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החר לתא נקראת כינהְְִִֵֶֶַַַַָ

קכ:):  קיט: משפטים) שמות זוהר

בעיםוהיאׁש וּבּמה ,צרה םֹיוּב 'ה יענ ׁשל תֹובּת ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עליּב ׁשי בּישׂראל ודּאי אלּא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַצוֹוחת?
ׁשהיא החר, איּלת ׁשל מצּד מלאכים, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָתוֹרה,
ועליהן ,חרוׁש קרּב – הן דרגוֹת וּׁשּתי .כינהְׁש◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

טז)נאמר ׁשל(תהלים בּקר .נצח ימינּב נעמוֹת ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
םֹיוּב יוֹתר עוֹלה זה ,חס"ד ׁשהוּא ,ַאברהם◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

ה אבל הגּאלּה,הגּאלּה, ליוֹם מקדּים חר ַ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ׁש ,נצח ?ּמיהוּלתוּאי נקראת ֹוּדּצמ כינה ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

.חרה ַ◌ַ◌ַ◌

ׁשהםוּםוּמ ל""מ, ׁשם ,נצ"ח םׁש נצח, מ"ל ,ּכ ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
על החר איּלת ׁשצּוֹוחת הקּוֹלוֹת בעיםִׁש◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
תּחרוׁש בּגּלוּת, תּדרוּקה עליהם ׁשהתחזּק ,ניהָּב◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

האחרוֹנוֹת. הנים בעיםׁשּב (בּׁשבעים)החר ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

,ראלׂישּב יתקיּם זמן ֹתוֹאוּב(כו הרה(ישעיה ֹומּכ ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ניּפמ ּוהיינ כּן בּחבליה זעקּת ּתחיל ללדת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּתקריב

:ּהינוא ה' ל הּנקו כּן ועל ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְה'.

בהםּוׁשהרא .יהּרכּב בּין ּהראׁש מכניסה האיּלת ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ
נצח הםׁש בּרכּיה בּין .לםֹוע יסוֹד צדּיק אַּהו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
ׁשהיא בּבּקר, בּניה את לפדּוֹת ֹוּב לּה ונׁשבּע ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹד.
ׁשיּוֹצא דּוד בּן יחׁשמ אברהם, לׁש ימין בּקר ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַאריה,

ֹוּב ׁשנּאמר ,דהּומט)מיה בראשית).דהּויה אריה גּוּר ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
זה ג)וּמוּם קר.(רותּהב עד ׁשכבי ה' חי ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

בּהּו(סג ּתפארּתוֹ(ישעיה עֹזרו מׁשה לימין ליֹמו ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
תּגרּד היא ׁשּתפארת מוּם .'ֹוגו מים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּוֹקע

נק הׁשמּו ,ֹועֹזרו וחסד הגּוּף, בּע"במׁשה, ׁשר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עוֹלה ּכׁש אברהם. ׁשל ֹתוּרגּד חסד, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁשהוּא
ענפי ׁשׁשת ,טּוי באּוי ויּּסע מן וו"ו – ח"י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּחׁשבּוֹן

בּהם אמרּנׁש מׁשה, ׁשל בּש' רהקׁשּנׁש ש, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהאבוֹת.
א) ׁשוֹר(יחזקאל וּפני לארבּעּתם היּמין אל אריה פניְּו◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

,המׁש מן ה"מ לארבּעּתן. רנׁש וּפני ,'ֹוגו ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵמהמאל
.אדם ּפני ּפניהם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְוּדמוּת

נפלאת ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָימי

מקרבת.בּזרוֹע וימין ,חהֹוּד שׂמאל נאמר שׂמאל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ֹוּב הּארוּבׁש בּתׁשרי, יםּהקדׁש גּב על ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁשאף
ּתהיה – אלּגלה עתידים בּתׁשרי הּמׁשנה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּעלי
דּוֹחה .אפרים בּן מׁשיח ימוּת אׁש כּדי ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָדּוֹחה,
זרוֹע סחּפ ימין, קרבּיׁש עד ,מאלׂש ׁשהיא ריׁשּתִמ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ּהּב םּלקי ז)ימין. מצרים(מיכה מארץ צאת ימיּכ ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפלאוֹת ּוּאראנעתידין בניסןּו ּונגאל בּניסן ּווזה , ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הםּב לקיּם ,אלּגנד)לה עוֹלם(ישעיה וּבחסד ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה'. אלּג אמר יּתִרחמ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֵ◌

ואחרןּב מׁשיח ׁשּמּמנּה ,רהּבוּגמ טליםֹונ םּלּכ ּכ ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
צרי ּכׁש מוֹנאיו. נקמה לּטל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶאפרים,
ואחר בּימין, ישׂראל, ׁשהם ,אהּובּתה את ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְלנקּוֹת

בּתוּכׁש ּוזה בּשׂמאל. ׁשּקה את רףׂשל ּא)כ (עובדיה ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
עשׂו וּבית להבה יוֹסף וּבית ׁשא יעקב בית ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ּזהו הּתבוּאה וכנּוּס ואכלוּם. בהם ּוודלק ְלקׁש◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ֹוּב האמצעי, דּוכה)העּמ אסף(בראשיתּוי(יוּמע אל). ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

.כינהה ֹזו לבּית, מקוֹם? ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה
סי  יחמ ְִֵֶַַַָדרת

רוֹמז,אבל הוּא יוֹסף בּן יחמׁש כה)בּדרגּת (במדבר ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
לחּכ ּסביבתינו לּכ את הלּהק ּוילחכ הַעּת◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֹ

נאמר ׁשעליהם .דהה ירק את צא)הוֹר (תהלים ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מ .'ֹוגו עשׂב ֹומּכ עיםרׁש ּתׁשריבּפרח ועד סחּפ ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ּתהיה ואיל םמּו עד. ׁשהוּא ,הּלאּהג היהִּת◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
להמדם עד.(גּאלּה)הׁשמדתם, בּכלל,עדי עד (וא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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עד) עדי מדםלה ואיל מם לעד. יעּגּמׁש עד כּׁשהגּיעוּאלּא ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
הוֹר. לחּכ ֹוּב ׁשוֹר, ׁשהוּא ,ריׁשְלת◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

,סי  יחמ ,מימינ אריה, אה וד,  יחְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ
מאלמ ר, אהְִֶֹ

בּימין)וּסמיכתם ׁשלּהם והנּטיּה ישׂראל ישׂראל(ׁשל ׁשל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הקּימה אבל אריה. אּהוׁש ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּימין,
,ּוברּב כּוֹרע הכּוֹרע כּל ּוזהו האילן. בּגוּף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁשלּהם

,יקּדּהצ בּיוֹסף ֹוּב ׁשנּאמר .יקּלז)צד והנּה(בראשית ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּוזהו לאלּמתי. וּתׁשּתחוין תיכםאלּמ ג)תסבּינה (רות ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

– םּב זוֹקף הזּוֹקף וכל .קרּבה עד כביׁש 'ה ַחי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
.למעלה ּנוּרב המׁש בּוֹ(וּבמׁשה)דּרגּת ,הּטלמ המׁשּו ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּלּם ֹוּבׁש הגּוּף, ׁשל איברים ֹמוּכ ישׂראל כּל ּמוָּיקו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌
,םּב זוֹקף הזּוֹקף כּל אּהו בזהּו .עמידהּב פיםְּזקו◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

נאמר עליוׁש לג)מוּם שמות).םׁשּב ואדע ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌

ּיהיוממּו ,ֹמימינו אריה, ׁשהוּא ,ודּד בּן יחיחׁשׁש ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
מאלמ ׁשוֹר, ׁשהוּא ,סףֹיו מיּמיןבּן . ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌

בּאמצע. רׁשּנה אּווה יצחק, ממאל ,ַאברהם◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
,המׁש ׁשל 'ש יעקב. לׁש מצּד הםּלׁש ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהלׁשלת
ניּפ ׁשׁשת אריה ׁשל דּצמ .ּוׁשּליׁש ל הְקד◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ּנקראו שׂמאל לׁש מצּד בּקר. אריוֹת. ּנקראו ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאבוֹת
,ריםנׁש ּונקרא האמצע וּמצּד מנגּחים. ָפרים◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נאמר יט)ועליהם שמות)נפיּכ על אתכם אוא ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רביעיּו יריׂשע .'ט הם הרי אלי. אתכם ואבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְנׁשרים

אדם(ֹומ חיּוֹת.(מה ׁשׁש על כבֹורׁש המׁש ׁשל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א)בּישׂראל,ונאמר בראשית)– םּיה בדגת ּוּוירד ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁשהיה ,חׁשּנה ׁשל בּצּד םּהי על יםּנַהממ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מיּם האחרוֹנה תּלוּגּב טהתּפׁש ,מצרים ׁשל רּהָׂש◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,עמלקים .רעה ביהּוּבער – מיםה וּבעוֹף ים. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד
תּלוּגּב צד בּכל האּמוֹת כּל ׁשל ּתערבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְנפילים,
בּעשׂו. יןּב ,מעאליׁשּב בּין ,ראלׂישּב בּין ,נהָֹהאחרו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הארץ. כלּב ׁשלטוֹנם עשׂו ניּב ּוּלא – המהּבבַּו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

םּויתקי,יחׁשּמּעב)ב ים(תהלים על םּימ ּדויר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ניׁשּב וכ ארץ. אפסי עד הרּנמִּו◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מ"ה בּזכוּת לּוהכ ,ראלׂשיּב וכ ,יחיםמׁש(ֹומׁש)לׁש ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אריה – דהּמיהו דּוד בּן יחׁשמ לׁש נס ּוויביא .הׁשֶֹמ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רׁשוּם ׁשוֹר – יוֹסף בּן מׁשיח ׁשל ונס עליו, םּוָרׁש◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
,מאלׂלש ׁשוֹר לימין, אריה – היׁש לׁש ונס ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו.
לכל ניםּפ וארבּע .םּלּכ על ואדם בּאמצע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונׁשר
ׁשנים – חיּוֹת ׁשׁש לׁש בטיםׁש ארבּעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאחד,
ֹתוֹאוּבׁש ,המׁש בּני ,ֹומ מה אּהוׁש וּלאדם ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂר.

בּמׁשה םּייתק יד)זמן לגוֹי(במדבר תֹאו ואעשׂה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
,זמן ֹתוֹואּב .ּוּנמּמ ועצוּם ג)גּדוֹל "היה(קהלת ה"מ ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

.היה כּבר תֹלהיו רׁשוא ׁשיּהיה, אֶּה"ו◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רעי זאבי ,רב הערב לפני פיְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָנר

ׁשנּאמרוהאהים ראלׂיש – ףּנרד את ׁשּיבק ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לד)בּהם צאן(יחזקאל צאני ןּתוא ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֹ

ּהיו ,םאּת אדם רב,מרעיתי הערב לפני נרדּפים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
רעים זאבים,אליהם יטרף זאב נימיןּב הרי , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

יאכל קרּבּב – זמן ֹתוֹואּב ויתקיּם אוֹתם, ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁשּטוֹרף
.אברהם ׁשל קרּב וזה ,היׁש יבא כּי עד ּוהינׁש ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַעד,

מט) יצחק,(בראשית ׁשל ערב זה – ללׁש יחלּק ְולערב◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יאכל בּאחד .יחיםמׁש ׁשני הממנּה(הּממוֹן)ׁשם ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌

לישׂראל. להם קּיחל וּבאחד העוֹלם, אּמוֹת לֶׁש◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הרׁשעיםישׂראל, לפני נרדּפים איּלת, ׁשהם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
איּלה אּהוׁש נפּתלי, ררֹויתעו ,תֹוֲארי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁשהוּא בּיּמין, ררֹויתע ׁשפר. אמרי תןּנה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְׁשלחה
יהוּדה אריה גּוּר ֹוּב ׁשנּאמר ,ודּד בּן מׁשיח ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאריה,

ויחזק עלית. בּני העוֹלם,(ויחזר)מּטרף אּמוֹת על ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌◌ָ◌ָ◌
ֹתוֹאוּב .ּוּניקימ מי אוֹתם, לטרף עליהם כבׁש ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּרע
טרףּמל ֹותֹאו קיםּיׁש אחר ּהֹאלו אּהו מי נראה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְזמן

ולׁשוֹן. הּמא ֹוא ֲעליהם◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌
תא רוט יראל, ל רעה וערביה ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעמלקי
דד ה' אמר מה לק ,מה אחד יאר אְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

נכר. אל ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

ׁשלוישׂראל מצּד רנׁש לפני פיםּנרד ,נהֹוּיּכ ּוהיׁש ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
זמן ֹתוֹואּב .לםֹוהע אּמוֹת ׁשל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָהעוֹפוֹת
האּמוֹת, ערבּוּבי על כּנפיו ׂויפרש רׁשנ ◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹרר
רעה וערבּוּביה ,עמלקים ׁשהם ,מעאלויׁש ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְועשׂו
,מהם אחד ארי אׁש אוֹתם רףֹוטו ,ראלׂיש ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשל

בּישׂראל, אמרּנ מה םּלב)לקי דברים)ּוּנינח דדּב ה' ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
נכר. אל ֹוּמע ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְואין

ׁשבּארוּהםמ ֹומּכ ,ריםּג ליםּמקב אין ואיל ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
תֹלימו גּרים ליםּבמק אין הּמׁשנה, ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּעלי
העוֹלם ׁשל תֹלוּמזּו כוֹכבים עוֹבדי ואּמוֹת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמׁשיח.
אדם לׁש חיּה הוּא ּורּב ׁשֹדוּהק ררֹויע ,ּארוּיֶׁש◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הםּב לקיּם ,עליהם טׁשס)ל הגּוֹי(ישעיה כּי ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
,ראלׂישּב לקיּם .ּיאבדו ּויעבד א רׁשא מלכהּמְוה◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

א) וגוֹ'.(בראשית םּיה בדגת ּוּדט)ויר וּמוֹראכם(שם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
.'ֹוגו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחּתכם

ׁשבוּריםוּמצּד ,לחם מיני החמ תֹאוּבוּת ׁשל ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וכּסמת, ,רהֹועׂשּו חּטה, :והם ,םּלּכִמ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
ּזהו ,ראלׂליש תםֹאו ילׁשהמ וׁשיפוֹן. ,עלּוׁש ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְוׁשבּלת

בּותּככ)ׁש ירמיה)יתׁשרא לה' ישׂראל ׁשקד ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
,ריםּבוׁש ּויהי ּכ ,תּלוּגמה ּוצאּיׁשּכ .'הּב ,אתהּבוְּת◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ערב ,ׁשק ּהינוׁש ּפסלת, ֹומּת אכל ׁשיּתבּרר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד
בּר ֹומּכ ,יניהםּב ישׂראל ּדעוּויו ּררוּתבּיׁש עד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַרב,

ותבן. ץֹומ ֹומּת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשנּברר

ׁשוֹרהועד א ,רׂשמע ׁשהיא י', ,מהם ּררוּתבּיׁש ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
לקיּם ,מינים החמ לׁש לחם אּהוׁש ,'ה ַעל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עהּבוה יז)את כּ(שמות םּומּו .י"ּה סּכ על יד כּי ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אחר .ררּתבּיׁש עד רׂמעשּב מחיּב ֹואינ ותבן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָמוֹץ
,ליםׁשּירו ׁשנּקרא מקוֹם ֹתוֹולא מתכּנּסים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשיּתבּרר,

מכניסים ותבן, קׁש ׁשנּברר אחר ,הּטהח ׁשאת ֹמוְּכ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
,רּב ׁשהם ,ראלׂיש ּסוּנּכית ּכ .צרֹלאו תּהֹוָא◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ּהּב ׁשנּאמר ה', הר על יהּנוּב היאׁש ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִלירוּׁשלים,

כד) קדׁשוֹ(תהלים בּמקוֹם םּיקו וּמי 'ה בהר יעלה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי
תבוּאה ׁשהיא ,רּב ֹמוּכ נקי לבב. ברּו כּפים ְנקי◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
,בר ּקונ – זמן ֹתוֹאוּב ּפסלת. ֹומּת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּׁשנּבררת

ֹוּב אמרּנׁש א)כּבּתחלּה, ּפיהוּ.(שיר מנּׁשיקוֹת יקני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּר ֹומּכ יםּינק ּהיוּיׁש זמן ֹתוֹאוּב בּן. םּוּרגּת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַבּר
להם ראֹוקו ,עליהם ֹומׁש רהֹוׁש ותבן, ׁשק ֹוּתִמ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ישׂראל. בכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְבּני

וכֹנטיעתוּב כּגּפן. ׁשבוּר אין האילנוֹת מכּל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
יןּב כּתוּׁשים הםׁש ׁשבוּר, בּענביו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָׁשבוּר,
תּלוּגּב כּתוּׁשים. ּהּלׁש הזּיתים זית, וכ .ָהרגלים◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁשכּתוּב ּוזה להם, ישׂראל ּלופ)נמׁש גּפן(תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
.יעּסּת צריםּמהרביעית,מ בּגּלוּת ה)וכן כּי(ישעיה ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ישׂראל זה ֹוכמּו .ראלׂיש בּית צבאוֹת ה' ֶכרם◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לזית, ליםּוׁשיא)מ תאר.(ירמיה פרי יפה רענן זית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌

ּכ םּומּקכח)ו בּירכּתי(תהלים ּפריּה כּגפן ּתׁשא ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
מוּם לזה, זה ּסמו זיתים. כּׁשתלי ניּב ֵבית◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּגּלוּת. ריםּבוׁש הםֶׁש◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה רב ערבמה מלת, כבילכ התנ יי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לעברת דימ ,רסייקא ,מיני ,דיְְְֲִִִִִִֵֶָָָֻֻמ

. הרה ְֶַָָָֻכל

לביתואחר ּוׁשּיתקד ּפסלת, ֹוּתמ יםּנקי ּהיוּיׁש ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
וזיתים ,חּזבּמה יּבּג על לנּס בּיין ׁשּקדַהּמ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יין ?לזה זוֹכה וּמי .רהֹנוּמל נרוֹת מאוֹר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדליק

וּמזּלוֹת. כביםֹוּלכ התנּס אייןׁש הם רב ׁשערב ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מ וּמהם וּמזּלוֹת, כביםֹלכו התנּסׁש,דיםּמׁש ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

מ אּפיקוֹרסים, ׁשבּכלמינים, לעברוֹת ׁשּמדים ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
.ּהּלּכ רהֹוּתַה◌ָ◌◌ָ◌

ויּלמדוּוישׂראל יםֹוּבג ּותערבּוי בּהם, אמרּנׁש ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
יןּב דרוּכים ּהיוּיׁש עד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂיהם.
וּבׁשבילם .מהם ּונברר א הם בּגּלוּת ,ַרגליהם◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

,םֹלוה עליו דּוד, מט)אמר בּימי(שם אירא לּמה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מהׁש אמר ועליהם יסבּני. עקבי עוֹן (שיררע ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

א) ׁשעליוהשירים בּיעק"ב. הצּאן. בּעקב"י ל ְצאי◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
הנּח אל חוּה,נאמר את ׁשּפּתה ניֹודמהּק ׁש ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

(ג י(בראשית ראהוּא פּוׁשּת ואּתה עקבׁש ּוּנפּוׁש. ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
וּלכל לתּפוּחים נמׁשלים הגּלוּת מן ּצאוּיׁש ַאחר◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּתוּכׁש מצרים, יציאתּבׁש ֹומּכ ,ביםֹוּטה תָֹהריחו◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ּהּח)ב השירים עוֹררּתי.(שיר הּתּפוּח ּתחת ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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עד) עדי מדםלה ואיל מם לעד. יעּגּמׁש עד כּׁשהגּיעוּאלּא ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
הוֹר. לחּכ ֹוּב ׁשוֹר, ׁשהוּא ,ריׁשְלת◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

,סי  יחמ ,מימינ אריה, אה וד,  יחְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ
מאלמ ר, אהְִֶֹ

בּימין)וּסמיכתם ׁשלּהם והנּטיּה ישׂראל ישׂראל(ׁשל ׁשל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הקּימה אבל אריה. אּהוׁש ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּימין,
,ּוברּב כּוֹרע הכּוֹרע כּל ּוזהו האילן. בּגוּף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁשלּהם

,יקּדּהצ בּיוֹסף ֹוּב ׁשנּאמר .יקּלז)צד והנּה(בראשית ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּוזהו לאלּמתי. וּתׁשּתחוין תיכםאלּמ ג)תסבּינה (רות ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

– םּב זוֹקף הזּוֹקף וכל .קרּבה עד כביׁש 'ה ַחי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
.למעלה ּנוּרב המׁש בּוֹ(וּבמׁשה)דּרגּת ,הּטלמ המׁשּו ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּלּם ֹוּבׁש הגּוּף, ׁשל איברים ֹמוּכ ישׂראל כּל ּמוָּיקו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌
,םּב זוֹקף הזּוֹקף כּל אּהו בזהּו .עמידהּב פיםְּזקו◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

נאמר עליוׁש לג)מוּם שמות).םׁשּב ואדע ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌

ּיהיוממּו ,ֹמימינו אריה, ׁשהוּא ,ודּד בּן יחיחׁשׁש ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
מאלמ ׁשוֹר, ׁשהוּא ,סףֹיו מיּמיןבּן . ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌

בּאמצע. רׁשּנה אּווה יצחק, ממאל ,ַאברהם◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
,המׁש ׁשל 'ש יעקב. לׁש מצּד הםּלׁש ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהלׁשלת
ניּפ ׁשׁשת אריה ׁשל דּצמ .ּוׁשּליׁש ל הְקד◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ּנקראו שׂמאל לׁש מצּד בּקר. אריוֹת. ּנקראו ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאבוֹת
,ריםנׁש ּונקרא האמצע וּמצּד מנגּחים. ָפרים◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נאמר יט)ועליהם שמות)נפיּכ על אתכם אוא ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רביעיּו יריׂשע .'ט הם הרי אלי. אתכם ואבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְנׁשרים

אדם(ֹומ חיּוֹת.(מה ׁשׁש על כבֹורׁש המׁש ׁשל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א)בּישׂראל,ונאמר בראשית)– םּיה בדגת ּוּוירד ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁשהיה ,חׁשּנה ׁשל בּצּד םּהי על יםּנַהממ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מיּם האחרוֹנה תּלוּגּב טהתּפׁש ,מצרים ׁשל רּהָׂש◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,עמלקים .רעה ביהּוּבער – מיםה וּבעוֹף ים. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד
תּלוּגּב צד בּכל האּמוֹת כּל ׁשל ּתערבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְנפילים,
בּעשׂו. יןּב ,מעאליׁשּב בּין ,ראלׂישּב בּין ,נהָֹהאחרו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הארץ. כלּב ׁשלטוֹנם עשׂו ניּב ּוּלא – המהּבבַּו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

םּויתקי,יחׁשּמּעב)ב ים(תהלים על םּימ ּדויר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ניׁשּב וכ ארץ. אפסי עד הרּנמִּו◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מ"ה בּזכוּת לּוהכ ,ראלׂשיּב וכ ,יחיםמׁש(ֹומׁש)לׁש ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אריה – דהּמיהו דּוד בּן יחׁשמ לׁש נס ּוויביא .הׁשֶֹמ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רׁשוּם ׁשוֹר – יוֹסף בּן מׁשיח ׁשל ונס עליו, םּוָרׁש◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
,מאלׂלש ׁשוֹר לימין, אריה – היׁש לׁש ונס ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו.
לכל ניםּפ וארבּע .םּלּכ על ואדם בּאמצע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונׁשר
ׁשנים – חיּוֹת ׁשׁש לׁש בטיםׁש ארבּעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאחד,
ֹתוֹאוּבׁש ,המׁש בּני ,ֹומ מה אּהוׁש וּלאדם ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂר.

בּמׁשה םּייתק יד)זמן לגוֹי(במדבר תֹאו ואעשׂה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
,זמן ֹתוֹואּב .ּוּנמּמ ועצוּם ג)גּדוֹל "היה(קהלת ה"מ ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

.היה כּבר תֹלהיו רׁשוא ׁשיּהיה, אֶּה"ו◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רעי זאבי ,רב הערב לפני פיְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָנר

ׁשנּאמרוהאהים ראלׂיש – ףּנרד את ׁשּיבק ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לד)בּהם צאן(יחזקאל צאני ןּתוא ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֹ

ּהיו ,םאּת אדם רב,מרעיתי הערב לפני נרדּפים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
רעים זאבים,אליהם יטרף זאב נימיןּב הרי , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

יאכל קרּבּב – זמן ֹתוֹואּב ויתקיּם אוֹתם, ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁשּטוֹרף
.אברהם ׁשל קרּב וזה ,היׁש יבא כּי עד ּוהינׁש ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַעד,

מט) יצחק,(בראשית ׁשל ערב זה – ללׁש יחלּק ְולערב◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יאכל בּאחד .יחיםמׁש ׁשני הממנּה(הּממוֹן)ׁשם ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌

לישׂראל. להם קּיחל וּבאחד העוֹלם, אּמוֹת לֶׁש◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הרׁשעיםישׂראל, לפני נרדּפים איּלת, ׁשהם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
איּלה אּהוׁש נפּתלי, ררֹויתעו ,תֹוֲארי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁשהוּא בּיּמין, ררֹויתע ׁשפר. אמרי תןּנה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְׁשלחה
יהוּדה אריה גּוּר ֹוּב ׁשנּאמר ,ודּד בּן מׁשיח ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאריה,

ויחזק עלית. בּני העוֹלם,(ויחזר)מּטרף אּמוֹת על ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌◌ָ◌ָ◌
ֹתוֹאוּב .ּוּניקימ מי אוֹתם, לטרף עליהם כבׁש ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּרע
טרףּמל ֹותֹאו קיםּיׁש אחר ּהֹאלו אּהו מי נראה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְזמן

ולׁשוֹן. הּמא ֹוא ֲעליהם◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌
תא רוט יראל, ל רעה וערביה ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעמלקי
דד ה' אמר מה לק ,מה אחד יאר אְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

נכר. אל ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

ׁשלוישׂראל מצּד רנׁש לפני פיםּנרד ,נהֹוּיּכ ּוהיׁש ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
זמן ֹתוֹואּב .לםֹוהע אּמוֹת ׁשל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָהעוֹפוֹת
האּמוֹת, ערבּוּבי על כּנפיו ׂויפרש רׁשנ ◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹרר
רעה וערבּוּביה ,עמלקים ׁשהם ,מעאלויׁש ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְועשׂו
,מהם אחד ארי אׁש אוֹתם רףֹוטו ,ראלׂיש ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשל

בּישׂראל, אמרּנ מה םּלב)לקי דברים)ּוּנינח דדּב ה' ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
נכר. אל ֹוּמע ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְואין

ׁשבּארוּהםמ ֹומּכ ,ריםּג ליםּמקב אין ואיל ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
תֹלימו גּרים ליםּבמק אין הּמׁשנה, ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּעלי
העוֹלם ׁשל תֹלוּמזּו כוֹכבים עוֹבדי ואּמוֹת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמׁשיח.
אדם לׁש חיּה הוּא ּורּב ׁשֹדוּהק ררֹויע ,ּארוּיֶׁש◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הםּב לקיּם ,עליהם טׁשס)ל הגּוֹי(ישעיה כּי ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
,ראלׂישּב לקיּם .ּיאבדו ּויעבד א רׁשא מלכהּמְוה◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

א) וגוֹ'.(בראשית םּיה בדגת ּוּדט)ויר וּמוֹראכם(שם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
.'ֹוגו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחּתכם

ׁשבוּריםוּמצּד ,לחם מיני החמ תֹאוּבוּת ׁשל ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וכּסמת, ,רהֹועׂשּו חּטה, :והם ,םּלּכִמ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
ּזהו ,ראלׂליש תםֹאו ילׁשהמ וׁשיפוֹן. ,עלּוׁש ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְוׁשבּלת

בּותּככ)ׁש ירמיה)יתׁשרא לה' ישׂראל ׁשקד ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
,ריםּבוׁש ּויהי ּכ ,תּלוּגמה ּוצאּיׁשּכ .'הּב ,אתהּבוְּת◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ערב ,ׁשק ּהינוׁש ּפסלת, ֹומּת אכל ׁשיּתבּרר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד
בּר ֹומּכ ,יניהםּב ישׂראל ּדעוּויו ּררוּתבּיׁש עד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַרב,

ותבן. ץֹומ ֹומּת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשנּברר

ׁשוֹרהועד א ,רׂשמע ׁשהיא י', ,מהם ּררוּתבּיׁש ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
לקיּם ,מינים החמ לׁש לחם אּהוׁש ,'ה ַעל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עהּבוה יז)את כּ(שמות םּומּו .י"ּה סּכ על יד כּי ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אחר .ררּתבּיׁש עד רׂמעשּב מחיּב ֹואינ ותבן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָמוֹץ
,ליםׁשּירו ׁשנּקרא מקוֹם ֹתוֹולא מתכּנּסים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשיּתבּרר,

מכניסים ותבן, קׁש ׁשנּברר אחר ,הּטהח ׁשאת ֹמוְּכ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
,רּב ׁשהם ,ראלׂיש ּסוּנּכית ּכ .צרֹלאו תּהֹוָא◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ּהּב ׁשנּאמר ה', הר על יהּנוּב היאׁש ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִלירוּׁשלים,

כד) קדׁשוֹ(תהלים בּמקוֹם םּיקו וּמי 'ה בהר יעלה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי
תבוּאה ׁשהיא ,רּב ֹמוּכ נקי לבב. ברּו כּפים ְנקי◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
,בר ּקונ – זמן ֹתוֹאוּב ּפסלת. ֹומּת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּׁשנּבררת

ֹוּב אמרּנׁש א)כּבּתחלּה, ּפיהוּ.(שיר מנּׁשיקוֹת יקני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּר ֹומּכ יםּינק ּהיוּיׁש זמן ֹתוֹאוּב בּן. םּוּרגּת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַבּר
להם ראֹוקו ,עליהם ֹומׁש רהֹוׁש ותבן, ׁשק ֹוּתִמ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ישׂראל. בכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְבּני

וכֹנטיעתוּב כּגּפן. ׁשבוּר אין האילנוֹת מכּל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
יןּב כּתוּׁשים הםׁש ׁשבוּר, בּענביו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָׁשבוּר,
תּלוּגּב כּתוּׁשים. ּהּלׁש הזּיתים זית, וכ .ָהרגלים◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁשכּתוּב ּוזה להם, ישׂראל ּלופ)נמׁש גּפן(תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
.יעּסּת צריםּמהרביעית,מ בּגּלוּת ה)וכן כּי(ישעיה ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ישׂראל זה ֹוכמּו .ראלׂיש בּית צבאוֹת ה' ֶכרם◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לזית, ליםּוׁשיא)מ תאר.(ירמיה פרי יפה רענן זית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌

ּכ םּומּקכח)ו בּירכּתי(תהלים ּפריּה כּגפן ּתׁשא ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
מוּם לזה, זה ּסמו זיתים. כּׁשתלי ניּב ֵבית◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּגּלוּת. ריםּבוׁש הםֶׁש◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה רב ערבמה מלת, כבילכ התנ יי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לעברת דימ ,רסייקא ,מיני ,דיְְְֲִִִִִִֵֶָָָֻֻמ

. הרה ְֶַָָָֻכל

לביתואחר ּוׁשּיתקד ּפסלת, ֹוּתמ יםּנקי ּהיוּיׁש ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
וזיתים ,חּזבּמה יּבּג על לנּס בּיין ׁשּקדַהּמ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יין ?לזה זוֹכה וּמי .רהֹנוּמל נרוֹת מאוֹר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדליק

וּמזּלוֹת. כביםֹוּלכ התנּס אייןׁש הם רב ׁשערב ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מ וּמהם וּמזּלוֹת, כביםֹלכו התנּסׁש,דיםּמׁש ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

מ אּפיקוֹרסים, ׁשבּכלמינים, לעברוֹת ׁשּמדים ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
.ּהּלּכ רהֹוּתַה◌ָ◌◌ָ◌

ויּלמדוּוישׂראל יםֹוּבג ּותערבּוי בּהם, אמרּנׁש ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
יןּב דרוּכים ּהיוּיׁש עד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂיהם.
וּבׁשבילם .מהם ּונברר א הם בּגּלוּת ,ַרגליהם◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

,םֹלוה עליו דּוד, מט)אמר בּימי(שם אירא לּמה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מהׁש אמר ועליהם יסבּני. עקבי עוֹן (שיררע ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

א) ׁשעליוהשירים בּיעק"ב. הצּאן. בּעקב"י ל ְצאי◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
הנּח אל חוּה,נאמר את ׁשּפּתה ניֹודמהּק ׁש ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

(ג י(בראשית ראהוּא פּוׁשּת ואּתה עקבׁש ּוּנפּוׁש. ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
וּלכל לתּפוּחים נמׁשלים הגּלוּת מן ּצאוּיׁש ַאחר◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּתוּכׁש מצרים, יציאתּבׁש ֹומּכ ,ביםֹוּטה תָֹהריחו◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ּהּח)ב השירים עוֹררּתי.(שיר הּתּפוּח ּתחת ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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