפי  ּת ׁש וּ בה לע שׂ וֹ ת בּ יד וֹ  מס ּפ יק הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאין

ּת ׁש וּ בה ׁש ערי  ספר  ועין חטאוֹ , נב )גוֹ דל  אוֹ ת  - הראׁש וֹ ן ,(ׁש ער ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צדּ יקים וׁש ;ה )אוֹ רחוֹ ת העשׂ רים  .(ׁש ער  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌



הזוהר כח ששי |כב  ישראל |חלק מעם ותשובות שאלות

ֹלאׁש אלה :ד . זהר ללמד  ׁש ּמ סרב  ׁש ּמ י הדּ בר  נכוֹ ן  האם  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌
סיני  הר  על רגליו ?עמדוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

בּ העֹלת 1ּת ׁש וּ בה: קנב .)בזהר  בּ חכמת(דּ ף לעוֹ סקים קרי §¨ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וז"ל : דּ סיני , בּ ט וּ רא קיימי דּ הווּ  אינוּ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת
דּ סיני , בּ טוּ רא  דּ קיימוּ  אי נּ וּ ן ע לּ אה, דּ מלכּ א  עבדי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחכּ ימין
אוֹ רייתא דּ כלּ א עּק רא דּ איהי  בּ נׁש מתא, אלּ א מסּת כּ לי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָלא
פתייה יהודה ורבי הזוהר, אור  [ראה עכ"ל. וכוּ ', ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
ֹלא הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת י וֹ דעים ׁש אינם ׁש אוֹ תם מבאר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְזי "ע 

סיני ]. הר על רגליו ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָעמד וּ 

רב ׁש אלה :ה. כּ %, כּ ל  חמוּ רים דּ ברים לכּת ב יכוֹ לים אי% ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
א ׁש ם והוּ א מּמ ׁש  נפׁש וֹ ת  רוֹ צח זוֹ הר ללמד מוֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינ וֹ 

וׁש לוֹ ם חס ויהיה ׁש היה האסוֹ נוֹ ת כּ ל ?על  ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הר ּת ׁש וּ בה: הּת יקוּ ני ל ׁש וֹ ן עג:)זה דּ ף  ל' לוֹ ן (ּת ּק וּ ן וי  §¨ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י  הּק דׁש ]: ללׁש וֹ ן [ּת רגּ וּ ם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא.
את אוֹ מר אני ֹלא [הבנּת , בּ עוֹ לם. ואבדן והרג וּ בזּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב

◌ֶזה].

ֹלאׁש אלה :ו . האוֹ מר  ׁש לּ י, ר בּ י לדברי  רק ׁש וֹ מע אני אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ֹלא אוֹ  עדן גּ ן לי יהיה האם זוֹ הר, לי ללמד יעשׂ וּ  מה ? ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש לּ י  לרב ׁש מעּת י  אם  מעלה, ׁש ל דּ ין  ?בּ בית ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

עדן ּת ׁש וּ בה: לגן לזכּ וֹ ת אפׁש ר  ׁש אי הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב §¨ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יקח וּ  וׁש ם הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וֹ ת לּמ וּ ד בּ לי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
ֹלא ׁש לּ י  הרב  אׁש ם  ֹלא אני ּת צעק, וׁש ם לגּ יהנּ וֹ ם, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְאוֹ ת1
את1 יחד ׁש לּ 1 הרב את וּת משׂ ך  זוֹ הר , ללמד לי ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר
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ׁש ה וּ א לגּ יהנּ וֹ ם הרב את ּת ׁש לחוּ  ׁש ם, ותצעק ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ וֹ ם,
ֹלא הרב בּ אמת אבל זוֹ הר, ללמד לי  אמר ֹלא הוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָאׁש ם,

הּק לע, לכף  אלּ א  לגהינוֹ ם, ללכת ּת זכּ היּ זכּ ה אוּ לי ואּת ה ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ תׁש וּ בה, חזר ּת  ֹלא אם רק זה אבל לגהינוֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס
ללמד  ׁש צּ רי % י וֹ דע ׁש ֹּלא אחד  אין היּ וֹ ם ידעּת , ֹלא ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶוּ באמת
להגּ יד  יכוֹ ל ֹלא ואּת ה יוֹ דעים, ילדים ואפיל וּ  הּק ד וֹ ׁש , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

ידעּת י  וֹלא  ׁש מעּת י וּ מי !!ֹלא הבּ רית: ספר  לׁש וֹ ן  וזה ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד רצה וֹלא האמת בּ חכמת עסק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
בּ בזּ יוֹ ן  מ;ם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת רוֹ צה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מתוֹ 

ׁש  בּ זהר ׁש אמרוּ  יׁש כּ מוֹ  ׁש אפלּ וּ  ע וֹ ד וֹלא וכוּ ', ה;ירים יר ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ׁש  בּ עלי ה3רפים  ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים מעשׂ ים כּ ל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ויוֹ ם י וֹ ם בּ כל נׁש מתוֹ  את שׂ וֹ רפים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ נפים
זה על הממנּ ה הגּ דוֹ ל ה3ר וזה וכוּ ', ּפ קוּ די ּפ רׁש ת ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְבּ זהר

קבּ ל"ה. בּ גימטר יּ א הוּ א כּ י  י וּ פיא"ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 

הבּ אעל לע וֹ לם בּ אמת חפץ אּת ה אם אהוּ בי, אחי כּ ן ©ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
– ּת למד  הוּ א, בּ רוּ % להּק דוֹ ׁש  להתקרב רוֹ צה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת וי וֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִתגרוֹ ס
הזּ וֹ הר בּ על וֹ ן ;כּ תבנוּ  הגּ דוֹ ל ל שׂ כר ּת זכּ ה וכ% ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּמ ינימוּ ם,

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  וּ בספר  35-36 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּפ ר 

הכּ נסתׁש אלה :ז. לבית הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח הכנס ּת י ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לעשׂ וֹ ת מה זה, את הוֹ ציא ?והרב  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

ואםּת ׁש וּ בה : כּ אן, ;כּ תבנוּ  מה וּ להראוֹ ת הרב  את לעוֹ רר §¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א כּ י  מּמ נּ וּ , ּת ברח וּ  בּ רׁש עוּ תוֹ , ממׁש י % ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א
ולילין. רוּ חין ׁש דּ ין עמלק זרע רב , הערב מר בּ ני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי
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ותוֹ רםׁש אלה :ח. וּ מפרסמת, גּ דוֹ לה בּ י ׁש יבה  לוֹ מד  אני  ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הוֹ רה היּ ׁש יבה ורא ׁש  הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר  ׁש ל סטים לנוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָּת רם 

לעשׂ וֹ ת עלינוּ  מה הזּ וֹ הר, את ?להוֹ ציא  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

להתעלּ םּת ׁש וּ בה: בּ יוֹ תר הגּ דוֹ לים מהעוֹ נוֹ ת אחד זה §¨ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אׁש ר רבּ נוּ  וּ מׁש ה י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי 
ּת עשׂ וּ  כּ ן ועל בּ רחמים, הּמ ׁש יח מל% יּ תגּ לּ ה  ידם על ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ ו דּ אי
חיּ ל  הוּ א  מתנגּ ד, הוּ א ואם א', בּ תׁש וּ בה למעלה ׁש יּ עצנ וּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה
ׁש בּ זּ ה על  בּ אבל , ותהיוּ  נגדּ וֹ  ּת מחוּ  וכוּ ', עמלק זרע ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶטוֹ ב
וּ בקוֹ ל  וּ בחנית בּ חרב נגדּ וֹ  ותצאוּ  הצּ דּ יקים, אלף כּ ל ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאת
עם את ותזהירוּ  בּ ר בּ ים ׁש מוֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ ד וֹ ל, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵקוֹ רא

אח ׁש אף הזּ את,י שׂ ראל ליּ ׁש יבה להכּ נס  יתחבּ ר ֹלא ועין ד  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
מל%': ה'ּמ קדּ ׁש  ׁש כּ תב מה  ראה קבּ לה לעיל. ל וֹ מד  ׁש ֹּלא  מי  ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ מד . ה נּ גלה  לּמ וּ ד את מל%'ּפ וֹ גם ה'ּמ קדּ ׁש  לׁש וֹ ן וזה ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מ "ג ) תיקון זהר דּ (תקוני  מאן לחמּה , בּ שׂ ר  ׁש בּ כתב ּת וֹ רה אוֹ ליף  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּפ ה, ׁש בּ על ּת וֹ רה  יין  וׁש תה ּת וֹ רה, אם ׁש ל גּ דוֹ ל כּ $ כּ ל עוֹ נׁש וֹ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
יוֹ ליף  דּ לא ליּה  וטב בּ לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם  ואדּ ר בּ ה קבּ לה, ילמד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

ׁש יּ ל ּמ  רב לוֹ  לקנוֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל וּ מי  אוֹ וכוּ '. חבר אוֹ  קבּ לה דהוּ  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ ן  וכל וכוּ '. גּ לוּ תא לאר % גּ וֹ רם וּ מתר ;ל, הּס פרים ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּת וֹ %
ּת ּק וּ ן  ב וֹ  יעשׂ ה אחד  מאמר  ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין ללמד יזכּ ה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ׁש נה הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה ;ֹּלא מה אחת בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

בליּת מימה. בעלמא  בגירסא קבלה  הלומד שגם  ל' בתיקון שם  (עיין ְ◌ִ◌ָ◌
התורה ) פשטי  בלימוד ימים  חודש כמו נחשב  אחת שעה לימוד .הבנה,

ׁש והׁש אלה :ט. ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  אחד  ׁש ;עה אמת זה האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היּ וֹ ם כּ ל גּ מרא ׁש לּ וֹ מדים אברכים אלף מעשׂ ר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵיוֹ תר

חדׁש ים ?ׁש ֹלׁש  ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
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הזּ וֹ הר"ּת ׁש וּ בה : "אוֹ ר ועלוֹ ן ׁש עה", ׁש ל  "ער כּ ּה  ראה §¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
.35-36 ◌ַ◌ְ◌ִמסּפ ר

ראהׁש אלה :י. ֹלא זוֹ הר  ל וֹ מד ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י נכ וֹ ן זה  האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מיּ מיו  ?מאוֹ רוֹ ת ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל"ה ּת ׁש וּ בה: הזוהרראה אור  בספר מועתק  ראשון, (מאמר §¨ְ◌ָ◌
הספרים ) בחינם  לקבל הזוהר למפעל תפנה – 154 .דף 

האםׁש אלה :יא. זוֹ הר, ללמד אוֹ מר אינוֹ  ׁש לּ י הרב אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
ל ׁש מּה  ּת וֹ רה  לוֹ מד רב הוּ א מערב הוּ א האם מי ? ? ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

זה את ?אוֹ מר ֵ◌ֶ◌ֶ◌

זי"עּת ׁש וּ בה: ויטאל  חיּ ים הרב מוֹ רנ וּ  בּ הקדּ מת (על ראה §¨ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ההק דּ מוֹ ת ) דּ וד ׁש ער בּ ן ועדין הּק צּ ין כּ ל וכלוּ  ... ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ א. כּ לֹלא לברכה זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  אׁש ר  את  ונ וֹ דע ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ ימיו . נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו הּמ ק דּ ׁש  בּ ית נבנה  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶדּ וֹ ר
ק צּ נוּ  נּ תאר $ מה ועל  זּ ה מה ולדעת לחקר ּפ ני  את ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואּת נה

יׁש י. בּ ן בּ א  ֹלא וּ מדּ וּ ע  ואנינהוגל וּ תנוּ . לי אוֹ ן  וּ מצאתי  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
הּת ּק וּ נים מספר  דּ וי... ולבּ י  ע "ז:)בּ קרבּ י  דּ ף  ל' וכל...(ּת ּק וּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  לגרמייהוּ  דּ עבדי  חסד כּ ל ה 9דה, כּ ציץ ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַחסדּ וֹ 
יׁש וּ בדּ עבדי ... וֹלא  ה וֹ ל% רוּ ח  הּמ ה בשׂ ר  כּ י (ּת הלּ ים ויּ זכּ וֹ ר  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לט ) דּ י וֹ זיל עח  דּ גרמי מאן לוֹ ן וי  מׁש יח , ׁש ל רוּ חוֹ  איהוּ  דא ,ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ עבדי  אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב  ולא עלמא מן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵלי ּה 
הּק בּ לה בּ חכמת לאׁש ּת דלא  בעאן  ולא יבּ ׁש ה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאוֹ רייתא
מינּה , י וּ "ד  דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוגרמין

יבי ׁש ה, בּ י "ת וחרבּ א ואׁש ּת ארת עניּ וּ תא דּ גרמי לוֹ ן  וי  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח והאי  בּ עלמא, ואבּ דן והרג ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה

מׁש יח ׁש ל ואיהוּ רוּ חוֹ  הּק ד ׁש , רוּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌
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ה ;ם ויראת דּ עת ר וּ ח  וּ גב וּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַרוּ ח
ב ) יא חסד (יׁש עיה כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי  אינוּ ן כּ ל  ואפילּ וּ  . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  הי וֹ ת עם  וכוּ '. לגרמיהוּ  וּ בפרט דּ עבדי ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קרדּ ם  נעשׂ ית הּת וֹ רה אׁש ר  הר בּ ים בּ עווֹ נ וֹ תינוּ  זה ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמנּ נ וּ 
על בּ ּת וֹ רה עסקם א ׁש ר ּת וֹ רה בּ עלי  קצת אצל בּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַלחת$
ראׁש י מכּ לל להי וֹ תם וגם יתר וֹ ת, והּס פק וֹ ת ּפ רס לקבּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמנת
בּ כל נ וֹ דף וריחם ׁש מם להי וֹ ת סנהדראוֹ ת, ודיני ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיׁש יבוֹ ת,
מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר לאנׁש י  בּ מעשׂ יהם  ודוֹ מים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אחר �כּ תב מה היא מעשׂ יהם ס בּ ת וע ּק ר  בּ �מים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְוראׁש וֹ 

ׁש ם. לנ וּ  ונעשׂ ה הכּ תוּ ב  בּ פר ׁש תכּ $ הזּ הר  בּ ספר כּ כּ תוּ ב ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כ"ה:)בּ ראׁש ית ּת וֹ לדוֹ ת(דּ ף  אלּ ה ּפ ס וּ ק על לׁש וֹ נוֹ  וזה ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

הג' וּ מן  רב, בּ ערב יׁש  מינים ׁש חמ ;ה והארץ , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה;מים
הּמ ה אּת מר  דּ עלייהוּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,
דּ אלּ ין  מּס טרא ואינּ וּ ן ה;ם, אנׁש י מעוֹ לם אׁש ר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַהגּ בּ וֹ רים

בּ הוֹ ן יא )דּ אּת מר  וגוֹ '(בּ רא ׁש ית  וּ מגדּ ל עיר  לנוּ  נבנה הבה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וׁש ויין  מדרׁש וֹ ת וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת בּ ּת י  בּ בנין ׁש ם לנוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
אלּ א ל ׁש מּה , וֹּלא רי ׁש יּה , על  ועטרה ּת וֹ רה ספר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ הוֹ ן 
כּ ל  בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת על  והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמע בּ ד
על  ׁש ליתוֹ  ׁש נּ הפכה לוֹ  נח לׁש מ ּה  ׁש ֹּלא  בּ ּת וֹ רה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהעוֹ סק

העוֹ לם. לאויר  יצא וֹלא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּפ ניו

על ׁש אלה :יב. רע ׁש  ע וֹ שׂ ה מהאלמין האדמ וֹ "ר ל ּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ?לּ יּמ וּ ד ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לוֹ מדיםּת ׁש וּ בה: ׁש ֹּלא אלּ וּ  ׁש כּ ל  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב §¨ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
גּ וֹ ג בּ מלחמת העוֹ לם מן יּמ חקוּ  ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 
י שׂ ראל  עם כּ ל את  להצּ יל  צריכים  ׁש אנחנוּ  וּ פׁש וּ ט  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָוּ מגוֹ ג,
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זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק הרׁש בּ "י, ׁש ל  נ וֹ ח  בּ תבת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 
מּת וֹ % העוֹ למי  הזוֹ הר  מפעל את הקמנוּ  לכן י נּ צל וּ , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש  מקוֹ ם בּ כל ישׂ ראל עם כּ ל  את להצּ יל ישׂ ראל הם,אהבת ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ תׁש וּ בה אוֹ תם להחזיר  רב הערב ר בּ ני  את !ואפילוּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האוֹ מרׁש אלה :יג . י ׁש יבה  ׁש ראׁש  אוֹ מר  כּ ב וֹ דוֹ  מדּ וּ ע ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לעוֹ לם לבוֹ א צרי% היה ֹלא זוֹ הר  ללמ וֹ ד  הֹלאשאין ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

גּ דוֹ ל  חכם ּת למיד ?ה וּ א  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הצּ דּ יק ּת ׁש וּ בה: האֹלקי המקבּ ל  רק זה, אוֹ מר  אני ֹלא §¨ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב רבּ ינוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קפ "ה ) דּ ף ה ּמ ל% גּ נזי יוֹ חאי (בּ ספרוֹ  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ׁש ם אוֹ מר ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּת וֹ רה סוֹ ד וֹ ת ׁש הם אמת ּת וֹ רת למד  ׁש ֹּלא דּ מי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש :
אֹלהוּ תוֹ  י וֹ דע אדם אין זה דּ בֹלא נברא ׁש ֹּלא ל וֹ  ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶטוֹ ב

ועבוֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ויראתוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִית בּ ר %,

ׁש לּ י ׁש אלה:יד . היׁש יבה ׁש ראׁש  לי אמר  כּ בוֹ דוֹ  מד וּ ע ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ּת למיד  הוּ א ה ֹלא נוֹ ספת, ּפ עם בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיצטר %

גּ דוֹ ל  ?חכם ָ◌ָ◌ָ◌

ויטאל ּת ׁש וּ בה: חיּ ים רבּ י בּ ׁש ם אוֹ מר זי "ע ּפ תיּ ה הרב §¨ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ֹלא ואם הּמ צווֹ ת: ׁש ער בּ תחלּ ת ׁש כּ תב  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶזי "ע
ׁש היא ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ׁש ל  אחד מצוה חּס ר הרי  כּ ן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ה 
ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ לגּ ל  וצרי % ה ּמ צווֹ ת כּ כל וּ ׁש קוּ לה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה
אמר ועוֹ ד  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ה נּ זכּ ר. הּפ רד"ס ׁש ל  בּ חינ וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְבּ ד '
בּ וֹ כים כּ אׁש ר  הלויה בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד זי "ע  ּפ תיּ ה יהוּ דה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהרב
ירחם. ה;ם בּ גל גּ וּ ל, ה זּ ה לע וֹ לם חזר  ׁש כּ בר  י ּת כן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעליו,
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זוֹ הרׁש אלה:טו . ׁש יּ למדוּ  עוֹ למוֹ ת מרעי ׁש  כּ ב וֹ דוֹ  לּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ פ וֹ סקים ׁש "ס מסּפ יק  אין ?ל ּמ ה ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הבּ רכה:ּת ׁש וּ בה: היכל  בּ ספרוֹ  מקאמארנא הר בּ י  אמר §¨ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  מי  האחר וֹ ן , הזּ ה רבּ דּ וֹ ר  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
בּ לוּ לה לנּ פׁש , מ ּמ ׁש  חיּ ים ׁש הם האר"י מרן וכתבי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְותּק וּ נים

נאמנה ידע וּ פ וֹ סקים , וּ בתלמוּ ד וּ במׁש נה ׁש כּ לבּ מקרא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עסק  ל וֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולחוּ ץ , מ9פה הוּ א  ׁש עוֹ סק ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָּת וֹ רת וֹ 
עוֹ סק  ואינוֹ  ור ּמ אוּ ת, טע וּ ת כּ לּ וֹ  והוּ א ל נּ פ ׁש , והארה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים
הדּ וֹ ר גּ ד וֹ ל  וראׁש  רב  להיוֹ ת  ׁש ם, מאנׁש י  להי וֹ ת אלּ א ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
בּ חיּ ים. חלק ו ֹלא חיּ ים ל וֹ  ואין  ה בּ ריּ וֹ ת, על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להשׂ ּת רר 
חיּ ים ארחוֹ ת י 3יג ֹלא  וּ בודּ אי  חד ׁש ... זהר בּ תּק וּ ני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ כדכתיב 
בּ לבד , ויטאל חיּ ים הרב מרן וכתבי  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

י ')עכ"ל. ּפ רק הזוֹ הר  אוֹ ר – י"ט ז', עקב ּפ רׁש ת  ק וֹ מרנה הבּ רכה .(היכל ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

גּ וֹ רמיםׁש אלה :טז. ז וֹ הר  לוֹ מדים ׁש אינם ׁש אלּ וּ  אוֹ מר מי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
המׁש יח את  ?לעכב ָ◌ִ◌ַ◌

כּ תבּת ׁש וּ בה : ל' מל%)בּ תּק וּ ן גּ דוֹ לוז"ל :,(הכּ ּס א כּ ּמ ה §¨ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ק בּ לה. ללמד  חכם ּת למיד על כּ ּמ הח יּ וּ ב  וענׁש ם  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הם כּ י גּ לוּ תא אר % וגוֹ רם קבּ לה ל וֹ מדים אינם אם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה  כּ י  ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמעכּ בים
בּ פׁש טי  ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה ;ֹּלא מה הּק בּ לה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ל ּמ וּ ד

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,

זוֹ הרׁש אלה :יז. ללמוֹ ד  הוֹ רוּ  ׁש ֹּלא אלּ וּ  ׁש כּ ל א וֹ מר מי ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּפ יגוּ עים כּ ל ועל יהוּ דים, מלי וֹ ן ׁש ׁש  על ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש מים

היּ וֹ ם עד ?ׁש נּ ע שׂ וּ  ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
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לפני ּת ׁש וּ בה: ׁש נה עשׂ רים זצ"ל  הּס לּ ם ׁש בּ על יד וּ ע §¨ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יׁש יבוֹ ת, וראׁש י לרבּ נים הל % העוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
חלק  ישׂ ראל, כּ לל על נּ חּת מה גּ דוֹ לה ׁש גּ זירה להם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהודיע
דּ ברי  והוסיף רח"ל, העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
יכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק היּ ד וּ עים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמח "ל
ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן על רח"ל. הרעוֹ ת  הגּ זר וֹ ת  מן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 
וֹלא הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר  ללמד יהוּ די לכּ ל  יורה, י ׁש יבה  וראׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַרב

בּ קוֹ לוֹ  ונהרגוּ ׁש מעוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה כּ % אחרי – ! ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה;אלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יה וּ דים, מלי וֹ ן 6-7ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש בּ ת בּ מ ּס כת הגּ מרא אוֹ תם(נה )ׁש ּמ ק ׁש ה הרג ידוּ ע מי  - ? ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חז"ל  א')מאמר ע ּמ וּ ד נ"ה דּ ף לפני (ׁש בּ ת הדּ ין מדּ ת אמרה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ  אמר  מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִהקב "ה,
לפניו  אמרה גּ מוּ רים. ר ׁש עים והלּ לוּ  גּ מ וּ רים צדּ יקים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

עוֹ לם ׁש ל  מחוּ ,רבּ וֹ נוֹ  וֹלא למחוֹ ת בּ ידם  -היה  ואכמ"ל . ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
על  אׁש מים י ׁש יבוֹ ת  והרא ׁש י הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי
קדּ וּ ׁש  על ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יה וּ דים מליוֹ ן ה;;ה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 

ׁש !!ה ;ם הּק דוֹ ׁש ! זוֹ הר  ללמד  לּ צּ בּ וּ ר ל וֹ מר  בּ ידם היה ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
הענין  על  וכתב ּת י לאמּת וֹ , האמת  וזה  אמר וּ , וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתעצּ ל וּ 

ה ּת וֹ כחה". "מצות ׁש לם ספר הגאון הזּ ה הגוב"י  כתב וכן ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זצ"ל , הלפרין מענכין מנחם בּ זמן רבי  וההרוּ גים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים

חכמים  ה ּת למידי  את  מעלה ׁש ל  דּ ין בּ בית ּת וֹ בעים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת
כּ $, על  אוֹ תם  וּ מעניׁש ים קבּ לה , למדוּ  בּ על ׁש ֹּלא לׁש וֹ ן  וזה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

החיּ ים , עץ  על ספרהגוב"י וחכמת נסּת ר ל וֹ מד  ׁש אינוֹ  מי ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
חדּ וּ דין  ח דּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ ר וֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
והּמ לחמ וֹ ת הגּ זרוֹ ת דּ י שׂ ראל, עני וּ תא  כּ י לבּ וֹ  על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ העלוֹ תוֹ 
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ׁש ל  וּ בּפ מליא לזה, ה גּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  הוּ א וההרוּ גוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהמשסות
על  וההר וּ ג וׁש פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ בוּ  העני  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמעלה 

חטא נקרא זה וכל ׁש יּ וֹ םהריגתוֹ , על לחבר וֹ , אדם  בּ ין ים ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
והּת וֹ כחה, ה דּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י  עליהם, מכּפ ר אין ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים

ורא ׁש יעכ "ל . והר בּ נים  האדמ וֹ רי"ם  כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם  כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ(וּ כמוֹ 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אטוּ ם , מ ּפ צצת ישׂ ראל לה צּ לת כּ לוּ ם  ע שׂ וּ  ׁש ֹּלא על ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְיׁש יב וֹ ת

כ"ה), (בּ מכּת ב  ח יּ ים  חפץ  ועיּ ן ׁש וֹ פטים , ילקוּ ט  (נ"ה) ׁש בּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מ ּס כת

זה ) על ח "ו  ויתבע הוּ א בּ נפׁש וֹ  כּ י לדעת  עליו .וז"ל: ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ננּ צל ׁש אלה :יח. זוֹ הר נלמד ׁש אם אוֹ מר  ?מי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

הזּ הרּת ׁש וּ בה: כּ י  אוֹ מרים : והרׁש בּ "י ר בּ נוּ  מׁש ה §¨ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ׁש יּ למדוּ  ׁש אלּ וּ  נח ּת בת כּ מוֹ  הוּ א ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש רק  לנוּ : אוֹ מר  הּק דוֹ ׁש  והרמח"ל  מ ׁש יח, מחבלי  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִי נּ צלוּ 
וּ גאוּ לתוֹ , האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר  ישׂ ראל עם ה צּ לת סוֹ ד ּת לוּ י ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה 
הּק דוֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ  וזה הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  לּמ וּ ד  וּ סגלּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ַֹ◌ְבּ כח
וכלּ נוּ  הּת בה , ענין עשׂ תה י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ריחת

וננּ צל . הזּ את ל ּת בה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנברח

בּ חבוּ רתמוֹ רי כּ לּ נוּ  ונתאחד בּ וֹ א וּ  יקרים, אחים ור בּ וֹ תי, ©ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌�◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
זוֹ הר ילמד ויהוּ די  יהוּ די  ׁש כּ ל ונפעל 70,000ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל  הּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן יוֹ ם בּ כל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
התעוֹ רר וּ ת ספרי  מקוֹ ם לכל  יחלּ ק אחד וכל  הּק ד וֹ ׁש , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
וכלּ ם ננעלוּ , ּת ר וּ צים ׁש ערי ועּת ה הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלל ּמ וּ ד
לקבּ ל  אפ ׁש ר  – יתבּ ר % ה;ם רצוֹ ן את בּ שׂ מחה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקיּ מים
זוֹ הר, ּת ּק וּ ני  והן  התעוֹ ררוּ ת ספרי הן – הּס פרים את  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ חנּ ם
.0527651911 ים בת סניף העוֹ למי  הזּ וֹ הר מפעל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ארגוּ ן

'''
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בּ ח וּ רי האׁש ליהּת תבּ ארּכ אן  ׁש ּמ צוּ יים הנּ וֹ ראה וההס ּת רה ©ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ּת חת עמוּ קה, בּ תרדּ מה בּ היוֹ תם והאברכים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבוֹ ת 
לּ יּמ וּ ד  את מהם ׁש ּמ וֹ נעים אחרא הּס טרא כוֹ חוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליטה
הגּ א וּ לה, שׂ פת לּ יּמ וּ ד  ה ּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת,

הּת וֹ רה, חיצ וֹ ניּ וּ ת בּ לימוּ ד  רק ׁש קוּ עים זאת וּ בכ%וּ במקוֹ ם  ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם ולכן האׁש ליה, את העוֹ לם, חיצוֹ ניּ וּ ת את  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחזּ קים 
לֹלא כּ גוּ ף ּפ וֹ על רק  הוּ א חיּ ים, לוֹ  אין כּ י מ יּ ּס וּ רים, ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵזוֹ עק
כּ די  ישׂ ראל, עם על ק ׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת נוֹ חתוֹ ת ולכן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,

מהּת ר דּ מה ׁש לׁש נּ תעוֹ רר גּ אוּ לה ׁש ל אחר וֹ ן דּ וֹ ר אנוּ  כּ י  , ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
למכא וֹ ב ל�קר , ּת רוּ פה לתת  כּ אן וּ באנוּ  הּת וֹ רה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וּ ת 
כּ די אי ׁש ית, אחריוּ ת יקחוּ  חכמים ה ּת למידי ׁש כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל,

כּ וּ ל וֹ . והעוֹ לם ישׂ ראל עם את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל

ה�דֹו� הזֹוהר  
	ד � על י�ראל מעם 	ת �	ב ֹות  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ�אלֹות
לאמי5ה! האמת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִגי��י

על ׁש אלה: ישׂ ראל מגּ דוֹ לי היּ וֹ ם עד ׁש מענ וּ  ֹלא מדּ וּ ע §¥¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד ?חוֹ בת ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

יצאוּ ּת ׁש וּ בה: תרפ "א בּ ׁש נת עוֹ ד בּ יד1, גּ דוֹ לה טעוּ ת §¨ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ׁש ל  הגּ ד וֹ לים הצּ דּ יקים ׁש ל בּ דּ "ץ ישׂ ראל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְגּ דוֹ לי
הגּ ד וֹ לים כּ ל זה  על  וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין ליבּ  יה וֹ ׁש ע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
עיר בּ ירוּ ׁש לים החרדית העדה חתמוּ  כּ % ואחר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז,

י שׂ ראל , גּ דוֹ לי ועוֹ ד  תשס"ב-ח, בּ ׁש נת הר בּ ההּק ד ׁש  ויצא וּ  ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
והּס פר דּ ים. האׁש כּ נזּ ים גּ דוֹ לי רוֹ ב ׁש ל חתימוֹ ת עם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְספרים
הזּ וֹ הר מאוֹ רוֹ ת והזּ הר ישׂ ראל גּ דוֹ לי הזּ וֹ הר  אוֹ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר

ׁש מע ּת  ֹלא ואם צדּ יקים. מאלף י וֹ תר  מוּ באים סימן ?ועוֹ ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
האמת. את ל7 גּ ילה וֹלא רב  מהערב  ׁש לּ 7 ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרב 
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א'] מחלק המשך - �ת��בֹות �אלֹות]ְ◌ֵ◌ְ◌

לוֹ ׁש אלה :יט. הראתי  ׁש לּ י, יׁש יבה הרא ׁש  עם דּ בּ רּת י ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אפן  בּ ׁש וּ ם ;החליט, בּ תּק יפוּ ת לי  ואמר ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים

בּ י ׁש יבה ז וֹ הר  להכניס מס כּ ים אינוֹ  ל וֹ ,!!בּ ע וֹ לם ואמרּת י ! ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
תלמידיהם ׁש אנוּ  זי"ע איׁש  והחז וֹ ן חיּ ים החפץ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲהֹלא
נל% ׁש ֹּלא לּמ ה ז וֹ הר  ללמד אמרוּ  הם בּ ספריהם, ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְול וֹ מדים

בּ תּק יפוּ תבּ דרכיהם ואמר חור וּ , יׁש יבה הראׁש  ׁש ל ּפ ניו ? ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הבּ ית הבּ על אני בּ ר וּ %!!כּ אן הּק דוֹ ׁש  כּ י לוֹ , ֹלאמר  רציתי ! ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

האם כּ לוּ ם , אמרּת י וֹלא והתא ּפ קּת י הבּ ית, הבּ על ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהוּ א
ליל% מסרב היּ ׁש יבה ראׁש  לּמ ה לי, להסבּ יר  יכ וֹ לים  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַאּת ם

והגר"א חיּ ים החפץ ׁש ל ליטאי בּ דר כּ וֹ  הוּ א הֹלא ?? ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ה<ֹוד ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנת��ה

ל1ּת ׁש וּ בה: ואסבּ יר ה'-טו-י"ז, א' ׁש אלוֹ ת לעיל ראה §¨ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
לכל  ליל% החלטּת י ׁש נה לפני ׁש היה : ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה
ׁש יּ למדוּ  חזּ וּ ק מכּת בי  לכּת ב מהם לבּק ׁש  הגּ ד וֹ לים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרבּ נים
כּ % אבל להס כּ מתם, צרי% אינוֹ  ׁש הזּ הר  הגּ ם הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
גּ ד וֹ לי  דּ עת לׁש מוֹ ע ר וֹ צה אחד כּ ל האנׁש ים, ׁש ל דּ רכּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
גּ לגּ לּ ים, כּ ּס א עם ;הלכּת י טוֹ ב ח ׁש ּת י  וֹלא  בּ זה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהדּ וֹ ר
ספרים מחבּ ר בּ על גּ דוֹ ל  חכם ּת למיד ל ׁש ֹלח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהחלטּת י
הרבּ נים אל ׁש יּ ל% הרבּ נים, הסכּ מוֹ ת כּ בר וקבּ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים
גּ דוֹ ל  קהל  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אחד גּ דוֹ ל  לרב הל% ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהאדמוֹ רי"ם,
הסכּ מה מ ּמ נּ וּ  קבּ ל  וּ כבר  בּ נינים], כּ ּמ ה [ואוּ לי גּ דוֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ בנין
אני  ל וֹ , ענה ׁש עוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל שׂ יחה אחר ׁש לּ וֹ , ספר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַעל 

וכוּ ', עצוּ ם כּ וֹ ח לוֹ  יׁש  ׁש הזּ הר  אוֹ מריוֹ דע אם אבל ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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ר בּ י כּ י כּ לל  אוֹ תי  יצטרכוּ  ֹלא אז זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלאנׁש ים 
ׁש ּת למד ר וֹ צה ֹלא יׁש יבה הראׁש  לכן  וכ וּ ', לכל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
לּמ דרגוֹ ת  ּת תע לּ ה זוֹ הר , ל וֹ מד  ׁש אּת ה בּ רגע  כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַז וֹ הר,
יהיוּ  �יּ אמר הּמ וּ סר  ודברי  הדּ רׁש וֹ ת וכל  ועצוּ מוֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
לאמת, זוֹ כים זוֹ הר  לוֹ מדים אם כּ י ואין , כּ אפס ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶאצל 7
והוּ א  ׁש קר, הּפ עם ועוֹ ד ׁש קר, רק ל7 ׁש ּמ וֹ כרים ל7 ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ רר 

ׁש ּת תעלּ ה, בּ כלל רוֹ צה י "ז ֹלא בּ ׁש אלה לעיל ׁש הבאנוּ  כּ מוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ר וֹ צים וזהוּ  ׁש ֹּלא רב הערב רבּ ני ׁש ל והנּ וֹ רא  הגּ דוֹ ל  הּס וֹ ד ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

זוֹ הר באריכות )ׁש ּת למדוּ  ה' סוד בספר .(ראה ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

מליוֹ ן ּב וֹ אוּ  מאה ׁש ווה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת אחת  ׁש עה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ ראוּ :
ּת וֹ רה, אברכיםׁש נה 10,000 בּ עצמ1: הגּ ע ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ּת וֹ רה, ׁש נה  מליוֹ ן לנוּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים
ׁש עה רק ׁש לּ וֹ מד  קטן ילד אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 
ּת וֹ רה. ׁש נה מלי וֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  בּ ׁש בּ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
[כּ מ וֹ  ׁש נה, מלי וֹ ן למאה  זכית אז ללמ וֹ ד  ל1 קׁש ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְואם
מאה בּ מׁש % בּ י וֹ ם ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

יוֹ אלימים הנּ ביא דּ ברי  בּ נ וּ  יקוּ יים י ')וכ$ יאמר(ד' "החלּ ׁש  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌
את  וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל  יה וּ די וכל אני", ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר

בּ רחמים.ה ּמ ׁש יח ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

להאמין אמר הוּ א היּ הדוּ ת  יּ ס וֹ ד חיּ ים": ה "חפץ מרן ¨©ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מּמ צוֹ תי1 "וסרנוּ  הוּ דּ וּ י : את וּ באר  וע וֹ נׁש , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ שׂ כר 
חׁש בּ וֹ ן  עשׂ ינוּ  ׁש ֹּלא לנוּ ", ׁש ווה וֹלא הּט וֹ בים ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מּמ ׁש ּפ טי 1

ו  הּת וֹ רה את בּ אמת בּ אמתוהחׁש בנוּ  כּ ּמ ה הּמ צווֹ ת ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
היא "יקרה הּת וֹ רה לּ י ּמ וּ ד  על חז "ל אמרוּ  וּ כבר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ווים,
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איזה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ּה ", יׁש ווּ  ֹלא חפצי1 וכל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמּפ נינים
קיּ ים וכן הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת יכוֹ לים גּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָשׂ כר 
בּ כל  הּמ ׁש יח... בּ ביאת מאמין אני בּ עצמוֹ  חיּ ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהחפץ
הּמ ׁש יח בּ יאת למען ע וֹ שׂ ים אנחנ וּ  וּ מה לוֹ , אחכּ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲי וֹ ם

י שׂ ראל . עם גּ אלּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ למען

האריז"ל,ּכ תוּ ב הּס וֹ דבּ כּ תבי ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד  ידי  ׁש על  ¨ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ז וֹ כים  כּ וּ לנוּ  וּ בּ דוֹ רנוּ  הנגלה, ּת וֹ רת לנוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ לּ ה

בּ עין, עין זה את  הכּ וֹ לליםלראת אברכי מעידים וּ כבר ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דבׁש  מצּ וּ ף ׁש ּט עמוּ  ׁש אחרי ּפ ׁש וּ טים, יהוּ דים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפילוּ 
לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב ל בּ ם נפּת ח הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר
חיבּ וּ רים לחבּ ר וזכוּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה נפלאים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִחדּ וּ ׁש ים

◌ִ◌ָ◌ְמצוּ יינים.

ׁש לּ י ׁש אלה :כ . הכּ וֹ לל  ראׁש  אם לע שׂ ת בּ יכוֹ לּת י מה ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
אמר איׁש  החזוֹ ן הרי  יוֹ ם , בּ כל זוֹ הר ׁש נּ למד  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמסרב
מבין, איני  וּ בכלל בּ יוֹ תר, הּט וֹ ב מוּ סר  הּס פר הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶׁש זּ הר

זוֹ הר ֹלא רק מוּ סר  ספר כּ ל  ללמד לנ וּ  מ ּת יר  ?לּמ ה ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

וגזלניםּת ׁש וּ בה: הר וֹ צחים ראׁש  הוּ א כּ וֹ לל , ראׁש  ֹלא הוּ א §¨ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
צעירים אנׁש ים להר וֹ ג  הּמ ות ל ּמ לא% ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌�◌ְוׁש ּת ף 
החיּ ים בּ ּת י  וכל  האסוֹ נוֹ ת על אׁש ם והוּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ צעירוֹ ת,

וּ צעירוֹ ת, צעירים עם האֹלקי ׁש ּמ לאים הּמ קבּ ל  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
י"ז. ׁש אלה ראה זצ"ל , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ וּ בא"י 

ׁש אלה : אין כא. ׁש אם אוֹ מרים ׁש הנכם לי  ס ּפ ר אחד ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
הדּ בר אמת האם מתקבּ לוֹ ת, אינן הּת פלּ וֹ ת זוֹ הר ?ל וֹ מדים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לכ% הּמ קוֹ ר ?מה ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
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אבּ וּ חציראּת ׁש וּ בה: יעקב רבּ נוּ  האֹלקי הּמ ק בּ ל ה צּ דּ יק  §¨ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ּפ סח ׁש ל  הגּ דה על בּ ספרוֹ  כּ % (ראהכּ וֹ תב ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דצניעותא ) לּס פרא בּ הק דּ מה .בּ אריכוּ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הזּ וֹ הר,ׁש אלה:כב . ל ּמ וּ ד לכל התנ גּ ד היּ וֹ ם עד  ׁש לּ י  הרב  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לעשׂ וֹ ת עלי ?מה ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

וגםּת ׁש וּ בה: היּ ׁש יבה, לראׁש  הזּ ה הּק וּ נטרס את להראוֹ ת §¨ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ולבטח הזּ וֹ הר, ׁש ל  ו-36 35 מסּפ ר ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעלוֹ נים

י שׂ ראל . מזּ רע  הוּ א כּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיסכּ ים,

למעלהׁש אלה: הנּ זכּ ר  הּק וּ נטרס את  הראתי  כּ בר  אם §¥¨ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ למד מסכּ ים ֹלא והוּ א  - (שנקרא /נגרוס )לרבּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

זוֹ הר אלמד/אקרא בּ עצמי ׁש אני מסרב ואף בּ יּ ׁש יבה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַזוֹ הר
לעשׂ וֹ ת עלי מה ?בּ ישיבה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

הזּ וֹ הר:ּת ׁש וּ בה ּת ּק וּ ני ּפ י  על הסלם אז ובעל (המהרח "ו, §¨ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ספירוֹ ת ) עשר לתקון "מחבּ ל "הקדמה  נקרא הוּ א  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לברח, לברח,ויׁש  בּ יכלּת 1 אין נגדּ וֹ ,ואם קבוּ צה ּת ארגנוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
את  גּ וֹ נבים והם מלא, כּ סף להם  מׁש לּ מים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ההוֹ רים
זוֹ הר ל ּמ וּ ד  ידי  על לקבּ ל אּת ם ׁש ּמ ס גּ לים והּמ דּ וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַּת וֹ רתכם,

בּ רגע הּק דוֹ ׁש . כּ י והצליחוּ , יׁש יבוֹ ת בּ כּמ ה זה את [עשׂ וּ  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
על  יסכּ ים נגדּ וֹ , גּ ד וֹ לה התנגּ דוּ ת יר גּ י ׁש  יׁש יבה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש הראׁש 
ׁש לּ וֹ  לסטנדר  ּת שׂ ימוּ  אוֹ  – בּ ד וֹ אר  ל וֹ  ותׁש לחוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם,

הגּ דוֹ להׁש  הבּ וּ ׁש ה את ירצה  ֹלא עליו, כּ תוּ ב מה יראה הוּ א ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ ּק וֹ ת 4-5 ילמד וּ  היּ ׁש יבה ׁש כּ ל יסכּ ים  ותכף יקבּ ל, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ׁש עה אבר% וכל  בּ חוּ ר כּ ל ׁש לּ וֹ מדים יׁש יבוֹ ת י ׁש נם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ יּ וֹ ם,
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בּ י ׁש יבת הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר סיּ וּ מי  4 ׁש בוּ ע כּ ל  ועוֹ שׂ ים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ י וֹ ם
וכן  וּת ׁש מע , חברי1 את  ּת ׁש אל יר וּ ׁש לים, חסד" ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ"חוּ ט

וכ וֹ ללים]. ר בּ וֹ ת י ׁש יב וֹ ת עוֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵיׁש 

והרב ׁש אלה :כג. ׁש לּ י  לרב הזּ ה הּק וּ נטרס את הראיתי אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ זבּ וּ ז  זה ארּמ ית, מבין ֹלא  כּ לל  אּת ה הרי לי : ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַֹיאמר 
ההבנה. היא פה ׁש בּ על  ּת וֹ רה ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד העּק ר כּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְזמן,

נכ וֹ ן,ּת ׁש וּ בה: גּ םא.ֹלא זוֹ הר, לגרס גּ ד וֹ לה מעלה י ׁש  §¨ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
וּ בעצם הּק דׁש , בּ ר וּ ח נכ ּת ב  הוּ א  כּ י  הבנה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְלֹלא 
ממׁש י% אּת ה - הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הזּ וֹ הר מיל וֹ ת ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ריאה,
מהעוֹ למ וֹ ת אוֹ רוֹ ת מׁש ּפ יע  דּ היינוּ , לע וֹ לם, עצ וּ מה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌�◌ְקד ;ה

נׁש מת1. את מזכּ % וגם  ה זּ ה, לעוֹ לם וּ מלּ בד ב.העליוֹ נים ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּק דׁש  בּ ל ׁש וֹ ן הּת ר גּ וּ ם לקרא הוּ א י וֹ תר  גּ דוֹ לה מעלה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹזאת
לכם לׁש ֹלח וּ ביכוֹ לּת ינוּ  – לעברית ארּמ ית ּת רגּ וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
אוֹ  בּ בּ ית, ׁש ּת קרא הּק דׁש . לל ׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם עם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְספרים

עצוּ מה. מעלה וזוֹ  דּ ּק וֹ ת 4-5 יוֹ ם כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִבּ י ׁש יבה

עצמאי ׁש אלה: בּ אפן זוֹ הר ללּמ וּ ד מס כּ ים אינוֹ  ר בּ י אם  §¥¨ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ כרגע  היּ ׁש יבה , את לעזב רוֹ צה ואיני ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ יּ ׁש יבה .

לעשׂ וֹ ת עלי מה עצוֹ ת. אוֹ בד  ?אני ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

ּת גר וֹ ס :ּת ׁש וּ בה אוֹ  ּת קרא, יוֹ ם וכל זוֹ הר, ספרי ל 1 נׁש לח §¨ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
יע  ה' וּ בע"ה  בּ בּ ית. ז וֹ הר  דּ ּק וֹ ת 4-5 ל1.בּ מׁש % זר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

נגד ׁש אלה:כד. קׁש ה וּ מדבּ ר מרעיׁש  כּ % כּ ל כּ בוֹ דוֹ  ל ּמ ה  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ללמד  רוֹ צים ׁש ֹּלא יׁש יבוֹ ת וראׁש י  רבּ נים ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהאדמ וֹ רי "ם

הּק דוֹ ׁש  ?זוֹ הר ַ◌ַ◌ָ◌
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אםּת ׁש וּ בה: ׁש אלה, ואין הגּ אוּ לה בּ סוֹ ף כּ עת אנחנוּ  §¨ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
איפה ה ;אלה וׁש לוֹ ם, חס  אטוֹ ם ּפ צצת ֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָּת בוֹ א
וׁש ל וֹ ם, חס יביא זה וׁש לוֹ ם חס קרבּ נוֹ ת וכ ּמ ה  יבוֹ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָוּ מתי

בּ דּ ר ׁש ה: ׁש אמר ּת י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

הר וֹ צהרּב וֹ תי, כּ וֹ לל ואבר% בּ חוּ ר כּ ל למשׂ חקים, זמן אין ©©ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ י  ידע ׁש לּ וֹ , החיּ ים את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל 
ילמד  ׁש ֹּלא  ׁש מי  אוֹ תנוּ , וּ מזהירים אוֹ מרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יקים

לעשׂ וֹ ת צריכים מה אז העוֹ לם, מן י ּמ חק לעמד זוֹ הר, ? ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֹ
מן  יּמ חקוּ  ׁש יּ הוּ דים וׁש לוֹ ם חס וּ לחכּ וֹ ת ידים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ק
כּ ל  להצּ יל דּ י  ע וֹ שׂ ה ׁש ֹּלא מי  כּ ן, וׁש לוֹ ם , חס ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ מ וֹ  אוֹ תם , הרג הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ;מים  אוֹ תוֹ  יתבּ ע וּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיה וּ דים,

הרב  ה ּמ ק בּ ל הצּ דּ יק זצ"ל .גּ וֹ בא "יׁש כּ תב ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

והרבּ ניםוראינ וּ  האדמ וֹ רי "ם את הזהיר  הּס לּ ם ׁש בּ על אי % §¨¦ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נוֹ תנים כּ עת והם כּ ל וּ ם, עשׂ ה ֹלא אחד ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְואף
מק וֹ מ וֹ ת מראה  מאוֹ ת יׁש  כּ ן זה, על  וחׁש בּ וֹ ן דּ ין  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ ;מים
מא וֹ ת לי  יׁש  כּ וֹ תב ׁש אני דּ בר וכל זה, על וּ פ וֹ סקים  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש "ס
על  הּמ ק וֹ ר וֹ ת, כּ ל  לוֹ  אּת ן ׁש רוֹ צה וּ מי  מקוֹ רוֹ ת, עם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַדּ ּפ ים

כּ וֹ תב. ׁש אני ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַמה

רב ,יׁש  הערב  מרבּ ני  להזּ הר  מקוֹ מ וֹ ת  מראה 310 מה לנוּ  ¥ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ׁש עם  מ�ה וּ  עוֹ שׂ ה מי מהם ? להנּ צל  עוֹ שׂ ים ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאנחנוּ 

האמת? לנ וּ  מגלּ ה מי  מהם ? ינּ צלוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

החלטּת י על ואני אחריוּ תי, על  ׁש הכּ ל מרגּ יׁש  אני כּ ן ©ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ג האמת את ׁש ל לוֹ מר  בּ דּ ר % ללכת יכוֹ ל ֹלא אני לוּ י. ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

עכׁש ו  ׁש נה, 45 כּ בר זה  את עשׂ יתי  יפה , לד בּ ר  הּס לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַבּ על
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ֹלא אבל  אטוֹ ם, לפצצת וּ מח כּ ה יוֹ ׁש ב אחד כּ ל זמן, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵאין 
י שׂ ראל . עם את להצּ יל כּ לוּ ם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶע וֹ שׂ ה

ולצאתעל  נפׁש וֹ  את י צּ יל אחד ׁש כּ ל רק עצה  לנוּ  אין כּ ן ©ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
זוֹ הר דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד  ויתחיל רב, הערב ר בּ ני ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנגד

ה;ם, בּ עזרת ינּ צל וכ% בּ יוֹ ם הר בּ יהּק ד וֹ ׁש  הבטחת זהוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מן  יּמ חקוּ  וה�אר  ינּ צלוּ , אלּ וּ  ׁש רק יוֹ חאי בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 

בּ עוֹ לם,העוֹ לם, יהוּ די לכל ה ;ם בּ עזרת להגּ יע רוֹ צה ואני  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
היּ לדים גּ ם הם  חלּ וֹ ני , וּ בין חרדי בּ ין יהוּ די כּ ל אוֹ הב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאני 
י וֹ תר הרבּ ה עליהם לי  ויׁש  הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
רצה ֹלא אחד אף ׁש נּ ׁש בּ וּ , ּת ינוֹ ק וֹ ת בּ אמת הם כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנ וּ ת,
והכניסוּ  החמ;ים, בּ ׁש נוֹ ת לארץ כּ ׁש בּ אוּ  אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל
אׁש מים אנחנוּ  כּ לל , אׁש מים ֹלא  הם אז  לקיבּ וּ צים, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
נפ ׁש , אהבת אוֹ תם ולאהב אוֹ תם לקרב צריכים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

בּ אהבה, ּת וֹ כחה אוֹ מרים ֹלא אוֹ הבים ואם ׁש ֹּלא סימן זה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
היהוּ דים, והראׁש יתאת ה יּ ׁש ר קב  הּק דוֹ ׁש  הּס פר ּפ וֹ סק כּ % ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

◌ָ◌ְ◌ָחכמה.

ארץ אז את להצּ יל אי% ׁש נים, וחוֹ ׁש בים י וֹ ׁש בים צה"ל  ¨ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
להם. הכּ בוֹ ד כּ ל אטוֹ ם, מּפ צצת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

אנחנוּ אבל אתאיפה  להצּ יל  עוֹ שׂ ים אנחנוּ  מה ? £¨ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אםעצמנוּ  העוֹ לם את לעוֹ רר צרי% מי  וּ באמת ? ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הרבּ נים ׁש כּ תבוּ ?ֹלא  צ דּ יקים רבּ נים לנוּ  ׁש יּ ׁש  ה' וּ בר וּ % ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

מעט ורק ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד ׁש נים  כּ בר אוֹ תנוּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוע וֹ ררוּ 
בּ ח נּ ם לחלּ ק לאר גּ ן  התחלּת י לכן בּ קוֹ לם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ;מע וּ 
יהוּ די  לכל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד חוֹ בת על ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְספרים
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יׁש  לחיּ לים, ׁש יּ ׁש  הּק ד וֹ ׁש ה האמוּ נה את ותראוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִויהוּ די,
זוֹ הר, ּת ּק וּ ני להם ׁש ׁש לחנוּ  חילים אלפי ע שׂ ר וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלנ וּ 
לוֹ  והיה  הלּ ב , יד  על מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר בּ וֹ  ירוּ  אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחייל
ׁש יּ ׁש  מתי בּ זה ׁש לּ וֹ מד  כּ יס  פ וֹ רמט זוֹ הר ּת ּק וּ ני  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַבּ כּ יס
י וֹ תר נכנס וֹלא בּ כריכה רק נכנס והכּ דּ וּ ר זמן, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלוֹ 
מ ּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש ּת י ׁש ֹּלא  [חבל החיּ לים, לכל  זה את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוהראה
י וֹ ׁש בים ואנחנוּ  ּת ראוּ ]. ׁש כּ לּ כם ּת מוּ נה, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌�◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת
דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד  לנ וּ  נוֹ תנים וֹלא היּ וֹ ם, כּ ל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְול וֹ מדים
הגּ דוֹ לה מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  לה צּ יל הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

יוֹ ם כּ ל  עליה.ׁש ּמ חכּ ים ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

+ח �ידנ� �פיהם א�א י9ראל �ל +חם אין יעקב קֹול ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַה2ֹול
הרא�ֹונה! ה;+ה את לתת האֹויב, את לנ@ח ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאHיר,

הרא�ֹונה! ה;+ה את נֹותנים �ה2דֹו הזֹוהר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלֹומדי

להחזיר צה "ל ׁש ניּ ה"מתכּ וֹ ננים ידי "מכּ ה על לאירן ©©ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
העב דּ ה, עם הׁש לימוּ  ׁש כּ בר אוֹ מרת זּ את ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְצ וֹ ללוֹ ת ,

את ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  הראׁש וֹ נה"ׁש ּת היה ּפ צצה"הּמ כּ ה - ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
[ח"ו], לישׂ ראל לגבוֹ תגּ רעינית עלוּ ל ׁש זּ ה מ ׁש ער (והצּ בא  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

רח "ל)כּ מלי וֹ ן .נפ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּמ צּ ב הּמ דינה עם הׁש לימה מ ׁש לימיםכּ בר  ֹלא אנחנוּ  ! ©§¦¨ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הזּ ה הּמ צּ ב !עם ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ שׂ וֹ נאיהםה וּ אונהפוֹ � הּמ ה היהוּ דים יׁש לט וּ  אׁש ר !! §©£ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

להיוֹ תּכ ל העתיד  על הנּ ביאים בּ דברי מאמין מאּת נוּ  אחד ¨ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
על בּ מלח התנבּ אוּ  נביאים וּ ׁש ני האחר וֹ נה, העוֹ לם מת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ זכריה יחזקאל חז "לכּ %, וּ באר וּ  על, יבוֹ אוּ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג כּ י ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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הוּ א  האחר וֹ נה בּ פעם ורק ׁש ֹלׁש , אוֹ  ּפ עמיּ ים י שׂ ראל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ
לירוּ ׁש לים, הּפ עםיגּ יע  את מתאר הנּ ביא ויחזקאל  ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ו ׁש ם ׁש יּ בוֹ א, לח )הראׁש וֹ נה ּפ רק כּ %:(יחזקאל מתאר  ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌

י שׂ ראל (יח ) אדמת על גוֹ ג בּ וֹ א בּ י וֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה
בּ אּפ י : חמתי  ּת עלה אלוקים אדני  באׁש (יט )נאם וּ בקנאתי ְ◌�◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

על  גּ דוֹ ל  רעׁש  יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ֹלא אם  דּ בּ רּת י ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעברתי 
י שׂ ראל : ה;מים(כ)אדמת ועוֹ ף ה יּ ם דּ גי  מּפ ני ורעׁש וּ  ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

האדם וכל  האדמה על  הרמשׂ  הרמשׂ  וכל ה3דה  ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוחיּ ת 
וכל  הּמ דרגוֹ ת ונפלוּ  ההרים ונהרס וּ  האדמה ּפ ני על ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ּת ּפ וֹ ל". לארץ ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָחוֹ מה

דרך [ופירש  על  לפרשו יש הזה והרעש המלבי"ם:
קול  והשמעת המלחמה גודל על  המליצה,
הימים, באחרית שיהיו הנשק וכלי  תותח כלי
רעש  בקול בצורות חומות ומהרסים הרים המחריבים
ברעש  הנביא במחזה הצטייר זה וכל מאוד, ואדיר גדול

גדולה].וההמולה

חרב (כא ) אלוקים ה' נאם חרב הרי  לכל עליו ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ"וקראתי 
ּת היה: בּ אחיו וגׁש ם(כב )איׁש  וּ בדם בּ דבר אּת וֹ  ונׁש ּפ טּת י  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

אגּפ יו  ועל  עליו אמטיר וגפרית אׁש  אל גּ ביׁש  ואבני ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵׁש וֹ טף 
אּת וֹ : אׁש ר רבּ ים עּמ ים והתקדּ ׁש ּת י (כג )ועל והת גּ דּ לּת י ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה '". אני  כּ י וידע וּ  ר בּ ים גּ וֹ ים לעיני  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונוֹ דעּת י

זכריהואּל וּ  יד)הנּ ביא ּפ רק זכריה הּמ לחמה(ספר את מתאר §¦ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּמ זכּ יר בּ כ וּ וּ ן הדּ ברים מתארים ו ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ נה,

כּ תוּ ב : וכ% אטוֹ מית, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְּפ צצה



מא הזוהר  ששי כח הראשונה "!|חלק "המכה את נתן אנחנו

אׁש ר(יב ) העּמ ים כּ ל את ה' יגּ ף אׁש ר  הּמ גּ פה ּת היה ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ"וזאת
ועיניו  רגליו על עמד והוּ א בּ שׂ רוֹ  המק ירוּ ׁש לם על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצבאוּ 

בּ פיהם: ּת ּמ ק וּ ל ׁש וֹ נוֹ  בחריהן בּ יּ וֹ ם(יג )ּת ּמ קנה  והיה ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
רעהוּ  יד  אי ׁש  והחזיקוּ  בּ הם  ר בּ ה ה' מהוּ מת ּת היה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א

רעהוּ : יד על  יד וֹ  בּ ירוּ ׁש לם(יד)ועלתה ּת לּ חם יהוּ דה וגם ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מאד : לרב וּ בגדים וכסף זהב  סביב ה גּ וֹ ים כּ ל חיל ֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌�◌ְואּס ף 

וכל (ט ) והחמוֹ ר  הגּ מל  הּפ רד הּס וּ ס מגּ פת ּת היה ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
הזּ את". כּ ּמ גּ פה ההּמ ה  בּ ּמ חנוֹ ת יהיה אׁש ר ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה

ננּ צל והרׁש ּב "י זוֹ הר נלמד ׁש אם לנוּ  ּמ בטיח הּק דוֹ ׁש  §¨©§¦ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

הזּ את. הגּ דוֹ לה ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ לחמה

הרא�ֹונה"! "ה;+ה את נ5ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ�

ללּמ וּ ד "נקהלוּ  ... הּמ ל %" מדינוֹ ת בּ כל בּ עריהם היּ הוּ דים ¦§£ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
נפל  כּ י  לפניהם עמד ֹלא "ואיׁש  הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

העּמ ים" כּ ל  על ב )ּפ חדּ ם ט ּפ רק  .(אסּת ר  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

מקבּ ל ּכ ל זה עוֹ למי  בּ מבצע  אּת נוּ  ׁש יּ ׁש ּת ּת ף מאּת נוּ  אחד ¨ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ל  את ּפ עמים אלף  70 חד ׁש  כּ ל ס יּ ם כּ אלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר

הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הרהזּ וֹ הר אוֹ ר בּ על וֹ ן החׁש בּ וֹ ן את [ראוּ  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
לכל  וּ לחלּ ק מעלוֹ נים בּ חנּ ם לקבּ ל יכוֹ ל  אחד כּ ל .35-36ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש הם ], מקוֹ ם בּ כל י שׂ ראל וּ נקרבעם האס וֹ ן את נמנע וכ $ ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ ברחמים. בּ חסד הגּ אוּ לה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

בּ זּ הרוכ � זי"ע לר ׁש בּ "י  ה;לוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה אוֹ מר  §¨ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
קכ"ד)הּק ד וֹ ׁש  דּ ף  נשׂ א דּ יל%(ּפ רׁש ת חבּ וּ רא "בּ האי : ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

[בּ אוּ ר בּ רחמי". גּ לוּ תא מן בּ י ּה  יפק וּ ן הזּ הר ספר ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איהוּ 
יצאוּ הדּ ברים: הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר ספר  ׁש לּ 7, החבּ וּ ר בּ זכ וּ ת ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
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וּ לֹלא  ויּס וּ רים צרוֹ ת לֹלא בּ רחמים הגּ ל וּ ת מן ישׂ ראל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
מׁש יח  חבלי  !]צער ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אפׁש רי  זה זאתכּ יצד לּ יי שׂ ם יכוֹ לים האם - ?? ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֹ

ואפׁש ר אפׁש ר וּ מתאימהאכן, קלּ ה בּ תכנית - ! ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואחד  אחד !לכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ידענוּ  ֹלא  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש ֹּלא ֹלא  ּת אמר וּ  ׁש ֹּלא - !! ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌

לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב  הדּ בר, אלי בּ ידינוּ  לה' מי !! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

דּ ּק וֹ תּכ ל 4-5 וילמד כּ רכים מ;בעים אחד כּ ר % י ּק ח אחד ¨ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
איׁש  אלף ל -70 ו יּ תק;ר חדׁש , כּ ל זה את  ויגמר ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ יּ וֹ ם
כּ ל  ּפ עמים 70,000 גּ מר כּ אלּ וּ  שׂ כר ויקבּ ל כּ %, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עשׂ וּ 

אחד . בּ חד ׁש  הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

הר ׁש בּ "י הּק ּב "ה את לּ נוּ  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה לנוּ  הקדּ ים ©¨¨ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ורעוֹ ת. קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת מכּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 

'''

מה;��ל להJצל זק�ק י9ראל עם מ5רHמתכם! י�נים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְע�ר�
"הזֹוהר �ה�א – נח 5יבת ידי על רק אפ�ר וזאת ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַהJֹורא!
הLהר ספר יכלנ�! לא �5יד� אל ידענ�! לא �5יד� אל "�◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה2דֹו

מ;לכ�תא ו�בע מעיר �נים M� �Jת+Jס� נח +תבת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְה�א

דּ קא"והמשׂ ּכ ילים  אי נּ וּ ן אלּ ין הרקיע". כּ זהר יזהירוּ  §©©§¦¦ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ אקרי דּ א, בּ זהר הזּ הר,מׁש ּת דּ לין ספר  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

נח, כּ תיבת וׁש בע דּ איהוּ  מעיר, ׁש נים בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
דּ בהוֹ ן  מּמ ׁש ּפ חה. וּ ׁש נים מעיר, אחד  וּ לזמנין ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לכוּ תא.

א )יתקיּ ים ּת ׁש ליכוּ הוּ ".(ׁש מ וֹ ת היּ אוֹ רה היּ לּ וֹ ד הבּ ן "כּ ל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ א דּ ספרא אוֹ רה  מהימנא )ודא בּ רעיא  קנ"ג: דּ ף  ג' חלק .(זהר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌



מג  הזוהר  ששי כח הזו|חלק הקדשה  לתוספת  שיזכו  עד הגאלה  יהיה לא 

הLֹו, ה2דNה לתֹוספת �.ז+� עד 5היה לא העתידה ◌ַ◌ָ◌&◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌&◌ְ◌ַה�א�ה
"M� הLֹוכה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוא�רי

הזּ הרּד ברי ׁש חבּ וּ ר מכּ אן מבאר "הנּ ה הּק ד וֹ ׁש : ה;ל "ה ¦§¥ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
וכ וּ ' גּ נוּ ז להיוֹ ת עתיד האחרוֹ ן היה הדּ וֹ ר ׁש יּ בוֹ א עד  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ל ּת חּת וֹ נ  ית גּ לּ ה ׁש אז היּ מים, העוֹ סקים בּ סוֹ ף וּ בזכ וּ ת ים. ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מׁש יח, זהיב וֹ א  אׁש ר בּ סבּ תוֹ  דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז כּ י ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌

"וׁש ב ּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר וזה לביאת וֹ , קר וֹ בה ס בּ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה
י שׂ ראל , י גּ אלוּ  זה ׁש בּ זכ וּ ת כּ די  וכ וּ ', אחזּ תוֹ " אל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ֶ◌ִאיׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הצר % עד מּמ צרים י שׂ ראל נגאלוּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם

הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם לק דּ ׁש ם ה וּ א  הגּ אלּ ה בּ ר וּ % כּ ן ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌
הזּ וֹ , הּק ד�ה לתוֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד  הגּ אלּ ה יהיה ֹלא ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה

בּ ּה " הזּ וֹ כה  ואׁש רי יתבּ ר $, האל  רצוֹ ן מאמרוֹ תוהוּ א (ע שׂ רה ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הבּ רית ) לוּ ח וֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, .מאמר  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

י שׂ ראל ,הרמח"ל מעם גּ זרוֹ ת לבּט ל  עצה מצא ֹלא זי "ע  ¨©§©ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לֹלא בּ רצף הּק ד וֹ ׁש " "הזּ הר בּ ל ּמ וּ ד ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ לקרב  גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל הּק דוֹ ׁש " "ה זּ הר ׁש בּ כח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶהפסק,

בּ רחמים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

ׁש לּכ מ וֹ  הנּ פלאה ל ּמ עלה בּ נוֹ סף  הגּ אלּ ה כן, קרוּ ב §ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌
הזּ הר בּ ספר והּק ריאה הלּ ּמ וּ ד  מסגּ לים ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
בּ צוּ רה  כּ חוֹ מה ולהי וֹ ת קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת כּ ל  לב ּט ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ליצלן. רחמנא צרה כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

זכררּב ינוּ  ל וּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה רבּ נוּ  הרמח"ל, הּק דוֹ ׁש  ©¥ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
י ׁש רים" ה"ּמ ס לּ ת בּ על זי"ע, לברכה וקדוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצ דּ יק 
בּ ספר גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד  סדר בּ י ׁש יבתוֹ  ּת ּק ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְועוֹ ד,



הזוהר כח ששי |מד הזאת |חלק העצה  את יקח תורתכם כבוד

וקבע  לעת, מעת כּ לל הפסק ל ֹלא בּ מׁש מר וֹ ת הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
מעלת על וכוֹ תב בּ י ׁש יבתוֹ , הראׁש וֹ נה כּ ּת ּק נה זה  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

הלּ ׁש וֹ ן  בּ זה ישׂ ראל לחכמי  בּ אגּ רת :הדּ בר ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

טמנ� זֹו מר�ת להJצל �קד קה�ֹות לכל היע�צה העצה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ"זאת
רב +י יחHל�, ולא זאת על לפ2ח להם היה �בוHאי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌9ְֹונאיהם,
הLאת העצה את י2ח 5ֹורתכם "+בֹוד מאד... ועצ�ם ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהHבר

לזכ�ת" לֹו ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

אחרי  הזּ ה הדּ בר את י שׂ ראל  חכמי יׁש ליכ וּ  אל ועּת ה ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ כל  זה דּ בר קוֹ בע הייתי חילי  נתי;ר  אלמלא אני  כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵגּ ום,
הזּ את העצה  את י ּק ח ּת וֹ רתכם כּ בוֹ ד אבל וּ מק וֹ ם, ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמקוֹ ם
וכל  ישׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה אין  כּ י לזכוּ ת, לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה
כּ לל". ה וּ א  ק ׁש ה דּ בר ֹלא כּ י לע שׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל בּ מקוֹ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד

בּ כל וּ מי  עצ וּ ם בּ קי היה  א ׁש ר  זי "ע  כּ הרמח "ל גּ דוֹ ל לנוּ  ¦ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מעם גּ זרוֹ ת לב ּט ל  עצה מצא וֹלא הּת וֹ רה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמכמנּ י
בּ רצף  הזּ הר בּ ספר לּמ וּ ד הזּ וֹ , העצה את אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
הזּ הר ספר ׁש ל  העלי וֹ נה הּק ד ;ה ׁש בּ כח הפסק, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלֹלא

בּ רחמים הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זר וֹ ת כּ ל  לבּט ל (אגּ רתהּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

– הזוֹ הר )הרמח "ל .מאוֹ רוֹ ת ְ◌ַ◌ַ◌

נהר! +מי 5ן �לֹומים ולJזהר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַלמזהיר

הּק ד וֹ ׁש ,היּ צר הזוֹ הר  לּ י ּמ וּ ד ידי ׁש על  בּ ודא וּ ת , י וֹ דע הרע  ©¥¤ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וזוֹ הי  ׁש לטוֹ נוֹ , וּ מת בּ ּט ל העוֹ לם מן נדחה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
להחדּ יר מתאּמ ץ הוּ א כּ ן על ׁש לּ וֹ . האחרוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ לחמה

מּמ ׁש . האמת הפ% והבל , ׁש טוּ ת ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בוֹ ת



מה הזוהר  ששי כח נהר!|חלק כמי תן שלומים ולנזהר למזהיר

סכּ נהעל זהירוּ ת היּ צרכּ ן בּ ר ׁש ת ל ּפ וֹ ל ֹלא רבּ י !! כּ דאמר  ©ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
יוֹ נתן, ר בּ י אמר  נחמני בּ ר  מסיתוֹ ׁש מוּ אל הרע יצר ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הבּ א  לעוֹ לם עליו וּ מעיד הזּ ה בּ עוֹ לם יעשׂ הלאדם מה , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זה מנוּ ל בּ % ּפ גע אם י ׁש מעאל, רבּ י דבי  ּת נּ א  ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוי נּ צל:

הּמ דרׁש  לבית  נב:)וכ וּ '...מׁש כה וּ  דּ ף .(ס כּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌

הכּ תוּ ב וּ בזכ וּ תכם  בּ נוּ  טז-יח )יתקיים פ' טו פרק  :(שמות ¦§§¤ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ידּ מ וּ  זרוֹ ע1 בּ גדל ופחד  אימתה עליהם ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ִ"ּת ּפ ל
ּת באמ וֹ  קנית, זוּ  עם יעבר עד  ה' עּמ 1 יעבר עד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָכּ אבן
אד-ני  מּק ד ׁש  ה' ּפ עלּת  לׁש ב ּת 1 מכוֹ ן נחלת1 בּ הר ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְותּט עמוֹ 

בב"א. ועד ", לעלם ימֹל% ה' ידי1, ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲכּ וֹ ננוּ 

להם"והזהר ּת ה והוֹ דעּת  הּת וֹ רת ואת החּק ים את אתהם §¦§©§¨ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌�◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
יעשׂ וּ ן : אׁש ר  הּמ עשׂ ה ואת בּה  ילכ וּ  הדּ ר % ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
אמת אנׁש י אֹלהים יראי  חיל אנׁש י העם מכּ ל תחזה ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
שׂ רי  מאוֹ ת שׂ רי אלפים שׂ רי עלהם ושׂ מּת  בצע : ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְשׂ נאי 

עשׂ רת" ושׂ רי כ-כא )חמ;ים יח  פרק  .(שמות ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֹ

עשׂ רתאנוּ  שׂ רי למנּ וֹ ת אנׁש יםמתארגּ נים 10 ׁש יּ ר כּ ז [אחד  ¨ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מאוֹ ת] ושׂ רי  חמ;ים, שׂ רי וכן הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְלל ּמ וּ ד
בּ לּמ וּ ד י שׂ ראל  עם  כּ ל  את לאחד  מא וֹ ת, ושׂ רי  חמ�ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָשׂ רי

בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם מידי  ס יּ וּ מים  ולע שׂ וֹ ת  הּק ד וֹ ׁש , [לפי הזּ הר  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ליוֹ ם] דּ ּק וֹ ת 4-5 כּ רכים ל-70 הּמ חוּ לק  היּ וֹ מי ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר

ישׂ ראל. עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלהצּ לת

הטוֹ פס נא לפי  ה לּ ימוּ ד סדר את  וּ לחלּ ק ה;מוֹ ת, למלּ אוֹ ת ¨ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
כּ אן. ◌ָ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
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א' מסל�ל ◌ְ◌ַ◌ֶֹטפס

ׁש לּ וֹ מדיםאם אנׁש ים 70 על להׁש ּפ יע בּ ידכם יׁש  ¦ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
קבוּ ע בּ אפן יׁש יבה,בּ סביבתכם הּמ דרׁש , בּ ית [כּ גוֹ ן ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זוֹ הר סדר  ּפ י  על  ללמוֹ ד  בּ יחד] מדרׁש  בּ ּת י  כּ ּמ ה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ 
כּ רכים. ל -70 ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּמ חלּ ק 

הכּ ר %לּמ וּ ד  כּ ל את יסיּ ם ליּ וֹ ם, אחד  לכל  בּ לבד  דּ ּק וֹ ת 4-5 ¦ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ל-70,000 מׁש ּת ּת פים וכ% בּ חוֹ דׁש , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

35-36].!מׁש ּת ּת פים בּ עלוֹ נים בּ אריכוּ ת [ראה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

בּ חבוּ רתמוֹ רי כּ לּ נוּ  ונתאחד בּ וֹ א וּ  יקרים, אחים ור בּ וֹ תי, ©ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌�◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
זוֹ הר ילמד ויהוּ די  יהוּ די  ׁש כּ ל ונפעל 70,000ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל  הּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לאר גּ ן י וֹ ם, בּ כל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ספרי  הן מקוֹ ם לכל  יחלּ ק אחד וכל הּק ד וֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
זוֹ הר, ּת ּק וּ ני  והן הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ללּמ וּ ד  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ רר וּ ת
ברק  בני  612 ת.ד  מירון הרשב"י אוֹ הל  מוֹ סד וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ארגוּ נים 

מקיּ מים0525-111104, וכלּ ם ננעל וּ , ּת ר וּ צים ׁש ערי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
את בּ חנּ ם לקבּ ל  אפ ׁש ר  – יתבּ ר% ה;ם רצ וֹ ן את ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
בּ ארגוּ ן  זוֹ הר , ּת ּק וּ ני והן התעוֹ ררוּ ת ספרי הן – ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים 

.0548-436784 ׁש מׁש , בּ בית העוֹ למי  הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמפעל

ל5ק�מה? 5קוה לנ� �י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

במ"טּד וֹ רנוּ  כּ בר  ׁש קוּ עים רבּ ים דּ מׁש יחא, עקבתא דּ וֹ ר ¥ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מה הנ', לׁש ער  אנ וּ  קר וֹ בים כּ בר  טמאה, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי
הּת ה וֹ ם למעמּק י  יוֹ תר עוֹ ד  נּפ וֹ ל ׁש ֹּלא כּ די  לעשׂ וֹ ת, ?עלינוּ  ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ל ּת ק וּ מה ּת קוה לנוּ  יׁש  להתרוֹ מםהאם נּת ן עדין האם ? ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּט מאה מעמק ?וּ להחלץ ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌
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בּ רחמי ,מבאר  מגּ לוּ תא יפק וּ ן בּ דא יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  §¨¥ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
את מוֹ ציא הּק דוֹ ׁש  והזּ הר ננּ צל, הזּ וֹ הר בּ ספר  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק 

ּת עניּ וֹ ת האדם בּ לי  קל, בּ אפן - ׁש יּ היה ּת חּת ית  ׁש אוֹ ל בּ איזה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ יּ וֹ ם  דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד רק סגּ וּ פים, !וּ בלי  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

מאדיׁש  ק לּ ה והעבוֹ דה ּת ק וּ מה , לנוּ  יׁש  ּת קוה, רק לנוּ  ¥ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
בּ י וֹ ם. דּ ּק וֹ ת 4-5ַ◌ְ◌

�ה2דֹו הLֹוהר �ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ+חֹו

הּק ד וֹ ׁש ,איננּ וּ  ה זּ וֹ הר  ׁש ל  העצוּ ם הכּ ח את כּ לל מ3יגים ¥¤ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
זוֹ הר לּמ וּ ד ידי  על רק מתק בּ לוֹ ת הּת פ לּ וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

ה ּמ לכים הּק ד וֹ ׁש , מלכי  מל$ טבּ עת היא ה ּק ד וֹ ׁש  ,הזּ וֹ הר  ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ינּ צל . ׁש יּ למד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי

הס"מ,יעקב  עשיו ׁש ל שׂ ר וֹ  עם הלּ ילה  כּ ל  נלחם אבינ וּ  ©£Ÿָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
הס"מ גּ דוֹ ל  חמ ׁש כּ ּמ ה מהלּ % הּמ דרׁש , אוֹ מר ? ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ל  ההמׁש % כּ ל בּ סכּ נה נתוּ ן היה הזּ ה וּ בלּ ילה ׁש נה, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ ת
הס"מ וׁש ל וֹ ם חס  אוֹ  אבינוּ  יעקב  ינצּ ח מי י שׂ ראל, ?כּ לל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ננצּ ח זה לּמ וּ ד ;בּ כח י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  הר בּ י בּ זה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר
ה;ליׁש י . עוֹ לם מלחמת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאבק 

הערב היוֹ ת מנּס ה לכן רב , כּ ה כּ ח הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש לּ ּמ וּ ד ¡ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ בפרט י שׂ ראל  עם על להׁש ּת לּ ט מ"ם  הסמ"ך - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרב

ל  כּ די  ילמדוּ , ׁש ֹּלא והכּ וֹ ללים היּ ׁש יב וֹ ת חס בּ ני  חזּ ק ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
בּ עוֹ לם. כּ חוֹ  את ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם

ׁש בּ לעםגּ ם ישׂ ראל. כּ לל את לקלּ ל  רצה הר ׁש ע בּ לעם ©ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
"מאן" כּ תב לּמ ה עּמ כם", להֹל% לתּת י ה' "מאן ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָאמר

"לבל ּת י " לכּת ב צרי % ֹלאהיה אוֹ מרת זאת  "מאן" אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌
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רצוֹ ן  את יעשׂ וּ  ישׂ ראל ׁש עם זמן וכל רב, הערב עם ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת
ּת וֹ רתי למדוּ  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן היה(גּ יטין)הר בּ י  יכוֹ ל  ֹלא ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לקלּ לם בּ לעם רצה ואי% אחתלק לּ ל. ּת בה לוֹ מר רצה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לכלּ וֹ ת וׁש לוֹ ם  חס "כ לּ ם" מ'ח כּ 'בד ל 'ב אוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌�"כּ לּ ם",

י שׂ ראל . עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 

מציפרניו ּכ � נצּ ל וּ  כּ % עשיו, ׁש ל מ3רוֹ  ישׂ ראל עם נצּ לוּ  ¨ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֹ
יתבּ ר % ה;ם בּ עזרת ינּ צלוּ  וכ% הרׁש ע בּ לעם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  בּ ל ּמ וּ ד ׁש נּ תחזּ ק ידי על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ד וֹ רנ וּ 

אטֹום? מ�צצת ה;גן מקלט �י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

י וֹ ם,ּכ ל ילד מה יוֹ דעים אינם  בּ י וֹ תר , מוּ טרדים ּת בל אנׁש י  ¨ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ חוּ צוֹ ת אימה , וּ מחדרים  חרב  תׁש כּ ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמבּ חוּ ץ
אם העוֹ לם , כּ ל  על  חּת תם הּמ ּפ ילים  מחבּ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמסּת וֹ בבים
י שׂ ראל , ׁש ארית על ואם אמריקה מעצמת על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶזה
אנוֹ ׁש ים ח וֹ לים מסּת וֹ בבים הבּ ּת ים  בּ תוֹ % ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחדרים,
מדּ בּ קת מכּ סיקוֹ  ׁש ּפ עת אוֹ  רח"ל מרּפ א חׁש וּ כ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלוֹ ת

הבּ א. בּ רגע לוֹ  יּ קרה מה י וֹ דע איׁש  ואין וׁש ל וֹ ם, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַחס

צד ,ּכ כבשׂ ה מכּ ל  מאוּ יימת אוּ מתינ וּ , זאבים ׁש בעים  בּ ין §¦§¨ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ּפ צצת גּ רעינית, ּפ צצה עם המאיּ מים בּ ראׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִאירן
אדמה פּס ת כּ ל ההוֹ פכת ּפ צצה ראׁש נוּ , על מרחפת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָאטוּ ם
תהוּ  חרבוֹ ת, איּ י  אחריה הּמ ׁש אירה ּפ צצה ואפר, ֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלעפר 

זממם תצלח  וׁש לוֹ ם חס האם וח ׁש %, וה;אלהובהוּ  ? ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מּפ צצת להנּ צל  אפׁש ר וּ ת זאת בּ כל י ׁש  האם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהגּ וֹ רלית

להגן אט וֹ ם היכוֹ ל  מקוֹ ם אוֹ  מקלט, איזה יׁש  האם ? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
?מּפ ניה ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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יׁש מג ּל ה  י שׂ ראל , לעם מקלט יׁש  כּ ן , הנּ ביא יׁש עיה לנוּ  §©¤ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
להנּ צל . ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש רוּ ת

�מגֹוג? �ֹוג מ;לחמת י;לט ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִמי

רגע "ל� כמעט חבי  בּ עד1 דלתיך וּ סגר בחדרי 1 בּ א  עּמ י ¥ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
זעם" יעבוֹ ר כ)עד כו, בּ א(ישעיהו עּמ י "ל % וּ ברׁש "י : . ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֹ

בחדרי1 בּ א עּמ י ל% לנביא הׁש בהוּ  זוֹ  ּת ׁש וּ בה - ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבחדרי 1"
מדר ׁש וֹ ת  וּ בב ּת י  כּ נסיּ וֹ ת .בּ ב ּת י ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ל בּ 7אחר ,ּד בר בּ חדרי  מעשׂ י7 על רבּ י התבּ וֹ נן  דּ רׁש  כּ % , ¨¨ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עוֹ בדין  ל1 עביד ת"י - בּ עד 1" דּ לת1 "וּ סגר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּת נחוּ מא.

פי 1 דּ לתי סגוֹ ר דּ רׁש  ּת נחוּ מא ור בּ י על%, דיגנ וּ ן ׁש ֹּלא טבין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
הדּ ין . מדּ ת אחר -ּת הרהר  יעבר"חבי" "עד מעט התחבּ אי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

שׂ וֹ נאי7 על אפק וֹ ד  אמת כּ י .זעם " ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וּ מגוֹ גרד"ק: גּ וֹ ג בּ מלחמת  אמר ה ּפ סוּ ק זה - עּמ י" "ל% ©©ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מׁש ל  דּ ר% אמר זמן מעט לישׂ ראל צרה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה 
מׁש ל  וזה בּ עד1", דּ לת1 וּ סגר בחדרי1 בּ א ע ּמ י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ"ל%

ׁש למה  וּ בתׁש וּ בה טוֹ בים בּ מעשׂ ים רגע להּס תר כּ מעט כּ י , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ויּ עבר הזּ עם י ּמ לטוּ יהיה "כּ ל והּט וֹ בים ׁש אמר  כּ מוֹ  , ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ ספר ".הנּ  כּ תוּ ב מצא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

להחריב ּב ימינוּ , בּ רגע היכ וֹ לים אט וֹ ם  ּפ צצוֹ ת כּ ׁש קיימים §¨¥ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ ר וּ ׁש  את היטיב להבין אפׁש ר  העוֹ לם, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאת
ׁש ל  הזּ מן על  י שׂ ראל  גּ ד וֹ לי ׁש ל  הח;וּ ב את וכן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרד"ק
12 ּת ער% הּמ לחמה זצ"ל הגר "א לפי  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
כּ % ועל בּ לבד . דּ ּק וֹ ת בּ –3 זצ"ל חיּ ים החפץ  וּ לפי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַדּ ּק וֹ ת,
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על  - נא " הוֹ ׁש ע ׁש עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש  נא "ה וֹ ׁש ענא מת ּפ לּ לים ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 
וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת ׁש ל הדּ ּק וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְׁש ל וֹ ׁש ת

אפׁש רלפי דּ ּק וֹ ת 12 יּק ח  הע וֹ לם ;ּמ לחמת הגר"א  ּפ ר וּ ׁש  §¦ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר דּ ּק וֹ ת  12 ׁש ל ל ּמ וּ ד בּ זמן כּ י  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהבין

י נּ צל  מי וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מלחמת בּ זמן בּ אננּ צל  עּמ י "ל % ? ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֹ
חדר 1 זה הּס וֹ ד  ּת וֹ רת ללמד  נזהר  ׁש יּ הא מי – ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבחדרי 1"
וּ להנּ צל . להּמ לט יּ זכּ ה הוּ א ה'" "סוֹ ד בּ ספר  ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

וּ מחסה,הזּ וֹ הר כּ מגן לנוּ  הּמ ׁש ּמ ׁש  מעוּ זּ נוּ , הוּ א הּק דוֹ ׁש  ©©ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
צרה. בּ עת עלינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ מר

�ה2דֹו זֹוהר �ֹומד� למי �ליטה אין ה;ות ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל;לא?

ׁש מע וֹ נימוּ בא תתקמג )בּ ילקוּ ט רמז ח  בּ א ;ה(משלי מעשׂ ה : ¨ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ר"י לפני בּ את הר בּ ה, ׁש הזקינה בּ ן (ה גּ לילי )אחת ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

ׁש ל  חיּ ים וּ מעכׁש ו מדּ אי  י וֹ תר  זקנּת י רבּ י לוֹ : אמרה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחלפ ּת א
מבּק ׁש ת ואני מׁש ּת ה וֹלא מאכל  ֹלא טוֹ עמת ׁש איני  הם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִנוּ וּ ל

לּה : אמר העוֹ לם. מן  ימים?להּפ טר  כּ $ כּ ל  הארכּת  בּ מה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מנּ חת אני  חביב דּ בר לי יׁש  אפיל וּ  אני למ וּ דה לוֹ : ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה 
עצמ1 מנעי ל ּה : אמר  יוֹ ם . בּ כל הכּ נסת לבית וּ מׁש כּ מת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
כּ ן  ועשׂ תה הלכה זה. אחר  זה ימים  ׁש ֹלׁש ה הכּ נסת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית
"אׁש רי  ׁש ֹלמה: אמר לכ % ומתה . חלתה ה;לי ׁש י ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַוּ ביּ וֹ ם

אחריו כּ תיב מה וגו'", לי ׁש וֹ מע מצא אדם מוֹ צאי  "כּ י  ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לביתחיּ ים ". להתּפ לּ ל הלכּת  אם הוּ א: בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  אמר  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

מתכּ וּ ן  הוי  אלּ א החיצוֹ ן , ּפ תח  על ל 1 ּת עמד ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
כּ אן  כּ תיב  אין דּ לתי ' על 'ל ׁש קד מדּ לת, לפנים דּ לת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִלכּ נס

כּ ן  ולּמ ה דּ לתוֹ ת. ׁש ּת י  "דּ ל ּת וֹ תי ", בּ ר וּ %אלּ א ׁש הּק דוֹ ׁש  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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מזוּ זוֹ ת "לׁש מוֹ ר מהוּ  שׂ כר . ל 1 ונוֹ תן ּפ סיעוֹ תי1 מוֹ נה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א
בּ רבּ י ּפ תחי " יהוּ דה רבּ י  אמר  כּ נסיּ וֹ ת. בּ בּת י מזוּ זה יׁש  וכי ? ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זז  ּת הא ֹלא כּ % הּפ תח, מן זזה אינּה  זוֹ  מזוּ זה מה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִסימוֹ ן:
מדרׁש וֹ ת, וּ מבּ ּת י  כּ נסיּ וֹ ת  ׁש אּת ה מבּ ּת י  דּ ע כּ ן ּת עשׂ ה ואם ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ׁש כינה. ּפ ני  ח יּ ים",מק בּ ל מצא מ וֹ צאי "כּ י אחריו כּ תיב מה ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מה '". רצוֹ ן "ויּ פק  ׁש נּ אמר  בּ רכ וֹ ת טעוּ ן אלּ א ע וֹ ד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוֹלא 

ּת לּפ יּ וֹ תוׁש וֹ אל הכנסת )הּמ דרׁש  בית זה,(ענף  מדרׁש  על §¥ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
לזקנה כּ % אמר ?ל ּמ ה ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ּת לּפ יּ וֹ ת ותרץ מוּ סר)הּמ דרׁש  ׁש בט רוֹ אים(בּ על מ כּ אן : §¥¥ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ל וּ ז  כּ מ וֹ  ה כּ נסת , בּ בית  ׁש ליטה  אין ה ּמ ות ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש לּ ּמ לא %
לבית בּ א אם  כּ ן  כּ מוֹ  ל ׁש ם. להכּ נס יכוֹ ל ֹלא הּמ ות ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ לא %
אין  הכּ נסת, בּ בית מד בּ ר וֹלא ּפ יו דּ לתוֹ ת  וס וֹ גר ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 
כּ ׁש הלכה הא ;ה עם היה  כּ ן עליו. ׁש ליטה ה ּמ ות  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלּמ לא%
עליה לׁש ל וֹ ט  ה ּמ ות היהמלא% יכוֹ ל  ֹלא  י וֹ ם , כּ ל  ה ּמ דרׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלבית 
חזקה, ימים  ה-3 את צריכה היתה לכן בּ ביתּה , כּ ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפיל וּ 

ו  הּמ דרׁש , לבית  ליל% עליה.ׁש ֹּלא  ׁש לט  הּמ ות מלא % אז ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לּמ וּ ד וכל ידי  על רק הוּ א ה ּת פ לּ וֹ ת ׁש יּ תק בּ לוּ  ה כּ ח §¨ַ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ֹלא הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ל וֹ מד ׁש ֹּלא וּ מי  הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה זּ וֹ הר 
ׁש וֹ מרים זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק  ׁש מים. יראת טעם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָטעם
ויׁש  בּ זוֹ הר, ׁש כּ תוּ ב מה ;רוֹ אים הכּ נסת, בּ ית קד ;ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ַעל 

ׁש מים. יראת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם 

וחלילה חס ויLיק יNבר �א� ה5פ�ה ע;�ד על ל�מֹור �◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵי

הּת וֹ רה"על על  עוֹ מד  העוֹ לם דּ ברים ועלׁש ל וֹ ׁש ה ©ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
חסדים העב וֹ דה  גּ מיל וּ ת מ "ב )"ועל  פ "א .(אבוֹ ת ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
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ׁש בּ לּ ב העב וֹ דה""ועל עבוֹ דה איזוֹ הי ּת פ לּ ה,– זוֹ  ? §©ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  הכּ נסת בּ בית מדבּ ר יהוּ די  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר
הּמ ות  וּ מלא$ "עבוֹ דה ", ׁש היא העוֹ לם יסוֹ ד  את ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש וֹ בר 
הוֹ פ$ הכּ נסת בּ בית דּ בּ וּ ר  בּ עוֹ לם, לׁש לוֹ ט ו ׁש לוֹ ם חס ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיכ וֹ ל 

בּ עיר )רח"ל לדּ בר דּ בר קּמ א בבא הגמ' בשם  יונה .(רבינו ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ראׁש י קיּ מים – "מבעה" מהם אחד  נזיקין אב וֹ ת אר בּ ע  ©¨¦ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ב .)ּת פלּ הה תע זמןבּ דבּ רמ ּת ב וֹ ת דּ ף  קּמ א (בּ בא ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

כּ חּכ ל הנּ וֹ תן הוּ א הּת פלּ ה  בּ זמן הכּ נסת בּ בּ ית המדבּ ר ¨ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌
הכּ ח את למחבּ ל הנּ וֹ תן הוּ א בּ עוֹ לם, הּמ ות ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלׁש ליטת

וׁש ל וֹ ם. חס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש חית 

�התק.ם ח.ב �מים �ם ��Hִק◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הספרי )הרמבּ "םמפרׁש  בשם  ט ' המצוות  את (ספר נקיּ ם כּ יצד §¨¥ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אתכםונקדּ ׁש ּת י ":"מצות  הוֹ ציא כּ ן מנת "על  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

בּ ר בּ ים"מּמ צרים ׁש מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש ,לקדּ ׁש  בּ ;ל"ה בּ אריכוּ ת (ראה ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

צט ). מצוה נר  ּפ רק  ּת מיד, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַמ ּס כת 

אוֹ פנּ ים:לקּד ׁש  בּ ׁש ני לקיּ ם נּת ן בּ רבּ ים ׁש מים על 1.ׁש ם §©¥ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הּמ דר ׁש . בּ בית וּ קד ;ה קדּ י ׁש  אמן ידי 2.ידי  על ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש מים. ל ׁש ם נפׁש  בּ מסירוּ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיתה

הדּ ברים:וּ מסמר על  הבּ א הּפ רוּ ׁש  הוּ א מצות שׂ ער  §©¥ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לּ התק יּ ם  חיּ ב  מד בּ ר"ונקדּ ׁש ּת י " ׁש יּ הוּ די בּ רגע . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ה ;ם הּק דּ וּ ׁש  את וׁש לוֹ 'הוֹ פ% חס  וּ קד ;ה קדּ יׁש  אמן ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עת
בּ אפן  התקיּ ם ֹלא "ונקדּ ׁש ּת י " ׁש ּמ צות  הי וֹ ת ה;ם, ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְלחלּ וּ ל
וה וּ א ה;ני , בּ אפן רח"ל לּ התקיּ ם ּת צר % היא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן,
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יתבּ ר$ ׁש מוֹ  למען  בּ מיתה ׁש מים ׁש ם עלי7לקדּ ׁש  "כּ י ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ּמ צות  לכ$, נדאג אם אבל היּ וֹ ם ". כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהוֹ רגנ וּ 
ידי על  ה�ם קדּ וּ ׁש  ׁש ל  הרא ׁש וֹ ן  בּ אפן ּת תק יּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"ונקדּ ׁש ּת י "
להגּ יע  נצטר$ ֹלא בּ אמצע, דּ בּ וּ ר לֹלא וּ קד�ה  קדּ יׁש  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲענ יּ ת 
ֹלא  הּמ ות וּ מלא$ וׁש ל וֹ ם. חס ה�ני בּ אפן  הּמ צוה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם

לׁש  עלינוּ .יוּ כל  ל וֹ ט ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

העוֹ לם,לא את ׁש הסעיר הּמ ארע מן אנוּ  הרצח רחוֹ קים Ÿְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ׁש בּ ה דּ וּ  עםבּ מוֹ מבּ יי ׁש ל  וּ מ ;מנ ּה  מ ּס לּת ּה  יהוּ דים 5 , ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

בּ ית בּ תוֹ % קרה זה וכל עולה, בּ ני ידי  על  נהרגוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ולמד וּ , התּפ לּ לוּ  בּ וֹ  הּמ קוֹ ם  מעט, מק דּ ׁש  בּ תוֹ % ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,
נרצח וּ  וּ טהוֹ רים קדוֹ ׁש ים  דּ ר ׁש ני, אוֹ מר הדּ בר אין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַהאם
תד בּ ר וּ  אל  נפׁש כם  על חוּ ס וּ  לעוֹ ררנוּ , כּ די  קדוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם 
כּ י  להׁש חית , יד ּת ּת נוּ  אל כּ נסיּ וֹ ת, וּ בב ּת י מדר ׁש וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ב ּת י

לזה, זה ערבים הכּ נסת ישׂ ראל בּ בית לד בּ ר  יכ וֹ ל  יה וּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הרחוֹ ק  בּ ּמ זרח וׁש ל וֹ ם חס נפ ׁש וֹ ת ולרצח ישׂ ראל .בּ ארץ ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

Jֹורא ◌ָ◌ִס��ר

רבּ י מסּפ ר הגּ אוֹ ן הּת למוּ ד בּ בּ ית י ׁש יבה הראׁש  בּ ׁש ם §ª¨ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
3 זה היה  בּ חרוּ תוֹ , בּ ימי ּפ עם זצ"ל. בּ ר וֹ ס ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָׁש אוּ ל
בּ חוּ ר נכנס ה;ניּ ה, הע וֹ לם מלחמת  ּפ רץ לפני  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים
וׁש לוֹ ם חס לבוֹ א הוֹ ל% ואמר: ׁש לחן על דּ פק  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַליּ ׁש יבה,
ׁש יּ וּ כל  אחד דּ בר  רק ויׁש  ישׂ ראל, כּ לל על גּ דוֹ לה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש מדה
התחילוּ  הּת פלּ ה. בּ עת לד בּ ר  ׁש ֹּלא הנּ וֹ ראה, ה גּ זרה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלב ּט ל
ג' אחרי ׁש נּ עלם, עד  בּ וֹ  והכּ וּ  כסאוֹ ת, מגּ בוֹ ת, עליו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלזרק

הּמ לחמה. ּפ רצה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים 
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כּ לּ וֹ לא  בּ ע וֹ לם הּמ צּ ב רח"ל, דּ אז הּמ צּ ב  מן אנוּ  רחוֹ קים Ÿְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌
כּ לכּ לית, מבּ חינה בּ ריאוּ תית, מבּ חינה ואיוֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנּ וֹ רא
ערב, מדינוֹ ת התחמׁש וּ ת  מ בּ חינת אסטרטגית, ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמבּ חינה

הבּ אוֹ ת. לקראת חרד אחד כּ ל  כּ י להרחיב  צר % ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְואין

מחר�ן מ@ילה ◌ָ◌ְ◌&◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה5פ�ה

עקר וּ אמרוּ  הראׁש וֹ ן הּמ קדּ ׁש  בּ ית חר בּ ן אחרי  חז"ל, ¨§ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌
את וס יּ מוּ  זרה, העבוֹ דה ׁש ל הרע יצר  את ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחכמים
בּ י וֹ ם. ּפ עמים ג' להתּפ לּ ל  ותּק נוּ  ערי וֹ ת, ׁש ל הרע ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 
ג' להתּפ לּ ל מתּק ן היה נוּ ן בּ ן יהוֹ ׁש ע ׁש אם החת"ס, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאוֹ מר
היוֹ ת הּמ ק דּ ׁש . בּ ית  חר בּ ן נגרם היה ֹלא בּ י וֹ ם ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
ׁש מים ׁש ם וּ להפיץ וּ להּט הר  להתקדּ ׁש  נּת ן הּת פלּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש דּ ר %
הּמ תר גּ ׁש וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל ׁש עוֹ צר כּ % כּ די  עד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌�◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

לעוֹ לם. ◌ָ◌ְ◌ָלבוֹ א

ׁש בּ ;מיםמּפ ני אבינוּ  על  אלּ א לה;ען מי על לנוּ  ;אין ¦§¥ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ע "ב ) מ "ט  וּ ביתר(ס וֹ טה שׂ את בּ יתר נׁש ּת דּ ל  כּ ן על , ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ בית הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  את לחלּ ל ׁש ֹּלא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ ז 
הזּ וֹ הר בּ ל ּמ וּ ד בּ רבּ ים ׁש מוֹ  לקדּ ׁש  רק וׁש לוֹ ם, חס ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 

הּת פ לּ ה וּ בפרט נערים, עם זקנים אל יּ הוּ הּק דוֹ ׁש  ,ּפ תח ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ּת פ לּ ה. כּ ל לפני  לוֹ מר ישׂ ראל בּ ית בּ כל זה ׁש נּ הוּ ג וּ בזכ וּ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הּת פלּ וֹ ת  המלוּ בּ "ן יתק בּ לוּ  הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק ׁש כּ תב כּ מוֹ  , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אבּ וּ חצירא יעקב ּפ סח )רבּ י ׁש ל הגּ דה על ה 3רד והארי%(בּ גדי , ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תם חי אי ׁש  והבּ ן החיד"א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בחוֹ 
אפׁש ר אי הּת פלּ ה לפני  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ בלי 

ּת פלּ תוֹ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תקבּ ל 
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ׁש היוּ וּ ב&וֹ אה אלּ וּ  לחיּ ים שׂ רדוּ  ליצלן רחמנא האיּ מה ©¨ָ◌ֲ◌�◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ה ּת פ לּ ה, קדם ּפ ה בּ על  י וֹ ם כּ ל לאמר וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרגילים 

מאד  גּ דוֹ ל  ׁש כּ חוֹ  בּ עליל בּ יעקב )וראוּ  .(עדוּ ת ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

לטוֹ בהוּ בכּמ ה הכּ ל להפ % יכוֹ ל אלּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש אוֹ מר דּ ּק וֹ ת §©¨ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ָ◌
ראתה ֹלא ל "עין לזכּ וֹ ת עליּ ה, מבּ ני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולהי וֹ ת
ויזכּ ה נ ׁש מת וֹ  ויטהר  לוֹ ", למח כּ ה יעשׂ ה  זוּ לת1 ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלקים

עליוֹ נוֹ ת האריז"ל .למעלוֹ ת  מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

אלּ וּ וכל ּת פלּ וֹ ת ׁש יּ אמר  חבר וֹ  את  יעוֹ רר רק אחד וזה , §¨ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
עדן  גּ ן לתענוּ גי  יזכּ ה  זה ידי  ועל בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 
ׁש מוֹ , יתבּ ר% ה' דּ רכי  כּ ל  את ויבין  הנּ צח, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוע וֹ למוֹ ת
ולוֹ מד  ׁש אוֹ מר וד ּק ה דּ ּק ה כּ ל על  הגּ דוֹ ל לשׂ כר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויזכּ ה

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , כּ מוֹ ּת פ לּ וֹ ת בּ ח וֹ ל  אחת ׁש עה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ּת וֹ רה  ׁש נה אלף ׁש נהמאה מליוֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ בׁש בּ ת, , ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נתן)ּת וֹ רה, דר' אב וֹ ת צדּ יקים , אוֹ רחוֹ ת  הּט וֹ ב, הרי"ח מל%, ,(כּ ּס א ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יעלה דּ ּק וֹ ת כּ עשׂ ר  וּ בל ּמ וּ ד בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ ׁש ֹלׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואמירה
יזכּ ה וּ ב ׁש בּ ת ּת וֹ רה, ׁש נה 1666 כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלוֹ :

ּת וֹ רה.ׁש נהל -166,666 ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נצחוּ ברגע  לעוֹ למ וֹ ת לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל אּת ה ֹלאאחת "עין ! §¤©ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הוֹ ל%ראתה" ה3כר  כּ ל  לחבר 1, ׁש ּת זכּ ה ידי על ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נזכּ ה אליּ הוּ " "ּפ תח יאמרוּ  ישׂ ראל כּ ל וכאׁש ר  אלי 1. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ ם
בּ זכוּ ת1 ואם הגּ וֹ אל. בּ יאת את ויב3ר אליּ הוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶׁש יּ בא
ל ׁש ער אין הּת פלּ וֹ ת, את לוֹ מר יהוּ דים עשׂ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתארגּ נוּ 

ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בּ זהר  וּ בפרט זכיּ וֹ תי1 גּ וֹ דל  קס"א.)את ויּ צא (פ ' ֶ◌ֶ◌ְ◌�◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ועוֹ ד  בּ אלף, הוּ א מ;מים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב :
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ל1 מח;בים וּ בכ% ׁש ריא, ׁש כינה בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע 
גּ וֹ דל  את לח;ב יוּ כל וּ מי אלף. כּ מוֹ  יהוּ דים מנין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 

בּ ודּ א וּ ת מ כּ % ל% ׁש יּ ׁש  הנּ צחי  ּת זכּ הה3כר  וּ בודּ אי ! ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ימים.לאריכוּ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ מ ׁש ליוכתב  י"ד)הגר"א למזכּ ה(י "ב , ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל  , §¨©ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
שׂ כר מקבּ ל  ׁש מע, ׁש אם  חברוֹ , את וּ מוֹ כיח ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים
מקבּ ל  אז  ׁש מע, ֹלא אם וגם לדוֹ רוֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה מה כּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַעל 
חלק  את מ ּמ נּ וּ  ל וֹ קח ׁש מע ׁש ֹּלא וזה הּט וֹ ב, חלקוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָכּ ל 

ׁש לּ וֹ . ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ וֹ ם

ע "א )וּ בזהר קכ"ט  ּת רוּ מה האדם(פ ' ׁש צּ רי % אמרוּ : , §Ÿ©ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דרדיף  כּ מאן להוּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמרדּ ף
כּ ל  אם ספק  ׁש וּ ם וּ בלי לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ח יּ יו, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָבּ תר
ר בּ ן  בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת וּ בפרט זקן ועד מנּ ער ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיה וּ דים
נזכּ ה י וֹ ם, כּ ל אלּ וּ  ּת פ לּ וֹ ת יאמרוּ  הּט ה וֹ ר  ּפ יהם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ הבל
ׁש יּ בוֹ א ל ּט וֹ ב זכוּ ר הנּ ביא לאליּ הוּ  ה;ער את ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלפ ּת ח 
בּ רחמים ויגאלנוּ , צדקנוּ  מׁש יח יבוֹ א ותכף ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִויב3רנוּ ,
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי  ועל  רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
ק דּ יׁש  אמן ועניּ ת בּ כוּ נה בּ תפלּ ה י זּ הר וּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ורעוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מכּ ל ננּ צל כּ ן ידי על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ קד וֹ ׁש ה.
בּ מהרה ונזכּ ה י שׂ ראל . עם  על לׁש לוֹ ט ּת וּ כלנה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא

מׁש יח אמן.לביאת צדקנוּ , ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

c
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ּכ אחד אמרוּ  ונׁש מע ¨¤§§¨¨§¦§¤£©נעשׂ ה
ישׂ ראל גּ דוֹ לי ¥¨§¦¥§£©§¦התאחדוּ ת

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ¨©©¦§ּב לימוּ ד

קדושה קריאה

יצילנו בימים השם ישראל  כלל  על העוברים אלו קשים 

שואלים ורבים יום ילד מה יודע איש ואין

כל ולבטל  שמים רחמי  לעורר במה ותושיה  עצה ומבקשים

יצילנו. השם קשות גזירות

אחד עיקר כל על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע  הכל

תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש למהר ואחד

לימוד  ובפרט התורה, בלימוד  ולהרבות ליבו מעומק 

וכ  דקדוקיהם בכל השם  מצוות  לקיים שידע ן ההלכה

ובתחינה בתפילה להרבות  לחבירו אדם  שבין במצוות 

די. לצרותינו ויאמר לגואלינו שיחיש עולם לבורא

רבי כמו האלוקי התנא של קדשו בדברי להתחזק  יש כן

הקריאה שבזכות  המבטיח זיע"א, יוחאי בר  שמעון

ברחמים, הגלות מן נצא  הקדוש  הזוהר הבנהבספר ללא (אף 

רבותינו) מדברי  כידוע עליו כלל לסמוך שמעון רבי הוא  ובכדאי

לקרוא יום מדי ישתדל ואחד  אחד כל לכן הדחק. בשעת

ישראל כלל להצלחת  הקדוש הזוהר  בספר דפים מספר

הגאולה. ולקירוב

כלעוד  לבטל  בכחו אשר ונעלה נשגב ענין על  לעורר יש 

והמגיפות , המוות ולבטל ישראל מעם קשות גזירות

הזוה"ק  בספר כנודע הקטורת  פרשת אמירת  ויקהלוהיא (פר '

ברכהרי"ח) ומשפיע היום אותו כל ינזק לא האומרה וכל ,

הקטורת פרשת  סדר יאמרו אם ובפרט ישראל, לעם וישועה
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בס"ד  יתבטלו  ועיר עיר ובכל הארץ כנפות  בארבע במנין

לבטח ישכון וישראל אחאהגזירות  ברב  המעשה שהובא (וכמו

ע "ב ). ע"א ק' דף  וירא פרשת  בזוהר

l`xyi mr melyl dlitza dkxaa

Hארעא מארי ה�אֹונים הר�נים מ3עם האמ5ית ל�א�ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌&◌ְ◌ַ◌�25ִן
לפ"ק תרפ"א �נת� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקHי�א

העוֹ למ וֹ תידוּ ע אוֹ ר האֹלהי , הּת נּ א ׁש ל הזּ הר ספר כּ י לכּ ל  ¨©ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌
האיׁש  זה  עליו: הנּ אמר והּת חּת וֹ נים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא ממלכוֹ ת, מר גּ יז הארץ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמרעיׁש 

ּת יליד  ֹלא  ֹלא  ואי ּת יליד ׁש מעוֹ ן כּ רבּ י  י"ז:)איּמ יּה  (מ כּ וֹ ת ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

ותפארּת נוּ , ראׁש נ וּ  עטרת עלינוּ הרׁש בּ "יהוּ א יגן זכוּ ת וֹ  ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
רבבוֹ ת ורבבי  אלפים לאלפי  בּ וֹ קעת ּת וֹ רת וֹ  א ׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָאמן,
וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין וע וֹ ברת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,
דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש ,
עוֹ למ וֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח  הוּ א, בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

עלמא. על  וּ מרחם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחד ׁש ים

העוֹ לםּפ וּ ק  לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן ;כּ תב מה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲחזי
דּ לא הבּ א: אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד  כּ ל  על מר וֹ מם הזּ הר  לּמ וּ ד ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קאמר מאי מל%"ידע "כּ ּס א והרב מ "ג ). ּת ּק וּ ן על (ּפ רוּ ׁש  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליוֹ נים. עוֹ למ וֹ ת  בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר לּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר:

ספרעוֹ ד  בּ האי ׁש מעוֹ ן: לרבּ י לברכה זכר וֹ נוֹ  אליּ הוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר
בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רק וּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַהזּ הר

ׁש מעוֹ ן אמר עוֹ ד  לר בּ י ר בּ ינ וּ  קכ"ד:)מׁש ה :(בּ דף  ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע ", כּ זהר  יזהירוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
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רצה – נּס יוֹ ן צרי % ֹלא בּ אי לּ ין הזּ הר ספר דּ איהוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִדּ יל%
וּ בגין  מׁש יח, חבלי יסבּ ל  ֹלא הזּ הר בּ ספר הלּ וֹ מד  כּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַלוֹ מר:
הזּ הר ספר הוּ א דּ א דח יּ י מאילנא למטעם עתידין ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל

בּ רחמי . מגּ לוּ תא בּ יּה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִיפקוּ ן

הּת ּק וּ נים:ע וֹ ד כּ זהרבּ הקדּ מת יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש מעוֹ ן  רבּ י אלּ ין והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ', ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע"
ר ׁש וּ תא  ח בּ וּ רא, האי למעבד אתכּ נׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוחבריּ יא,

דּ מתיב ּת  נ ׁש מתין  וּ לכל עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן אן אתיהיב ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שׂ כל. וּ בארח בּ את כּ סיא מלאכיּ א וּ לכל  בּ ינייהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלנחתא
הו יּ ין  וּ לכל קדּ יׁש ין ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב  כּ לּ א על ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְועלּ ת
דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם  כּ ל  טמירין  רזין  ל וֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ לכל 
דּ לא  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן לעשׂ ר  יהיב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ר ׁש וּ תא
מׁש יחא. דמלכּ א דרא דּ ייתי  עד  לוֹ ן  לגלּ אה ר ׁש וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב

כּ י : האמ וּ ר  מן הזּ הר.הּמ וּ רם בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌

ונּק חוע ּת ה הזּ הר, ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ ע וֹ לם גּ וֹ רם מה נכּת ב §©¨ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌
חיּ ים רבּ י האֹלהי  המקבּ ל  הגּ דוֹ ל  הרב  מדּ ברי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִא וֹ תוֹ 
האר "י  הרב ּת למיד הבּ א, העוֹ לם לח יּ י זכר וֹ נ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִויטאל 
ההק דּ מוֹ ת, ׁש ער בּ הקדּ מת הכּ תוּ ב  אמן, עלינוּ  יגן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכ וּ תוֹ 
בּ ן  ויטאל  חיּ ים, בּ אלפי הדּ ל  בּ עיר, הצּ עיר  אני לׁש וֹ נוֹ : ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
הבּ א, הע וֹ לם לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל  י וֹ סף הרב אבי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאד וֹ ני
מׁש ּת וֹ מם ויׁש בּת י  כּ חי  ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ֹלׁש ים בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ הי וֹ תי
ֹלא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה קציר , עבר כּ י ּת מהים, ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַוּ מחׁש בוֹ תי 
לב שׂ רנוּ  מזוֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה ֹלא ּת ר וּ פה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנוֹ ׁש ענוּ ,
לנוּ  אוֹ י  מק דּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחר בּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא 
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ועדין  הּק צּ ים  כּ ל וכלוּ  ערב, צללי נטוּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִכּ י 
ועל  זּ ה מה ולדעת לחקר  ּפ ני  את ואּת נה בּ א. ֹלא דּ וד  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶבּ ן
יׁש י  בּ ן בּ א ֹלא וּ מ דּ וּ ע וגל וּ תנוּ  קצּ נוּ  נתאר% זּ ה ?מה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

אחד  מּמ אמר  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י  ואנינה לי און ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי 
כּ תיב  ּת נּ ינא לׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ בא
וכ וּ ' אקרא מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת אֹלהים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְורוּ ח
יׁש וּ ב  וֹלא  הוֹ ל % ר וּ ח  הּמ ה בשׂ ר כּ י  ו יּ זכּ וֹ ר זמנא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א

לט ) עח  מאן לעלמא ,(ּת הלּ ים  לוֹ ן  וי דמׁש יח, ר וּ חא איהוּ  ודא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
דּ אלּ ין  לעלמא, ית וּ ב ולא עלמא מן  ליּה  דּ יזיל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין
לאׁש ּת דלא  בעאן  ולא  יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאינוּ ן

דקבּ לה הזּ הר )בחכמה לּמ וּ ד לוֹ מר  דּ אסּת לּ ק (רוֹ צה דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לוֹ ן  וי  יבי ׁש ה, ב ' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי  דחכמה  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביעוּ 
והאי בּ עלמא, ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א ענ יּ וּ תא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין
רוּ ח  ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח ר וּ ח איהוּ  דּ אס ּת לּ ק ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרוּ ח
רוּ ח  וּ גב וּ רה עצה  רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח ואיה וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש ,

ה�ם  ויראת ב )דּ עת יא כּ אן.(יׁש עיה עד  . ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

�למה" Pל "האלף �סֹוד �עמים אלף וה�25נים הLהר ֹֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד�

ׁש ל הרי  ונׁש מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר  הוּ א הזּ הר לּמ וּ ד כּ י  £¥ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לבטח, יׁש כּ ן וי שׂ ראל הּמ קדּ ׁש  ויבּ נה  ויתגּ לּ ה ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

מׁש יח, חבלי צער יסבּ ל ׁש ֹּלא בּ ט וּ ח בּ וֹ  על והלּ וֹ מד  אׁש ר ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌
ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה יר וּ ׁש לים הּק ד ׁש  עיר ורבּ ני חכמי  אנחנוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵכּ ן 
לּמ וּ ד  לי ּס ד נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, וּ בּת י  אמן, בּ ימינ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
ויהיה הזּ הר, הּס פר לגמר  בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ ריאת יוֹ ם לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אלוּ ל  בּ כ"ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַהּס יּ וּ ם
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האלף העוֹ לם , בּ סוֹ ד  ּפ עמים אלף  והּת ּק וּ נים ה זּ הר וילמדוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ֹלמה. ֹ◌ְ◌ְל7

סוֹ חרים,ולכן רבּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, קוֹ ראים אנחנוּ  §¨¥ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
לקחת ואמצוּ  חזקוּ  מלאכוֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
בּ חברה והתחבּ רוּ  זכ וּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר והחלּ ׁש  עּמ נוּ , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק 
וּ בין  הּפ נאי וּ בׁש עת מהזּ הר , חלק יחטף אחד  וכל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַהזּ את,

על  איזה  ילמד  לכםהדּ בקים יּת נוּ  אׁש ר  הּס דר  כּ פי  ין ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
אׁש ריכם לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין בּ ארץ בּ ין והמנהלים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהגּ בּ אים
כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ ;מים, אביכם  אתכם, מטהר מי דּ ע וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
עוֹ למ וֹ ת רבבוֹ ן ור בּ י אלפין אלף נעשׂ ית וּ מלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמלּ ה

בּ ;מים החּמ ה.עלי וֹ נים אוֹ ר  בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר , ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לארץ,וא ּת ם , וּ בחוּ ץ בּ ארץ קד ׁש  עם  וּ מנהלי  גּ בּ אי  אחינוּ , §©¤ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כּ כּ וֹ כבים הר בּ ים "וּ מצדּ יקי נאמר  עליכם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲאׁש ר
לכל  וסדר מׁש מר וֹ ת מׁש מרוֹ ת ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד ", ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלע וֹ לם

כּ חוֹ , כּ פי  וחבר  עדחבר ׁש לם זהר  ילמד חבר כּ ל כּ י  בּ אפן  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
אוֹ  ג' על  ׁש לם  סיּ וּ ם כּ ל וּ לז וּ ג רבעוֹ , א וֹ  חציוֹ  אוֹ  אלוּ ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱכ"ה
ועיר עיר  בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת  בּ כדי חברים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲד'
הר בּ ים  את מזכּ ה חברת מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים. אלף  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש לים

בּ זה.להׁש ּת דּ ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

עםוּ ברוּ ר ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה  לארץ ח וּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י ¨ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ סוֹ ד  הּק דׁש ים קד ׁש  בּ ית בּ מס לּ ת הּק דׁש  עיר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאנׁש י 
גּ אלּ ה ׁש נת חד ׁש ה לׁש נה ונכּ נס בּ זה, זה ערבים ישׂ ראל ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 
כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל ועל י שׂ ראל  ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִוי ׁש וּ עה
ׁש ני  סדר ּפ עם עוֹ ד  נחזר ע וֹ ד יצטר% אם  הּס יּ וּ ם  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר
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ויגן  עלינוּ  יגן אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  הרׁש בּ "י הּת נּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ זכ וּ ת
ׁש ל וֹ ם. ואּת ם  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

קHי�א Hארעא מארי ה�אֹונים ר�נים מ3עם חד�ה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמֹודעה
אלף לארץ �בח�צה �ארץ לגמר הLהר ל;�ד על ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִל�קד
�� לער? רק נגמר לא ק�לנ� א�ר הר�ימֹות �כפי ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִס.�מים,

ס.�מים ◌ִ◌ִ◌ֵמאֹות

ה וּ אּכ בר אׁש ר ה ּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם ידוּ ע §¨ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
ורעוֹ ת קׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמבּט ל
כּ בר ׁש עברה וה;נה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ מוֹ תנא

ישׂ ראל עם רבּ נים עוֹ ררנ וּ  מּט עם האמ ּת ית " לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
על ל ׁש קד לעיל, הנּ ז כּ ר קדּ יׁש א דּ ארעא מארי ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ אוֹ נים
סיּ וּ מים, אלף לארץ וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר הזּ הר ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
ׁש ׁש  לער$ רק  נגמר ֹלא קבּ לנוּ , א ׁש ר הרׁש ימוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ כפי

סיּ וּ מים.מא וֹ ת ֵ◌ִ◌ִ◌

מכּ ל על מבּק ׁש ים הּק דוֹ ׁש ה , ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני  אנחנוּ , כּ ן  ©ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ כדי  ּפ עם עוֹ ד  ללמד מ3גת, יד וֹ  אׁש ר  ישׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר
כּ פי  לטוֹ בה עלינוּ  ה בּ א אלוּ ל  בּ כ"ה סיּ וּ מים  האלף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְגּ מר
ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני  עם ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר הרא ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִׁש ע וּ ר 
וּ לבּט ל  י שׂ ראל , עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד זהר  סיּ וּ ם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאׁש ּת קד ,
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר  ותחּת וֹ נים , עלי וֹ נים אוֹ תם ה צּ רים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל 
וי שׂ ראל  ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה וֹלא מח ׁש בוֹ תם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִויקלקל 
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה לבטח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִי ׁש כּ ן
א יּ ר לחד ׁש  א' אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים

קטן. לפרט תפא"ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נת
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יאמר:קדם הזּ הרהלּ ּמ וּ ד בּ ספר  לוֹ מדים  אנחנוּ  הרי Ÿ¤ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
מזּ ל  קרן וּ להרים ע זּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ  ה צּ רים כּ ל ּפ י ולסּת ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
וי שׂ ראל  לצרוֹ תינ וּ  דּ י  ויאמר  ליׁש נ ּה , העטרה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר 

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן לבטח, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִיׁש כּ ן 

הּק דׁש עזרי עיר ירוּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה ה;ם מעם ¤§¦ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּת בּ נה

הרב מֹורינ� +בֹוד ה�אֹון ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌Hִברי
�ליט"א Hיסקין יר�חם יצחק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר�י

ּת וֹ רהּכ בר ׁש ּת למוּ ד לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  §¨ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הזּ וֹ כה אׁש רי  הּמ צו וֹ ת. כּ ל כּ נגד ׁש ק וּ לה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהיא
זהר בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

והּת ּק וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אמן,וּ כדאי עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האֹלקי הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א §©ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
את וּ לקרב ה דּ ין מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל את ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלפטר

וּ מלאההגּ אלּ ה, ה ;ם אוֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ּת חזינה ועינינוּ  ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל צדק, גּ וֹ אל בּ ביאת ה;ם את דּ עה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא  עוֹ למים ּת ׁש וּ עת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַבּ ה;ם

mgExi wgvi mE`p§¦§¨§¨

Ail `cEdi rWFdi dWn iAx axd EpixFn ciqgd oF`BdA§©¨¤¨¦¥¨©©¦¤§ª©§¨¥

oiwqiC dkxal wiCv xkf¥¤©¦¦§¨¨¦§¦

בּ ני מסּכ ים  מאחינ וּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר  לכל אני ©§¦ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מק וֹ ם בּ כל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
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זכוּ תוֹ  רׁש בּ "י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ זכּ ר, וּ בּס דר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ ר 
לרא וֹ ת לזכּ וֹ ת עלינ וּ  יגן הּק דוֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
ׁש אמר כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים י שׂ ראל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ִבּ גאלּ ת 

אקבּ צם". עּת ה ב גּ וֹ ים יתנוּ  כּ י "גּ ם  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה נּ ביא

יפרח ס"ט בּ א תרפ"א ׁש ני ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם  על ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָוּ באנ וּ 
קטן : לפרט ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַכּ ;וֹ ׁש נּ "ה

l`xUi ux`A mipAxd W`xe oFIvl oFW`x h"q xi`n awri iaSd©§¦©£Ÿ¥¦¦§¦§Ÿ¨©¨¦§¤¤¦§¨¥

ההתעוֹ רר וּ תלב  על י שׂ מח ׁש מוֹ  וחוֹ ׁש בי ה;ם יראי כּ ל  ¥ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר הלּ ּמ וּ ד  התמדת  ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
וּ מה לארץ. וּ בחוּ ץ הּק דׁש  בּ ארץ אׁש ר  ה ּס גלּ ה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִליחידי 
ספר כּ ל גּ מירת ׁש ל ה זּ את ההתחזּ קוּ ת היא  וּ קדוֹ ׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָּט וֹ בה
המצרפת הּק דׁש  חבוּ רת ידי על  ּפ עמים אלף ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַהזּ הר
לאוֹ ר ה;ם בּ עזרת אנחנוּ  בּ טוּ חים  היכלא. בּ ני  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהלּ וֹ מדים
אוֹ ר גּ דוֹ ת כּ ל על היּ וֹ צא אב וֹ ת חסדי  ׁש פעת הּמ לא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש 
היׁש וּ עה מבּ וּ עי  את לנוּ  לחשׂ ף והדר וֹ  הוֹ דוֹ  יגלּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
נחלת וינחילנוּ  אהל בּ מתי על  וידריכנוּ  האמּת ית, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְוהגּ אלּ ה
לתׁש וּ בה קדוֹ ׁש  עם כּ לל נׁש מ וֹ ת את ויעלה אבינ וּ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה לציּ וֹ ן גּ וֹ אל  הּמ ביאה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִעלּ אה

ּפ ה תרפ "א זעירא  ּפ סחא החתוּ ם על בּ אתי אמו"צ  ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ לא וֹ ת
ותכּ וֹ נן : ּת בּ נה יר וּ ׁש לים הּק דׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִעיר

wEw odMd wgvi mdxa` ohTd©¨¨©§¨¨¦§¨©Ÿ¥

WcTd znc` lr WcTd zcFar caFr¥£©©Ÿ¤©©§©©Ÿ¤

`"aaez milWExi WcTd xir dR c"a`e axe l`xUi ux` ipAx W`xŸ©¨¥¤¤¦§¨¥§©§©©Ÿ¦©Ÿ¤§¨©¦
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הזּ הרדּ ר%על ׁש ל הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת ©ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

הּת ּק וּ נים ׁש עברה.הּק דוֹ ׁש  ׁש נה בּ זה כּ תב ּת י כּ בר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מ לּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת יּת ן בּ רחמיו יתבּ ר % ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה;ם
כּ עתירת קר וֹ בה בּ י ׁש וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה י שׂ ראל, ע ּמ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ לב

המחכּ ה. ונפ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵלב
clrtprp`f miIg sqFi ohTd©¨¨¥©¦¨¤§¤§

miGpMW`d zNdwl c"a`e ax©§©©¦§¦©¨©§§©¦

`"aaez milWExi WcTd xirA§¦©Ÿ¤§¨©¦

'''

סגולות

נביא  ובקיצור  הקדוש , הזוהר  ללומדי בספרים מצינו רבות סגולות 

מהם: עשר שבעה

והחברים # שמעון  רבי  זכות הזוהר בספר לימוד ידי על

עליו יגינו ד')שלו עמוד יד דף לחיים .(זכירה 

הבא.# לעולם גם עליו יגן  בפרטות רשב "י  שזכות ועוד

ט "ז) דרוש  במחזה אברהם .(ספר 

שמים.# ליראת סגולה  הקדוש הזוהר רבי ולימוד  (הקדמת 

התקונים) לספר  בסולה  .משה

להשגה.# סגולה  הזוהר בספר  רוחהעסק בשער (האריז"ל 

ב') עמוד יא דף  .הקודש

האדם # את להביא סגולה  בתדירות הקדוש בזוהר העסק

ב"ה . סוף  לאין ההתקשרותלהתקשרות שער  ישראל (שארית

ב') מאמר  ה ' דרוש א' .שער 

תשובה.# לבעל גדול  תיקון הוא בזוהר (שבחי הלימוד 

.האריז "ל)
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לנשמה .# גדול תקון  הוא בזוהר באצבעהלימוד (מורה

.מ"ד )ותא

הנפש.# וקדושת לטהרת מביא הזוהר  יועץלימוד (פלא

זוהר) הנשמהערך ט')ולזכות אות  מהרצ"א .(הגהות 

הלב# טמטום מסיר הקדוש בזוהר  שעריםלימוד (מאה 

התניא) .לבעל 

עולמות# בונה  הזוהר  הזוהרבלימוד תקוני על מלך  (כסא

ס') אות  מ"ג .תיקון

לבא# לעתיד אז הזה, בעולם הקדוש  זוהר בספר הלומד

בבושה. ישב ובפרטותלא בכללות , ע"א קפ"ה  דף וישב פ' (זוהר 

צו) פ ' התניא לבעל  תורה .בלקוטי 

התורה .# נגלות להבנת רב סיוע  הוא  התורה  סתרי לימוד

אבות) תורת  בספר  מסלונים אברהם .(רבי

הבורא # לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ "זהלימוד

הכוונות) לספר  .בהגהותיו

לאמונה.# האדם  את מביא בזוהר  שערהלימוד פנחס (אמרי

ג) אות .ט'

ממגפה # ומשפחתו האדם  את מציל הקדוש  הזוהר לימוד 

ע "ג)ושערורות. אות ו' שער  .(שם

שיניים.מביא# לכאב החוזהרפואה לתלמיד אמת  (מעשי

ל') עמוד ד' חלק ויציב אמת  בספר נדפס .מלובין 

קוץ.# ולהוצאת לרגלים  רפואה  שערוהוא פנחס (אמרי

ג ')ט' .אות 

ונׁש מע על בּ וֹ א וּ  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר  בּ וֹ אוּ  אחי כּ ן ©ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה;כינה את לפד וֹ ת ע"ה רבּ נוּ  מׁש ה ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְלצוּ וּ י
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רק  עמלק , עצת זה מחר כּ י  למחר לח כּ וֹ ת וֹלא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
י שׂ ראל  וכל בּ ּת וֹ רה, ונתקדּ ׁש  ונתחזק נתאחד וּ מיּ ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵּת כף 
אׁש רי1 כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה  ואם יוֹ ם, בּ כל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 
נ גּ אל , ּת כף וּ בודּ אי  הבּ א, לעוֹ לם ל% וטוֹ ב הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ׁש הּמ ׁש יח המא;רים, ה זּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצוֹ ן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִויהי
כּ ן, על  הגּ ע ּת י" "בּ זכ וּ ת1 עלינ וּ  יעיד וּ בעצמוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ כבוֹ דוֹ 
מד ּק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, ל ׁש ם לּמ וּ ד ּת נוּ  יקרים, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
לי וֹ צרנוּ , ר וּ ח נחת לעשׂ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש ה, ה;כינה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלמען

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  יוֹ ם בּ כל לּמ ד וּ  נפ ׁש נוּ , לפד וּ ת וכ%ולזכּ וֹ ת ! ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ רחמים הּמ ׁש יח מל% ּפ ני אוֹ ר  לקבּ ל  יחד  נל % כּ אחד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�כּ לּ נוּ 

אמן. בּ ימינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

רמה""וּ בני  בּ יד  יצאים ח ')ישׂ ראל י"ד ּפ רק  ּפ עמי (ׁש מ וֹ ת , §¥ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
מימי  ע וֹ ד החלּ ה היּ מים אחרית ותּק וּ ן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה
מחכּ ים היהוּ דים אנוּ  י וֹ ם בּ כל  וּ מּת מיד , מאז מצרים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיציאת

מיכה ה נּ ביא וּ להבטחת ה;למה, לגאלּ ה ז'וּ מצּפ ים (ּפ רק ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

נפלאוֹ ת"ט "ו) אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת7 כּ י "כּ ימי ונראה , ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
יכוֹ ל  וּ בכלל ענק, בּ צעדי  מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלפי
ר וֹ ב  כּ י נראה זאת , עם בּ פנים. עמוֹ ק  כּ בר ׁש אנחנוּ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
ׁש לּ וֹ , ל ּפ נסיה ודוֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש קוּ ע עדין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לתכנן  כּ די  הבּ אוֹ ת, ל ׁש נים קדימה וּ מסּת כּ ל  בּ ּת ים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולקנוֹ ת
דּ בר חפץ . ׁש הוּ א כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ויתקיּ מוּ  יחיוּ  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולדאג

יקרה. זה רגע  ׁש בּ כל האמוּ נה את ס וֹ תר  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַכּ ּמ וּ בן

ועל גּ ד וֹ לי ה ּק יּ ם, מהּמ צּ ב מדאגים י שׂ ראל  בּ עם הרבּ נים §¥ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּת פרץ  ׁש בּ עתיד חוֹ זים ז"ל, חכמינוּ  דּ ברי ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִּפ י
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וכ וּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת הכּ וֹ ללת כּ וֹ ללת, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
בּ ׁש ל  בּ רבּ ים הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את מפיצים ֹלא ואוּ לי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְרח"ל.
הּמ ציא וּ ת להי וֹ ת על וּ לה זוֹ  כּ י טוֹ ענים א% לבּ הלה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲחׁש ׁש 
הגּ מרא כּ דברי ׁש למה, בּ תׁש וּ בה כּ לּ נוּ  נחזר  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌�ֹ◌ְ◌ַ◌ִאם

ע "ב )בּ סנהדרין צ "ז י שׂ ראל (דּ ף  אם אוֹ מר  אליעזר  רבּ י : ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רבּ י  ליּה  אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין ּת ׁש וּ בה  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ין

נגאלין  אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אין  אם הּק דוֹ ׁש ?יהוֹ ׁש ע  אלּ א  ! ְ◌�◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ המן, ק ׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו מל%, להן מעמיד  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ %
כּ ּמ וּ בן  עכ"ל. לּמ וּ טב, וּ מחזירן ּת ׁש וּ בה, ע וֹ שׂ ין  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוי שׂ ראל 
א% כּ אן, עליו לפרט מכּ די  קצר ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט אינוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הנּ וֹ שׂ א
וכן  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש ה כּ וּ נה ולדעת לזכּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי%

בּ עוֹ לם. חדׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלע דּ ן

הזּ וֹ הרידוּ ע  ספר ׁש בּ אמצע וּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  ׁש נּ כּת ב מה ¨©ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
לֹלא דּ הינוּ  בּ רחמים, מהגּ לוּ ת לצאת לזכּ וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאפ ׁש ר 
הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִי ּס וּ רי

בּ ספרוֹ  מסבּ יר  בּ ּמ רוֹ ם",זיע"א הדּ ברים"אדּ יר  כּ וּ נת מהי ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ל דּ בק  עכ ׁש ו דּ וקא  מאד כּ דאי  כּ י וכן הזּ וֹ הר. ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

בּ  גּ ם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר גּ דוֹ ליגירסאבּ קריאת מ דּ ברי  (כּ יּ דוּ ע , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אם  גּ ם  עצ וּ מ וֹ ת רוּ חניּ וֹ ת ּפ ע לּ וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר  ספר ׁש ּק ריאת ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּמ קבּ לים 

ׁש ּק וֹ ראים ) הּמ לּ ים  את  מבינים  .ֹלא  ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הּט הוֹ רוזה עדלׁש וֹ נוֹ  לחבריא ׁש מעוֹ ן  ר ' אמר "ּת ניא : §¤ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
סמכא ". דּ חד בּ קיימא נתיב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵאימת

הזּ וֹ הר,מן ספר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנ וּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים ¦ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
כּ י  עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כ ּמ ה ׁש בחיו נאמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 
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י שׂ ראל . לבית יׁש וּ עה קרן  וּ להצמיח  הוּ כן, לגּ אלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַהוּ א
מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מ וֹ ת  בּ כּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ אר 

נשׂ א בּ פרׁש ת ּפ ה וגם  ּפ עמים. וכּמ ה כּ ּמ ה (קכ"ד וּ ב ּת ּק וּ נים ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
דּ איהוּ ב ) דּ חיּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין  :ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ רחמי " גלוּ תא  מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ספר  (וּ בגלל האי  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

יצא וּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש הוּ א החיּ ים  מעץ לטעם  י שׂ ראל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים 

בּ רחמים ) מה גּ לוּ ת .בּ זכוּ תוֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

החכמה,והענין מעּק רי גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת ל וּ י הזּ ה §¨¦§¨ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ פעל  הכין אׁש ר  ההנהגה, בּ עוּ מקי  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ מוּ ׁש רׁש 
אׁש ר הדּ ר % לנחוֹ תם נחלתוֹ , ועל עּמ וֹ  על היּ חיד ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהאדוֹ ן
וצרי% הּמ חׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כוּ ן ט וּ ב רב  אל בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַי גּ יעוּ 
צריכים ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גלוּ תם, י שׂ ראל  חסר וּ  כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ;ּת דע

הּמ ׁש וֹ רר  וּ בחׁש וֹ ב לקדמוּ תם. להחזירם להם הּמ ל%הם (דּ וד ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה;לוֹ ם ) הגּ דוֹ לים עליו החסר וֹ נוֹ ת  והבין  הזּ ה, הענין על  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ע וֹ ד אין  ראינ וּ , ֹלא "אוֹ תוֹ תינוּ  ואוֹ מר : מתאוֹ נן  היה  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה,

וכ וּ ' ט )נביא" עד, ויּק ירא .(ּת הלּ ים  ר בּ ה חכמה בּ אמת כּ י  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
"מיּ וֹ ם  אמרוּ  לברכה  זכר וֹ נם וחכמינוּ  מיּ שׂ ראל , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאבדה 
כו ' כּ ספר יּ א" למהוי חכמיא  ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש חרב

א ) מ "ט  "עד.(ס וֹ טה ואוֹ מר: זאת על  מת ּפ לּ ל הּמ ׁש וֹ רר והיה ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌
כו ' צר" יחרף א ֹלהים י )מתי עד, אלּ ה .(ׁש ם  וּ בפס וּ קים ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

והבן : ׁש מע הזּ ה, בּ ענין מאד  גּ ד וֹ לים סוֹ ד וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים

ענין ונמצא  עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ׁש בּ ריחת §¦§¨ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נכללוּ  בּ וֹ  אׁש ר הזּ וֹ הר, נעשׂ ה ׁש בּ סוֹ דּה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה,
זה נחׁש ב ואז בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ ז כּ ר  נׁש מתין, ר בּ וֹ א ה;;ים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 
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יצטר % ֹלא  היּ מים ;בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל, לכל כּ ללית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבריחה 
ׁש נּ אמר וזהוּ  יציאה. יב )אלּ א נב , בּ חּפ ז וֹ ן (י ׁש עיה ֹלא "כּ י  : ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וּ מאּס פכם  ה' לפניכם  ה וֹ ל $ כּ י  תלכ וּ ן, ֹלא וּ במנוּ סה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵתצאוּ ,
י שׂ ראל "... ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱאלוֹ קי

אחריווהאמת , נׁש אר  הזּ וֹ הר ספר רשב "י )כּ י  (אחרי  §¨¡¤ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

מן  ׁש בּ וֹ רח נקרא בּ וֹ  ׁש יּ ת דּ בּ ק מי ׁש כּ ל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה,
ל וֹ  יצטר$ ׁש ֹּלא עד אחרא, היּ מים )הּס טרא אלּ א (בּ אחרית ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ּת וֹ עלת  כּ י והאמת בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת מה ואוֹ דיע7 ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיציאה.
מׁש יח.גּ ד מחבלי הצּ לה הוּ א כּ י  הוּ א, וֹ ל  ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

חבּ וּ טוהענין: כּ מ וֹ  אלּ א צריכים, הי וּ  ֹלא מׁש יח חבלי  כּ י §¨¦§¨ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ דבּ ק  הזּ המא האדם מן להפריד הצּ רי % ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌�◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר ,

החבלים צריכים  היוּ  כּ ן מ ׁש יח )בּ וֹ , להפריד(חבלי כּ די ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נּ זכּ ר לברח  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די ה גּ לוּ ת , זהמת [את] ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌5◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל
חכמינוּ  מאמר סוֹ ד  וזה לצאת . יחזר וּ  כּ $ ואחר ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלעיל ,
מל$ עליהם מעמיד הוּ א בּ ר וּ $ הּק דוֹ ׁש  לברכה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם

ל ּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן  קׁש וֹ ת ב )ׁש גּ זר וֹ תיו צז כּ י(סנהדרין , ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אחרא  הּס טרא ּת גבּ רת ּת וֹ $ ׁש האדם בּ עוֹ ד  גּ ד וֹ ל : כּ לל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזהוּ 
אחרא  ׁש הּס טרא וצרי$ הצּ רי$. הּת ּק וּ ן  לתּק ן  יכוֹ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 
ולכן  לעיל , כּ נּ ז כּ ר ישׂ ראל ּת חת וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִת�אר

הּפ ע לּ וֹ ת : ׁש ּת י להם ◌5◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָצרי$

יציאהלצאת  בּ דר % כּ י בּ ריחה, בּ דּ ר % ההם ה ּק לּפ וֹ ת מן ¨¥ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ רא ׁש וֹ נה. אפׁש ר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי

שהקליּפ וֹ תואחר רמה, בּ יד הּק ל ּפ וֹ ת מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ  כּ % §©©ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת ;ארנה
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אפׁש רא� היה ֹלא הזּ המא, בּ הם הר בּ ה ׁש נּ דבּ ק  כּ יון ©ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
החבלים ידי על  אלּ א לברח  מ ׁש יח )להם ׁש אז (חבלי  , ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וזאת  מקלט , עיר  "אי ּמ א " ׁש היא בּ ת ׁש וּ בה חוֹ זרים ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 
הבּ ריחה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא

ל1וא וֹ דיע ' "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ׁש אמר מה גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה §¦£ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ה' עד וׁש ב ּת  וכוּ ' האלּ ה ה דּ ברים כּ ל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מצאוּ 1

וכוּ ' ל)א ֹלהי1" ד, אחרא(דּ ברים  הּס טרא התגּ בּ ר וּ ת  כּ י דּ ע, . ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
עליּ תּה  לפי נמׁש % י שׂ ראל, על גּ זר וֹ ת וׁש לוֹ ם חס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלגזר 
מתגּ בּ רת. כּ % על וֹ תּה  כּ פי כּ י בּ מדרגוֹ ת , ולינק ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתאחז
נדחקים ואז זו"ן, בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
והיא ל"אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד דּ חק. אחר  דּ חק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מתערין  דּ ינין "איּמ א בּ ס וֹ ד, כּ ן, גּ ם ׁש ם  להתדּ בּ ק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶחוֹ ׁש בת

א )מינּה " סה  ג' חלק אי ּמ א (זוֹ הר כּ י  יכ וֹ לה, אינ ּה  בּ אמת א$ , ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וּ ב וֹ רחין  בּ ּה  מתד בּ קין ישׂ ראל אדּ רבּ ה, ואז  חר וּ ת. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהיא

הּת ׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד

וּ מתגּ בּ רולכן ׁש הוֹ ל % ק ׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו הּמ ל% צרי % היה §¨¥ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א ׁש ּמ גּ יע עד לספירה ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמ ּס פירה
"לפני  ס וֹ ד והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת אדּ ר בּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 

גּ אוֹ ן " - יח )ׁש בר טז, ור בּ י(מׁש לי מׁש ה בּ ריחת גּ ם  כּ ן ועל , ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
זאת  ׁש בּ בריחה וכיון  הגּ זרה. ידי על היוּ  יוֹ חאי בּ ר ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
לכל וע וֹ מד קים ה ּת בה ענין כּ בר  הנּ ה הזּ וֹ הר, ספר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
מגּ יע  כּ בר הזּ וֹ הר בּ ספר  ה נּ ד בּ ק דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי
חבלי ל וֹ  צרי $ ואין  אחרא , ה ּס טרא  מן ויצא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְל"אּמ א"
בּ ענין  נשׂ וֹ א, ּפ ר ׁש ת מהימנא בּ רעיא כּ ּמ ז כּ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌5◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

בּ ּת חלּ ה. למעלה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ�הבאתי 
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הר בּ הוהנּ ה, בּ זמן אלּ א הזּ וֹ הר נתגּ לּ ה ֹלא זה, כּ ל עם §¦¥ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אינ ּה  הזּ את הּפ עלּ ה הֹלא כּ י  העשׂ וֹ תוֹ , ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 
בּ סוֹ ד  ישׂ ראל ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה , אלּ א להּמ צא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצריכה
בּ דרא יוֹ מיּ א בּ ס וֹ ף אלּ א אינוֹ  ּפ עלּ תוֹ  כּ י הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

מׁש יחא הּמ ׁש יח )דּ מלכּ א  מל% ׁש ל בּ דוֹ ר וֹ  ה יּ מים , עכ"ל .(בּ סוֹ ף  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

'''

�ה2דֹו הLֹוהר �קריאת י9ראל עם לה@לת עֹולמי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמפעל

י שׂ ראל ּב &נים בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה התעוֹ ררה האחרוֹ נוֹ ת ©¨¦ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת אוֹ תנוּ  וּ מעוֹ ררים בּ תׁש וּ בה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָל ׁש וּ ב
מה ה ּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאהבה,

הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחי ׁש  נח );יּ ביא ּפ רׁש ת חדׁש  .(זוֹ הר ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

י שׂ ראל , גּ דוֹ לי ׁש ל דּ בריהם ּפ י  על  מבּס סים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
האדמוֹ "ר הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל לאוֹ ר % עוֹ לם מגּ דוֹ לי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ מצוּ טטים 

ר בּ י גראס מהאלמין יהוּ דה מי ּס דׁש ל וֹ ם מפעלׁש ליט"א ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל עם הצּ לת למען העוֹ למי הצּ דּ יקיםהזּ וֹ הר אצל בּ ּק ר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

רבּ י הּמ קבּ לים, חיהּק ד וֹ ׁש ים רבּ יאברהם  ׁש טרן , חיּ ים ,דּ וד  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ּפ רץ רבּ י  רבּ י נ ּס ים  בּ רלנד, "ׁש וּ בוּ אליעזר  י ׁש יבת  ראׁש  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌

ר בּ י ׁש טרןבּ נים", מירוֹ ן,מאיר קדּ יׁש א דּ אתרא מרא ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ר בּ י אבּ וּ חציראובנש"ק רבּ י יחיאל רמלה, דּ אתרא מרא ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש מוּ אלי בּ ניהוּ  נהרׁש ליט"אי9שׂ כר  הּמ קבּ לים  יׁש יבת (ראׁש  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ירוּ ׁש לים ) אֹלקיםׁש לוֹ ם  וּ משׂ ּמ ח  מרגנׁש טרן, מאיר  יצחק רבּ י , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
רבּ י  החיּ וּ % שׂ ר ארוּ ׁש ואדם ׁש ל ׁש ל וֹ ם "חוּ ט יׁש יבת ראׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ר בּ י  יר וּ ׁש לים, ׁש ווייצערחסד" יה וּ דה  מלּ פניםׁש ֹלמה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

עם וּ ביחד י שׂ ראל , גּ דוֹ לי  הרבּ ה וע וֹ ד נ"י, בּ מאנסי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְאב"ד
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הרב בּ רא ׁש וּ ת הר ׁש בּ "י  אהל  ׁש ניצרמוֹ סדוֹ ת  ׁש רגא ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
מ ׁש ּת פת: קריאה יזמוּ  הצטרפוּ ׁש ליט"א, יקרים "יהוּ דים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הגּ ד וֹ לה  הכי אטוֹ ם ּפ צצת – ה�מים את ׁש ירעיד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמבצע
י שׂ ראל " עם את  ׁש ּת צּ יל החמ;יםבּ עוֹ לם ׁש ער כּ נגד  כּ י  , ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הנּ ׁש ק  את לה וֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא הּס טרא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
הקד וּ ׁש ה. ׁש ל החמ ;ים לׁש ער ׁש נּ זכּ ה כּ די הרוּ חני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהאטוֹ מי

מלחמה  ל 7 ּת עשׂ ה המתכנן וּ בתחבּ וּ ל וֹ ת  הּמ בצע כּ ן על  ! ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌5◌ְ◌ָ◌
לכל:הוּ א  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ׁש ל ול ּמ וּ ד  בּ קריאה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתאחד וּ ת

בּ עוֹ לם  בּ כל היּ ה וּ דים רבּ ים יהוּ דים התאחדוּ  ב"ה כּ ה עד  . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מתאחדים יהוּ דים ׁש כּ -70,000 זכינ וּ  וּ בנוֹ סף ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַהּת פוּ צ וֹ ת,
חדׁש  מידי  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל ס יּ וּ מים ל-1000 ׁש נּ זכּ ה  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

ה כּ ל)בּ חד ׁש וֹ  בּ ס % בּ י וֹ ם  דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

על ּב קוּ נטרסים וּ מ וּ פצים ׁש הוּ דּפ ס וּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ ברוֹ ת §§¤¥¦ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
העוֹ למיידי הזּ וֹ הר  בּ הרחבה,מפעל  מסבּ ר ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש עוּ ר לאין היא גּ דוֹ לה הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד מעלת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י 
לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים ר בּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת י ׁש נן וכי  ער %, להםוּ לאין ְ◌ֵ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד ה ּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַרק
להפיץ  ׁש ם ה וּ א  בּ אׁש ר  יהוּ די  כּ ל על חוֹ בה כּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
וּ בפרט בּ י וֹ מוֹ  יוֹ ם מידי הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְוללמד
ה וּ א כּ י  – י וֹ ם בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד לקבּ ע וכוֹ ללים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש יב וֹ ת
למיניהם, אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבד
לעצר ה;עה ח וֹ בת "וע וֹ ד וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְּת אוּ נוֹ ת
האירני  ההמן יוּ כל וֹלא יפעל ֹלא וׁש לוֹ ם וׁש חס ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש חית

ח"ו, זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  אפׁש רי ּמ ח  ׁש אי  בּ עוֹ לם דּ בר אין כּ י  ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עוֹ שׂ ה  זה ול ּמ וּ ד  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ידי על בּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלפעל
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בּ �מים  בּ יוֹ תר  גּ דוֹ ל רוּ ח האר כּ הנחת  גּ לוּ תינוּ  כּ י , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌�◌ָ◌
אחת, למּט רה הם י שׂ ראל עם  ׁש ל הנּ וֹ ראים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהיּ ּס וּ רים

נדּ ח  מּמ נּ וּ  ידּ ח רבּ י לבלּת י הּק ד וֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב  כּ מוֹ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ ספרוֹ  זי "ע  מלּ יסא הּמ וֹ ר "יעקב ה;ירים"צרוֹ ר ׁש יר על ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ב ) ד ׁש כּ לּ ם (ּפ רק  הרחצה מן  ׁש על וּ  הּק צוּ ב וֹ ת  כּ עדר  "ׁש נּ י $ ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌5◌ָ◌
בּ הם" אין ו ׁש כּ לה  ל ׁש וֹ נוֹ :מתאימ וֹ ת וזה כּ עדר, "ׁש נּ י$ ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌5◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הכּ ל הּק צוּ בוֹ ת" ישׂ ראל על הבּ אים והיּ ּס וּ רין הגּ ליּ וֹ ת כּ י  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ
בּ מדר ׁש  כּ ּמ וּ בא אב וֹ ת בּ מע שׂ י ע "הנרמז ּפ רׁש ה ויּ ׁש לח (רבּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

י"ג ) הּפ סוּ ק:סימן  עדר "על וּ בין עדר בּ ין ּת שׂ ימוּ  "ורוח ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
טז) לב  ׁש ל (בּ ראׁש ית צרוֹ תיהם בּ ין רוח ׁש יּ היה דּ הינוּ  , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזה וּ  הצּ ר וֹ תׁש נּ י$י שׂ ראל , אכלי %, ּפ רוּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הן אוֹ ת1 ׁש ּמ כ לּ ים ה ּק צוּ בוֹ ת והיּ ּס וּ רים כּ אׁש רכּ עדר , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ה וּ א כּ ן לעשיו יעקב ׁש ;לח העדרים ּפ י על ,ׁש על וּ נקצבוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ מס ּת לּ קים ע וֹ לים הרחצה ׁש יּ ּס וּ רים אתמן כּ ׁש רוֹ חצים , ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

בּ ׁש ליחוּ תן, הם נאמנים כּ י העוֹ נ וֹ ת, מתאימוֹ ת כּ תם ,ׁש כּ לּ ם ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌5◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יּ היוּ  ישׂ ראל, את לזכּ % בּ כדי הוּ א, היּ ּס וּ רים  ׁש ליחת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִסבּ ת
אמר וּ  וכן ח בּ וּ ר ], מלּ ׁש וֹ ן הוּ א [מתאים לה;כינה, ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְמחבּ רים

ל;כינה, מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל בּ הם בּ מדרׁש , אין  וׁש כּ לה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌5◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
יז דּ כּ כוּ  כּ לּ ם יּס וּ רים ידי  ועל נדּ ח, מ ּמ נּ וּ  ידּ ח  ׁש ֹּלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ כדי
בּ הם יהיה ֹלא ׁש כּ וּ ל וׁש וּ ם הּק ד וֹ ׁש ה, לה;כינה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתח בּ ר וּ 

הגּ ל וּ ת אריכת ׁש ל הּת כלית כּ ל  זוֹ הי וּ באמת לבלּת יעכ"ל. ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
נדּ ח  מּמ נּ וּ  היהי דּ ח מצרים לגלוּ ת  ישׂ ראל ׁש יּ רידת וּ כמוֹ  , ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פלוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת לתּק ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
ידי  על  כּ י לזה, הוּ א ה;עבּ וּ ד כּ בד כּ ל  זאת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְבּ גל וּ תנוּ 

כּ בר כּ י  יד וּ ע א% העוֹ נוֹ ת. מתמרקים דּ עלהיּ ּס וּ רים  הבּט חנוּ  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
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הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בפרט הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס  כּ ל  ל ּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְידי
וּ מבררים  מצליחים והם י ּס וּ רים ו ֹלא נּס י וֹ ן יצטרכ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

בּ אהבה  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הּק דוֹ ׁש הנּ יצוֹ צ וֹ ת החיּ ים האוֹ ר וּ כדברי , ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ויחי ) מהימנא(ּפ ר ׁש ת הרעיא וּ כהבטחת הּק דוֹ ׁש , והרמח"ל , ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בּ זוֹ הר והּט ה וֹ רים  הּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל  ידּ בקוּ  וכאׁש ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְע"ה,
והׁש ראת דּ וֹ דים ואהבת דּ קד;ה הדּ עת יר בּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
הּפ סוּ ק : על הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר וּ כמאמר הּק ד וֹ ׁש ה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה;כינה

ו') ב ' ּפ רק בּ כה(ׁש מ וֹ ת נער והנּ ה היּ לד את וּת ראהוּ  "וּת פּת ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
ואוֹ מר  זה", העברים מיּ לדי וּת אמר עליו ּפ רקוּת חמל  (הוֹ ׁש ע ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

א ) לבני",יא קראתי וּ מּמ צרים ואהבה וּ  ישׂ ראל נער ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ"כּ י 
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ידי על  ואהבהוּ  ישׂ ראל י שׂ ראל נער ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מעפר, כג )ננערים  ב ּפ רק  אל (ׁש מ וֹ ת ׁש ועתם וּת על  "ויּ זעקוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
האֹלהים, אל ׁש ועתם וּת על  העבדה", מן לגוֹ ים האֹלהים ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ורחמים  אהבה וישׂ ראל  בּ מדרׁש דּ ין ואמר וּ  דּ ברים , (רבּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כג ) ּפ סקה ב כּ ׁש נּ גאלוּ ּפ רׁש ה אלעזר ר בּ י אמר אחר דּ בר ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
אלּ וּ , דּ ברים חמ ;ה מּת וֹ % אלּ א נגאלוּ  ֹלא מּמ צרים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
וּ מּת וֹ % אב וֹ ת, זכ וּ ת וּ מּת וֹ % ּת ׁש וּ בה, וּ מּת וֹ % צרה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמּת וֹ %

דּ כתיב, צרה מּת וֹ % הּק ץ. וּ מּת וֹ % ב )רחמים, "ויּ אנח וּ (ׁש מ וֹ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
דּ כתיב ּת ׁש וּ בה מּת וֹ % ישׂ ראל", ׁש ועתם",(ׁש ם )בני  "וּת על  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ריתוֹ ", את אֹלהים  "ויּ זכּ ר  דּ כתיב , אב וֹ ת זכ וּ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמּת וֹ %
ישׂ ראל", בּ ני את א ֹלהים "ויּ רא דּ כתיב , רחמים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִוּ מּת וֹ %
נגאלים אין לבוֹ א לעתיד ואף אֹלהים", "ויּ דע  ה ּק ץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִמּת וֹ %
"בּ צּ ר דּ כתיב צרה מ ּת וֹ % הלּ לוּ , דּ ברים חמ;ה מּת וֹ % ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מּת וֹ % הרי אֹלהי 1" ה' עד "וׁש בּת  צרה, מּת וֹ % הרי ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְל1",
רחמים, מּת וֹ % הרי  אֹלהי 1" ה' רחוּ ם אל "כּ י  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה ,
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אבוֹ ת, זכוּ ת מּת וֹ % הרי  אבתי1" בּ רית את יׁש כּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"וֹלא
מּת וֹ % הרי היּ מים" בּ אחרית האלּ ה הדּ ברים כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ"וּ מצאוּ 1

אוֹ תן ּפ רׁש  ודוד קו)הּק ץ, הרי (ּת ה לּ ים  להם" בּ צּ ר "ויּ רא ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ּת ׁש וּ בה, מּת וֹ % הרי ר נּ תם" את "בּ ׁש מעוֹ  צרה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּת וֹ %
אוֹ תם "ויּ ּת ן אבוֹ ת, זכוּ ת מּת וֹ % הרי  בּ ריתוֹ " להם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ"ויּ זכּ ר 

רחמים, מּת וֹ % הרי י ׁש ענוּ (ׁש ם )לרחמים" אֹלהי  "הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עכ"ל . הּק ץ, מּת וֹ % הרי  הגּ וֹ ים" מן והצּ ילנוּ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוקבּ צנוּ 
ניצוֹ צי  לברר בּ כחוֹ  כּ י נגאלים, אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ בלּמ וּ ד
כּ ל  וכיּ ד וּ ע הגּ א וּ לה, את וּ לקרב הּק לּפ וֹ ת, מּת וֹ % ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהקד וּ ׁש ה
להוֹ ציא דּ וֹ רׁש וֹ ת ה נּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תם הי וֹ ת הוּ א הגּ אוּ לה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִעכּ וּ ב
ליצלן  רחמנא היּ ּס וּ רים כּ ל וכן הקלּפ וֹ ת, מּת וֹ % ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
ניצוֹ צי  לברר יכוֹ ל הזוה "ק ולּמ וּ ד זה, מחמת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָבּ אים
בּ ׁש אר כּ וֹ ח ;אין מה הקל ּפ ה בּ ע וֹ מק הנּ מצאים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקד וּ ׁש ה
יׁש וּ עה בּ רכה  להמׁש י % נזכּ ה זה ידי ועל  לעשׂ וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִלּמ וּ דים

ואוֹ מר  מוֹ סיף ועוֹ ד ישׂ ראל", עם על בּ ניהוּ וּ קדוּ ׁש ה  הרב  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת וֹ רה  בּ תלמוּ ד קטנּ ים ילדים  "ואפיל וּ  ׁש מוּ אלי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִי9שׂ כר 
וֹלא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר לעסק צריכים ר בּ ן בּ ית ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּת ינוֹ קוֹ ת
מעם הּפ חד את מסירים בּ לּמ וּ דם אדר בּ ה כּ י ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלפחד,
ויבא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יגרסוּ  צדקניּ וֹ ת נׁש ים אפיל וּ  ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
וּ כׁש האוֹ ר עכ"ל. אמן ", ׁש לוֹ ם זה והיה טוֹ ב, רק ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמזּ ה
את לכבּ וֹ ת יוּ כלוּ  ֹלא  ר בּ ים "מים מתקיּ ם מתגּ לּ ה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימי
ה דּ בקים "ואּת ם וחיוּ ", "והׁש יבוּ  "ׁש להבתי -ה", ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה",

היּ וֹ ם". כּ לּ כם חיּ ים אֹלקיכם ◌ַ◌ֶ◌ְ◌�◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַבּ ה'

ּת בל,והנּ ה , קצווֹ ת בּ כל אדם לכל מצ וּ י  ה זּ וֹ הר ׁש ּס פר זכינוּ  §¦¥ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ה זּ את ׁש החכמה ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר הרׁש בּ "י  ׁש אמר ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
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מל% ׁש ל בּ ד וֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף י שׂ ראל לכלל לה ּמ צא  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצריכה 
וּ מזכּ ים מעוֹ ררים מ ;מים  ולכן אנוּ , בּ דוֹ רנוּ  כּ לוֹ מר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,
ׁש נּ כ וֹ ן  ישׂ ראל , גּ ד וֹ לי וקבעוּ  ה זּ ה, הּק דוֹ ׁש  בּ לּמ וּ ד ישׂ ראל  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת 
מוּ עט  דּ בר ׁש ל קריאה אפילוּ  לעצמוֹ  ׁש יּ ק בּ ע יהוּ די  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלכל 

וּ בכך יוֹ ם, מדּ י ה זּ וֹ הר בּ ספרבּ ספר לדּ בק ה' בּ עזרת יוּ כל ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
מכּ ל האדם  נׁש מת את ממרק  הזּ וֹ הר ׁש ּס פר ידוּ ע והרי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר.
וההצלחוֹ ת. הישוּ ע וֹ ת לכל סגוּ לה היא בּ וֹ  וה ּק ריאה  רע, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר

'''
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קר וּ ּכ ּמ ה איוּ מים  אסוֹ נוֹ ת כּ ּמ ה ה', עם ידע וּ מכאוֹ ב סבל  ©¨ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ּפ תיל  בּ אבּ ם נקטעוּ  רח"ל האחרוֹ נה, בּ ּת קוּ פה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרק 
צעירים, אנׁש ים טה וֹ רים , ר בּ ן  בּ ית  ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַחיּ יהם
טראגיוֹ ת בּ נסבּ וֹ ת נסּת לק וּ  ויראה ּת וֹ רה וּ גד וֹ לי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
ונחקרה דרכינוּ  "נחּפ שׂ ה סוֹ בלּת ם, אנוֹ ׁש  דּ עת ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
בּ ;מים" אל אל כּ ּפ ים אל לבבנ וּ  נ3א ה', עד  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְונׁש וּ בה

מא ) מ - ג ּפ רק  לאבינוּ ,(איכה ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה ונׁש וּ ב נבוֹ א ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש וֹ בבים, בּ נים ׁש וּ ב וּ  וּ מבּק ׁש  אלינ וּ  הּמ תחנּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ �מים

אליכם  וא ׁש וּ בה אלי הּמ צווֹ ת ,ׁש וּ בוּ  ק בּ לת עלינ וּ  נקבּ ל ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
מע שׂ ינוּ  רב,ל ׁש ּפ ר הערב  ר בּ ני על י וֹ תר נסמ% ֹלא , ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

זוֹ הר ללמד לנוּ  וּ מפריעים ה;נים, כּ ל אוֹ תנוּ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ טעים
יעקבהּק ד וֹ ׁש , קוֹ ל הּק וֹ ל יעקב, ּת וֹ לעת ּת ראי אין -אל  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

בּ פיהם  אלּ א י שׂ ראל  ׁש ל !!!כּ חם ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
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ה ּמ כּ הּב ידנוּ  את לתת האוֹ יב, את לנצּ ח א דּ יר, כּ ח §¨¥ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש נ יּ ה"!הראׁש וֹ נה "מכּ ה להחזיר  מתכּ וֹ ננים צה"ל  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עם הׁש לימוּ  ׁש כּ בר אוֹ מרת זאת צוֹ ללוֹ ת, ידי  על ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלאירן
הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את ח "ו ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ָהעב דּ ה

[ח"ו], לישׂ ראל גּ רעינית ּפ צצה עלוּ ל - ׁש זּ ה מ ׁש ער  (והצּ בא ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ליצלן) רחמנא נפ ׁש  כּ מליוֹ ן עםלגבוֹ ת הׁש לימה כּ בר הּמ דינה . ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
רח"ל . ◌ָ◌ַ◌ַהּמ צּ ב 

הּמ צּ ב אנחנוּ  עם מׁש לימים ֹלא הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לוֹ מדי  £©§ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
!הזּ ה ַ◌ֶ◌

בּ שׂ וֹ נאיהםה וּ אונהפוֹ � הּמ ה היהוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר !! §©£ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נּת ן נתאחד !אנחנוּ  בּ וֹ אוּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הּפ סוּ ק  את ה )וּ נקיּ ם לג ּפ רק  מל%(דּ ברים  ביׁש רוּ ן "ויהי  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌�◌ֶ◌ֶ◌
ישׂ ראל". ׁש בטי יחד עם רא ׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התאּס ף

וּ ברחמים.וכ� בּ חסד הגּ אוּ לה את וּ נקרב האסוֹ ן  את נמנע §¨ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רבּ נוּ  מ ׁש ה בּ ר כּ ת  בּ נוּ  ז')ויק יּ ם ליהוּ דה (ׁש ם  "וזאת ִ◌�◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

ל וֹ  רב  ידיו ּת ביאנּ וּ  עּמ וֹ  ואל יהוּ דה קוֹ ל  ה' ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַו יּ אמר
ּת היה" מצּ ריו .ועזר ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

מנצּ חיםּכ ל כּ יצד יוֹ דעים כּ לּ נוּ  חברים, !!!י שׂ ראל  ¨ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ידענוּ ׁש ּל א ֹלא יכלנוּ ּת גּ ידוּ  ֹלא תאמר וּ  ׁש ֹּלא  בּ ידנוּ !! ¤Ÿַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב  אלי!הדּ בר, לה' !מי ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

מּת ר דּ מתכםע וּ רוּ  מהּמ בּ וּ ל יׁש נים לה נּ צל זק וּ ק ישׂ ראל עם  ! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
בּ לּמ וּ ד !הנּ וֹ רא להזדּ רז החוֹ בה עלינוּ  מּט לת כּ ן על ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌�◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

גּ דוֹ ל וֹ ת, ליׁש וּ עוֹ ת זקוּ ק  י שׂ ראל עם כּ י הּק דוֹ ׁש , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
מ ׁש יח. חבלי  כּ ל  נמּת יק הזּ וֹ הר בּ ספר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כּ ׁש נדּ בּ ק
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בּ ארץ ּב וֹ אוּ  ׁש היוּ  מלחמוֹ ת בּ כּמ ה עלינוּ  עבר  מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוּ ראוּ 
על  ׁש לח וּ  טילים כּ ּמ ה  מוּ עט, בּ זמן ה ּק דוֹ ׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הנּ ּס ים על אנחנוּ  מ וֹ דים וב"ה הי וּ , נּס ים איזה ישׂ ראל, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם
כּ ן  ה ּק דוֹ ׁש , והזּ וֹ הר  הרׁש בּ "י בּ זכוּ ת לנוּ  ׁש הי וּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
יתקיּ מ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לוֹ מדי  וּ בזכוּ תכם הלאה, ה' ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעזר

הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר מגּ לוּ תא"דּ ברי יפק וּ ן דּ א וכעת"בּ ספרא  , ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אלף  הּק דוֹ ׁש " ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם ונדע ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌�◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָנבין
בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם דּ בר  בּ וֹ  ונהגה ונלמד בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
סיּ וּ ם, לכל אי ׁש  ׁש בעים בּ הׁש ּת ּת פוּ ת ליוֹ ם  עּמ וּ דים  3ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מׁש ה אל ה' "ויּ אמר  ה': דּ בר את לּ יהמקיּ מים אספה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
העם  זקני  הם כּ י  ידעּת  אׁש ר ישׂ ראל מזּ קני איׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים

ע ּמ %,וׁש טריו  ׁש ם והתיצּ בוּ  מוֹ עד  אהל אל  אתם ולקחּת  , ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עלי1 אׁש ר הר וּ ח מן ואצלּת י ׁש ם עּמ 1 ודבּ רּת י ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוירד ּת י 

עליהם אּת ה ושׂ מּת י ת9א ו ֹלא העם בּ מ9א אּת 7 ונ שׂ א וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
טז-יז)לב דּ 7" יא ּפ רק  לשׂ את ,(בּ ּמ דבּ ר יכ וֹ ל  ֹלא רבּ נוּ  מׁש ה כּ י  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

לגא וֹ ל כּ נגדּ וֹ  עזר ׁש יּ היה  ורוֹ צה לב דּ וֹ , ה�כינה  מ9א ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
ה ּק ד וֹ ׁש ה  ה�כינה כּ מ וֹ את הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  את בּ למדנוּ  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כ"ח )ׁש כּ תוּ ב  דּ ף לאלפי (בּ ראׁש ית נזכּ ה וּ בכ% . ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ז וֹ הר : סיּ וּ מי את רבבוֹ ת ישׂ ראל וּ בני מׁש ה יׁש יר "אז  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

לה' הזּ את גּ אהה�ירה גאה כּ י  לה ' א ׁש ירה לאמר ויּ אמר וּ  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌
זה ליׁש וּ עה לי  ויהי יּה  וזמרת עזּ י  ביּ ם . רמה ורכבוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְסוּ ס 
ה' מלחמה אי ׁש  ה' וארממנהוּ . אבי אֹלהי ואנוהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאלי 

א-ג )ׁש מוֹ " טו ּפ רק  להבטחת(ׁש מ וֹ ת נזכּ ה מ ּמ ׁש  וּ בקר וֹ ב , ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ חיּ י  מאילנא למטעם י שׂ ראל  דעתידין "וּ בגין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ י ּה  יפקוּ ן הזּ הר  ספר האי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ איהוּ 



הזוהר כח ששי |פ ונפלאות |חלק נסים

ונפלאֹות ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִנ<ים

ׁש בּ דּ וֹ רהּמ קּב ל מבטיח "הר ׁש בּ "י  כּ תב : ּפ רץ  נּס ים רבּ י  ©§ª¨ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ידעוּ  ר בּ ן  בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת אפילוּ  מׁש יח ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
המקבּ ל  ׁש ה וֹ ציא ּת וֹ רה ז וֹ הר  הּס פר וראיתי  הּת וֹ רה". ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת
וקׁש ה י ׁש ן דּ פוּ ס זה והנּ ה זי"ע ראזנבּ ערג י וּ דל רבּ י ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגה"צ
הזּ כוּ ת לוֹ  ׁש יּ היה זה הוּ א מי  וחׁש בּת י  מּת וֹ כוֹ , ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד
ללמדוֹ  ׁש יּ וּ כל וּ  כּ די  לאוֹ ר, הזּ ה הּס פר  את לאוֹ ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
רחבוֹ ת כּ תפים צריכה הדּ פוּ ס מלאכת כּ י גּ דוֹ ל , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ חׁש ק 
כּ ל  את מחדׁש  להדּפ יס מאד קׁש ה וגם  החוֹ בוֹ ת, על ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִלס בּ ל
ׁש הנכם לאחר וֹ נה  ׁש מעּת י טוֹ בה וּ ׁש מוּ עה וּ להגּ יהוֹ , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר 
וּ לחלּ קוֹ  מחכּ ימוֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת מחדׁש  בּ הד ּפ סתוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ סקים
זוֹ הר לא וֹ ר  יצא כּ בר ׁש מים וּ בחסדי בּ י שׂ ראל , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ להפיצוֹ 
על  כּ בוֹ די ויגל לבּ י שׂ מח מאד בּ ראׁש ית, ספר כּ ל  על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָּת וֹ רה
מזּ הר קטעים וּ להבין ללמד אחד  כּ ל ׁש יּ וּ כל נחוּ ץ וּ מאד ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶזה,
בּ הוֹ צאת הּק ׁש ה והעב וֹ דה הרב עמלכם את ראיתי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ די  כּ וֹ תרוֹ ת וּ בעשׂ יּ ת קטעים, וּ בחלוּ קת מחד ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר 
מעץ  ולטעם מבּק ׁש וֹ , את למצוֹ א ואחד אחד כּ ל  ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש יּ וּ כל
מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר  הרׁש בּ "י נבוּ את ּת תקיּ ם  ׁש בּ זה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים,

ה סוֹ דוֹ ת ידעוּ  רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת למען אפילוּ  ּת וֹ רה, ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נזכּ ה וּ בכ % ׁש בע, בּ אר ועד מדּ ן זקן, ועד  מנּ ער ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

הּמ ל % חזק יּ הוּ  ׁש ל כּ דוֹ רוֹ  להיוֹ ת ה' י"ד.)בּ רצוֹ ת .(ב"ק ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קר�ב ה�א �ה2דֹו זֹוהר ס.�ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ+ל

כּ וֹ חּכ ל ע וֹ ד מוֹ סיף הזּ וֹ הר את ויקרא ׁש יּ למד יהוּ די ¨ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
י שׂ ראל , עם להצּ לת הזּ וֹ  החׁש וּ בה בּ ּפ ע לּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועצמה
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אוֹ תּה  להוֹ ציא ה;כינה ּת ּק וּ ן הוּ א הזּ וֹ הר ׁש לּ ּמ וּ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַוּ ודּ אי
קר וּ ב  הוּ א ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  סיּ וּ ם כּ ל כּ י וּ פׁש וּ ט  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהגּ לוּ ת,
לאלפים זוֹ הר סיּ וּ מי ׁש יּ תרבּ וּ  לראוֹ ת צרי % לכן  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה.
ׁש ּמ חלּ קים זה ידי על כּ י ספק ואין מס ּפ ר , אין עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ רבבוֹ ת
י גּ יע  ׁש זּ ה ודוֹ אגים מּמ ׁש , בּ חנּ ם ה זּ הר ספרי  הר בּ ה כּ % ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל 
לזהר הרבּ ה סיּ וּ מים יתוּס פוּ  זה ידי על נדּ ח , י;וּ ב  ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלכל
בּ דבר להארי% וּ למ וֹ תר הגּ אוּ לה. את יקרב וזה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
א וֹ יבים י ׁש  צד ׁש ּמ כּ ל הּק ד וֹ ׁש ה, ארצנוּ  על  הרוֹ בץ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּס כּ נה

ח"ו. להׁש מידוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש רוֹ צים 

ק�ֹות מ�זרֹות י9ראל עם את לה@יל יחHיו, �מתאחדים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקמים
אטֹום �צצת �לֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וּ מתאחדיםּכ ל קמים הדּ וֹ ר וּ מאוֹ רי  צ דּ יקי הרבּ נים, גּ ד וֹ לי  ¨ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש ל  ק ׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ישׂ ראל עם את להצּ יל  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ יו ,
ונרגּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה בּ קריאה יוֹ צאים והם אטוֹ ם, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִּפ צצת

מּת רדּ מתוֹ , ישׂ ראל עם את יהוּ דילהעיר  מכּ ל  וּ לבּק ׁש  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את  לקרא אתויה וּ די מקיּ מים אנוּ  וּ בכ% , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

האֹלקי  הּמ קבּ ל  ׁש ל וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ים, הראׁש וֹ נים ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעצת
י ׁש יבוֹ ת ראׁש י בּ פני  וזעק ׁש הל% הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ל 
לבּט ל  מנת על הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד הסדרת על  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ איר וֹ ּפ ה,

ה;וֹ אה. גּ זרת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

מלחמתּכ יּ דוּ ע לפני ׁש נה עשׂ רים זצ "ל  ה ּס לּ ם ׁש בּ על ©¨©ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ואמר י ׁש יבוֹ ת , וראׁש י הרבּ נים לכל הל% ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ׁש חלק  י שׂ ראל, כּ לל על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זרה ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
דּ ברי  ואמר רח"ל, העוֹ לם  מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
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להצּ יל  יכוֹ ל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק היּ ד וּ עים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמח "ל
רח"ל . הרע וֹ ת הגּ זרוֹ ת מן  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָא וֹ תנ וּ 

ׁש כּ ל על יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן ©ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד  צרי % ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיהוּ די 

בּ קוֹ לוֹ ולא  גּ דוֹ להׁש מעוּ  מלחמה ּפ רצה כּ % אחר ! §Ÿָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
תקוּ ם ֹלא - [לתצ"פ יה וּ דים. מלי וֹ ן 6-7 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהרגוּ 

ּפ עמים]. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָצרה

הגּ מראּכ עת ׁש ּמ קׁש ה ה;אלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנוּ  ¨¥ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש בּ ת אוֹ תם(נה )בּ מּס כת הרג מאמרמי וידוּ ע ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

א')חז "ל ע ּמ וּ ד נ"ה דּ ף  הקב"ה,(ׁש בּ ת  לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הלּ לוּ  ל ּה  אמר מאלּ וּ . א לּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
לפניו  אמרה גּ מוּ רים. ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

עוֹ לם ׁש ל  מחוּ רבּ וֹ נוֹ  וֹלא למחוֹ ת בּ ידם כּ אן היה ואין , ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
להארי%. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם

אׁש מיםוּ לפי י ׁש יב וֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי §¦ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
קדּ וּ ׁש  על ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מליוֹ ן ה;;ה כּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל

הּק דוֹ ׁש !!ה ׁש ם זוֹ הר ללמד  ל צּ בּ וּ ר ל וֹ מר בּ ידם ׁש היה ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
וע  לאמּת וֹ , האמת וזה אמר וּ , וֹלא אמרונתעצּ לוּ  ליהם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש : וּ סתימין הזּ וֹ הר ל בּ א אטימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי מסּת כּ לין דּ ֹלא  כ"ח .).עינין דּ ף א' חלק  ,(זהר ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

לאׁש ּת דלא בעאן וֹלא יבׁש ה, לאוֹ ריתא דּ עבדין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאינ וּ ן
דּ איהי  דחכמה נביעוֹ  דּ אסּת לּ ק  דגרמין דּ ק בּ לה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה

יביׁש ה, בּ ' ואׁש ּת ארת מי נּ ּה , עניוּ תא י' דגרמין ל וּ ן וי ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ עלמא  ואבדּ ן והרג וּ בזּ ה דּ ף.וחר בּ א ל' ּת ּק וּ ן זהר (ּת ּק וּ ני  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌
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מאוֹ ריתאע "ג:) וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן ,ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י ׁש ּת דלוּ ן  דּ ֹלא וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְדּ בעל
וּ בתלמ וּ דא, בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ ֹלא ואמרין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ הוֹ ן ,
גּ ן, וּ מההוּ א נהר  מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי
ההיא  יוֹ ליף וֹלא בּ עלמא  אתבּ רי דּ ֹלא  ליּה  טב ליּה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָווי
לי ּה  דּ אתח�ב  ּפ ה , דּ בעל  וא וֹ ריתא  דּ בכתב  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ רייתא
בּ עלמא  עניוּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

גל וּ תא. פ "ב .)ואוֹ ר 7 דּ ף  מ "ג ּת ּק וּ ן  זהר .(ּת ּק וּ ני ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌

נצּ לוּ ּב וֹ א וֹ  י שׂ ראל ארץ  ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר, לקח ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונלמד 
יכ וֹ לים אי% נלמד וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵמהיטלער 

אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ נוּ  !!!להנּ צל ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּמ קבּ ל צּד יק הגה"צ  ׁש ל מצּ אצאיו ליבּ אחד  יהוּ דה ר בּ י ©¦ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש אׁש לג הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר  מחבּ ר  בּ על ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש ּמ לחמת ראה ׁש כּ אׁש ר  זיע"א, מ זּ קנוֹ  ׁש ;מע לי, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִסּפ ר 
ׁש ּת גּ יע  מאד  וּ פחדוּ  העוֹ לם, על  ּפ רצה ׁש מוֹ  יּמ ח ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער 
היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלארצנוּ 
ורבּ י  הי וֹ ת אמר , כּ ן על ח"ו. ונשׂ ים טף זקן ועד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמנּ ער
יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
ׁש כּ ל  כּ די  הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתר גּ ם התחיל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמגּ לוּ תא,
ואמר הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד  להבין יוּ כל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ די
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ יוֹ ם
לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ % גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
מּפ לה להר ׁש ע  ל וֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר  הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהכּ ר%
הצליח וֹלא ׁש מוֹ . יּמ ח היטלער ׁש ל  הּמ לחמה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונגמרה

לארצנוּ  להגּ יע הּק ד וֹ ׁש ה.זממוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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כּ מעטוּ כמוֹ  י ׁש  כּ י  ׁש מ יּ א, לרחמי בּ י וֹ תר זקוּ קים אנוּ  כּ ן §ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
15 את לחּס ל רוֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים בּ ליוֹ ן וחצי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
זאבים ׁש בעים בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח"ו, יהוּ דים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
בּ חבוּ רת הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
לאלפי  ונצטרף  בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת מס ּפ ר  וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל אי ׁש  70ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ננּ צל  בּ ודּ אי  הּמ גן" "אלף ישׂ ראל, ׁש בטי  יחד  זוֹ הר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִסיּ וּ מי
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מ וֹ  מׁש יח, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵמחבלי 
תרפ"א בּ ׁש נת הּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים החרדית עדה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ דּ "ץ
דּ א ׁש בּ ספרא ה;ל וֹ ם עליו יוֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ הבטחת

בּ רחמי . גלוּ תא מן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִיפקוּ ן

אנׁש י ועוֹ ד ׁש התאחד וּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע גּ דוֹ ל נס בּ ימינוּ  חזינוּ  §ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ספר הדּפ סת את ס יּ מוּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ"מפעל
כּ רכים בי"ב היּ וֹ מי, הדּ ף סדר  לפי המחלּ ק הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

ה;נה, חדׁש י  ה ּמ לחמה לי "ב נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עזּ ה  יצוּ קה  עוֹ פרת [מל 'ׁש ל ׁש נים ג' לפני טבת בּ חד ׁש  , ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין למסּפ רם – טבת ח"י עד (ל'כּ סלו ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
תשס"ט ) אנׁש יםבכסלו מליוֹ ן  וחזר וּ  ,[2009 בינואר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְל-18

ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר  קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש הי וּ  אחרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלביתם,

כּ ת וּ ב,וּ מנּ פלאוֹ ת [היה ׁש בוּ ע אחר  נתגּ לּ ה יתבּ ר% ה' ¦¦§¨ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּט ילים ׁש רב ׁש מׁש ], בּ בית "חדׁש ", ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ עּת וֹ ן
וכל  ׁש מׁש , לבית להגּ יע  צריכים היוּ  הערבים, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש זּ רקוּ 
30 לער % אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה;ֹלׁש 
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את  לסדּ ר  הפסק, בּ לי  לעת  מעת 26 -ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
זוּ  בּ ּמ לחמה היוּ  מאד  גּ דוֹ לים נּס ים וכ ּמ ה  היּ וֹ מי, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַללּ ּמ וּ ד



פה הזוהר  ששי כח יחדיו|חלק ומתאחדים  קמים

בּ ית כּ ל  את ׁש הצּ יל הגּ דוֹ ל  הנּ ס לנוּ  נוֹ דע  כּ % ואחר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע ,
כּ יּ דוּ ע, נוֹ רא, מאסוֹ ן י שׂ ראל  עם כּ ל ואת מהטילים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש מׁש 
ׁש יּ ׁש  צבאי  מחנה ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב אחד טיל  רק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ[והגּ יע
ועוֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש ֹּלא גּ דוֹ ל נס היה  וגם אט וֹ ם, ּפ צצת ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
יוֹ מי  ללּמ וּ ד  המח לּ ק הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר הדּפ סת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ גמר
בּ אוֹ תוֹ  ה ;וּ ק], מן ואזל  ע ּת קים, אלפים ׁש מוֹ נה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ[ׁש נּ דּפ ס

הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

הדּפ סתוראינוּ  ידי על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים , הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  §¨¦ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לר בּ ים, אוֹ תם ׁש חלּ קוּ  לפני עוֹ ד  הזּ וֹ הר, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִספרי 
נּס ים כּ בר י ׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק
דּ וד  ס כּ ת את וּ להקים י שׂ ראל , עם להצּ לת וז וֹ כים ◌ִ◌ָ◌ַ◌�◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ לוּ יים
ׁש לוֹ מ וֹ  סכּ ת את עלינוּ  ּפ וֹ רס ית בּ ר % וה;ם ◌ְ◌ַ◌�◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ וֹ פלת,
דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  וּ מתק יּ מים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר  ׁש ראינוּ  דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", ◌�◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִיפקוּ ן
להבין  נוּ כל  וכעת עלינוּ , ׁש עברה הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָיצאנוּ 
ה"זּ וֹ הר את איׁש  70 בּ חבוּ רת ונלמד  כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמזּ ה,
מ ׁש ה י ׁש יר מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז בּ י וֹ מוֹ , י וֹ ם דּ בר ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַהמחלּ ק"
"וּ בגין  לעיל האמוּ רה הר ׁש בּ "י  להבטחת ונז כּ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוי שׂ ראל 
ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י  מאילנא למטעם ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְדעתידין
רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן בּ רחמי", גלוּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַה זּ הר

c
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סליחות לכנס דרשה
שליט"א  בצרי הרב הצדיק הגאון עם תשע"ד תשרי ח' איצטדיון

התלמידיםב"ה בארצינו, נשמע הזוהר וקול  שזכינו
הרבים מזכה הגה"צ בזכות הזה הקדוש והקהל 
את ללמוד התחילו שליט"א בצרי  בנימין הרב הגדול 

הקדוש, הזוהר  של  היומי כלהדף יעשו וכן  יראו וממנו 
כבוד למען לעשות החפצים והאדמורי "ם הישיבות ראשי 
הזוהר דפי של הלימוד על  שיורו  הקדושה , השכינה 
משיח  פני לקבלת ראויים ישראל  כל  שיהיו  הקדוש,

העם  בראשי תלוי הכל כי  חדש צדקינו, בזוהר כדאיתא
ל') דף נח  .(פרשת

הגאולה,השנה שנת ומכרזת היא יוצאת קול עולו -ובת
תלמידי של  הקדושה לחבורא  והתחברו והתכנשו
קול הבת הכרזת בלבו  לשמוע הזוכה  ואשרי  ,הרשב"י,
ולינוק  תורתו ללמוד זיע"א , הרשב"י אל להתחבר ובואו
שלימה ולתשובה שמים , ליראת לזכות קדושה, שפע
הזוהר לימוד שבלי הדורות, צדיקי ואמרו מאהבה,
בזוה"ק  כמבואר לתשובה, לזכות אפשר אי  הקדוש

ובמהרח"ו.

מזכהכדי הגה"צ שהרב  הגדולה המתנה את להבין
קצה על לכם נסביר עכשיו, לכם נותן הגדול הרבים

!המזלג

תיקון בשנתיים - מ"ח, תיקון 550.000 הדפסנו  האלו 
- 500.000 היומי  הזוהר  דפי - 700.000 מ"ג



הזוהר כח ששי |קו סליחות |חלק לכנס  דרשה 

היומי  זוהר  קונטרסים אלף  95 מיליון בחוברות זוהר
שיצאו  היומי זוהר  של אלף ממאה למעלה - המחולק,
אדרות - אלף. משמונים  למעלה זוהר תיקוני  - לאור.
זוטא אדרא - האידרות, דפי  אלף מאה הזה החודש
יכולת שאין  ועוד, ועוד  - מיליון .2 הזוהר  עלוני  180.000

כך : הוא בקיצור  החשבון - לפרטם,

וּ מצטרף ּכ ׁש הנּ ' זהר דּ ף ללּמ וּ ד בּ לבד דּ ּק ה מקדּ י ׁש  §¤¦§ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ אלּ וּ  נח ׁש ב ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  לוֹ מדי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְל-250.000

הזּ הר ספר  כּ ל ּפ עמים 250.000 מסיּ ם !!!אּת ה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

זאתועכשיו  הקדוש, זוהר לומדי ממיליון יותר לנו שיש
סיים כאילו ואחד אחד  לכל שנחשב אומרת
ויתקבּ לוּ  - הקדוש, הזוהר את פעם ממליון  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמעלה
הּת פלּ וֹ ת לק בּ לת הּת נאי  כּ י לבּ 1, וּ מ ׁש אלוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְּת פלּ וֹ תי1

יוֹ םוּ קרי  כּ ל  בּ זּ הר ל ּמ וּ ד  הוּ א ׁש מע מ "ג )את תיקון ,(תיקו"ז ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌
בּ רחמים הגּ אוּ לּ ה לקרב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזוֹ כה

הצדיק זאת מהרב לקבל  שזכיתם הגדולה המתנה
שליט"א שהרב מיוחדת זכות וזוהי שליט"א,
למתנה זוכה אחד כל לא כי זי "ע , הקדוש מהרשב"י  קיבל

גדולה. שכתוב כזאת תשובה ימי  בעשרת כעת ובפרט
החיים כ"ה )בכף ס "ק  תר"ד  ללמוד (סימן יום בכל שצריך

עכת"ד . תשובה, ימי בעשרת ובפרט הרשב"י, תורת

צריכיםובימים  אנו  החתימה, לפני  האלו  הקדושים
עצה לנו ואין אמיתי , יושר  ומליץ גדול לסנגור 
כל  את לפטור אני  יכול שהבטיח ברשב"י להידבק אלא
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של  בלימוד  להשתתף שזוכה  ומי  הדין, מן כולו העולם
ידע  במקומו, אחד כל  ישראל שבטי יחד הקדוש הזוהר

ּת וֹ רתוֹ ש  בּ ל וֹ מדינוּ  אּת נ וּ  י וֹ ׁש ב זי"ע  ;כּ תב הרשב "י כמו ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  אזוּ לאיהּמ קבּ ל ׁש ל אברהם זקנו זיע "א ַ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌

הרבהחיד "א  המקוּ בל בּ ׁש ם גלאנטי, בּ ספר וֹ אברהם זי"ע, ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
החּמ ה" ה"אוֹ ר דמׁש כנא"על ע "ב )"אדּ רא קכ"ג וזה,(דּ ף  ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
קדׁש וֹ : רשב"ילׁש וֹ ן ׁש נּ פטר אחר  ה יּ וֹ ם, ע וֹ ד  אפיל וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הא דּ רא, בּ דברי עוֹ סקים  ׁש אנוּ  זמן כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִמבּ ינינ וּ ,
בּ עטרוֹ תיו  כּ מל $ מעּט ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ א - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ"אתעטר"

בּ גוון , ויׁש ב  ויתּפ לּ ל בּ ראׁש , יבּק ׁש  כּ אׁש ר וּ בודּ אי עכל"ק. ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ן  על  בּ ּק ׁש תוֹ . ותעשׂ ה ּת פלּ תוֹ  ּת תק בּ ל הרשב"י ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת
כּ י  העלי וֹ ן, בּ אוֹ ר הע וֹ לם את להעיר  והתעוֹ ררוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוּ רוּ 
"אוֹ ר הּפ רט, ועל הכּ לל על  חסד למׁש % אוֹ ר נראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר1

ל  בּ מהרה ונזכּ ה ּת איר  ציּ וֹ ן על אמן.חדׁש  עננו אוֹ רוֹ " ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עננוּ  יוֹ חאי  דּ בר !בּ זכוּ תיּה  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

c
מהגלות ישראל בני יצאו הזוהר "בספר קובע: הרשב"י
בכל הזוהר דפי למליוני מפיצים מחפשים ברחמים".
הזוהר דפי מיליוני להדפיס תורמים מחפשים העולם
שיוכל מחשב יש האם בחנם. יהודים מליון ל-15 לחלקם
קטן? בכסף לזכות שיכולים הגדולה הזכות את לחשבן

העולמי, הזוהר מפעל אל תרמו פסקו! הדור (ישירות גדולי

דפילדפוס ) חלוקת  ידי  על ישראל עם להצלת  שותפים והיו
0527-651911 בחינם: ועלונים  ספרים היומי, זוהר 




