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המגן הלימודזוהר קודם לאומרה  קצרה |תפילה

קצרה תפילה
הלימוד קודם לאומרה 

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

כּ ל הריני  בּ נ ׁש מת  הזּ ה הקּ ד וֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי מקר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ה כּ ת וּ בים והצּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ אים
ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ 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

הל וֹ 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 יהיוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינ וּ  ואזכּ ה ּס לה. ְכּ נפי◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
רוּ ח נחת  לעשׂ וֹ ת  בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְדּ וֹ בבוֹ ת 
ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ 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 עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
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קצרה תפילה
הלימוד קודם לאומרה 

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

כּ ל הריני  בּ נ ׁש מת  הזּ ה הקּ ד וֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי מקר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ה כּ ת וּ בים והצּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ אים
ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ 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

הל וֹ 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 יהיוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינ וּ  ואזכּ ה ּס לה. ְכּ נפי◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
רוּ ח נחת  לעשׂ וֹ ת  בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְדּ וֹ בבוֹ ת 
ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ 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 עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
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ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם  ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד

קבלה לימוד קודם תפילה
זלה"ה מהאר"י

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

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינ וּ 
ונת ּת  הקּ דׁש , עב וֹ דת   ולעב וֹ דת  לת וֹ רת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נוּ 
מה אנ וּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ ד וֹ ת  חלק ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלּ נוּ 
אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נ וּ  ע שׂ ית  אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַחיּ ינוּ ,
לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנ וּ נינ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמּפ ילים
מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינ וּ  יהי וּ  ואל ועוֹ נוֹ תינ וּ . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַחּט אתינוּ 

יהו מ לּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ יאהדונהיבּ ינינ וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
 ליראת לבבנוּ  את  ׁש ּת כוֹ נן אב וֹ תינ וּ , ואהי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב  , ְואהבת◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוּ ח נחת  זה לּמ וּ דנ וּ  ויהיה . ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהערל
אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד כ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
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ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינ וֹ תינוּ . בּ כל נ ׁש מתנוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ ר
א לּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם  על אׁש ר הקּ דוֹ ׁש ים ֲעבדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  אב וֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
בּ דברים נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד  וּ קד תם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ תמימוּ תם 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכ וּ תם ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ .
ואבּ יטה עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  . מּת וֹ רת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת 

 יהו ,יאהדונהילפני יהו כּ י וגאלי. יאהדונהיצ וּ רי ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה: דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן

וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  ע ּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מלּ ין  לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ ת וּ ב , מקרא בּ נא לק יּ מא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְבּ פ וּ ּמ נא,
קדמך. בּ כ ּס וּ פא ניע וֹ ל ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ִּפ י◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ מתיבתא 
יּפ רדונהר  וּ מם את ־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל־ עיני



|קבלה לימוד  קודם המגןתפילה זוהר

ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם  ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד

קבלה לימוד קודם תפילה
זלה"ה מהאר"י

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

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינ וּ 
ונת ּת  הקּ דׁש , עב וֹ דת   ולעב וֹ דת  לת וֹ רת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נוּ 
מה אנ וּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ ד וֹ ת  חלק ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלּ נוּ 
אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נ וּ  ע שׂ ית  אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַחיּ ינוּ ,
לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנ וּ נינ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמּפ ילים
מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינ וּ  יהי וּ  ואל ועוֹ נוֹ תינ וּ . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַחּט אתינוּ 

יהו מ לּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ יאהדונהיבּ ינינ וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
 ליראת לבבנוּ  את  ׁש ּת כוֹ נן אב וֹ תינ וּ , ואהי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב  , ְואהבת◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוּ ח נחת  זה לּמ וּ דנ וּ  ויהיה . ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהערל
אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד כ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

המגן קבלהזוהר לימוד  קודם |תפילה

ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינ וֹ תינוּ . בּ כל נ ׁש מתנוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ ר
א לּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם  על אׁש ר הקּ דוֹ ׁש ים ֲעבדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  אב וֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
בּ דברים נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד  וּ קד תם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ תמימוּ תם 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכ וּ תם ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ .
ואבּ יטה עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  . מּת וֹ רת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת 

 יהו ,יאהדונהילפני יהו כּ י וגאלי. יאהדונהיצ וּ רי ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה: דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן

וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  ע ּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מלּ ין  לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ ת וּ ב , מקרא בּ נא לק יּ מא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְבּ פ וּ ּמ נא,
קדמך. בּ כ ּס וּ פא ניע וֹ ל ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ִּפ י◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ מתיבתא 
יּפ רדונהר  וּ מם את ־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל־ עיני
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וישועות לרפואות תפלה
לרע הריני ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

ישׂ ראל  מבּ ני אחד  כּ ל אוֹ הב והריני , ָֹכּ מו◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפׁש י

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

סלה: אמן [... ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים

הזוהר קריאת לאחר תפילה
יהויהי  מלּ פני אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואהי אהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌

דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב  מקרא עּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל ְבּ פי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
הכינה וחרבּ וֹ ת  הריסוֹ ת וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
ׁש על  וּ לארמוֹ ן ע לּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק וּ ט ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ה
מהרה בּ נוּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נ ּה  עטרה להחזיר יׁש ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְמכוֹ נוֹ 

המגן הזוהרזוהר קריאת  לאחר |תפילה

ואוֹ ר  החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקרא
וּ זכ וּ ת היּ מים ". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם  אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הקּ דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם הע וֹ לם לת קּ ן לנוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַיעמוֹ ד
בּ חכמה עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכ וּ ת יראיו . וכרצ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצ וֹ נוֹ 
מהרה וי ׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב  יד ּה  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ את ,
ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת  לע לּ וּ י ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת צמיח,
ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ נ וּ 

 יהו אוֹ ר יהו יאהדונהיעלינוּ  יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם , ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
וּ ׁש יאהדונהי ועד.אחד  סלה נצח אמן אחד , מוֹ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ר בּ י  ׁש ל  הקּ דוֹ ׁש  ל ׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌(נּס ח

יהומוֹ דה  לפני וא הי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ספר  ולהגוֹ ת  ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד  ּת וֹ רתם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ 

כ-כא)הנּ ביא נט, פ ׁש ע(יׁש עיה וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
 יהו נאם אוֹ תםיאהדונהיבּ יעקב  בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

יהו אׁש ר יאהדונהיאמר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י מ ּפ י ימוּ ׁש וּ  א בּ פי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ מּת י



|וישועות לרפואות המגןתפלה זוהר

וישועות לרפואות תפלה
לרע הריני ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

ישׂ ראל  מבּ ני אחד  כּ ל אוֹ הב והריני , ָֹכּ מו◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפׁש י

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

סלה: אמן [... ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים

הזוהר קריאת לאחר תפילה
יהויהי  מלּ פני אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואהי אהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌

דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב  מקרא עּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל ְבּ פי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
הכינה וחרבּ וֹ ת  הריסוֹ ת וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
ׁש על  וּ לארמוֹ ן ע לּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק וּ ט ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ה
מהרה בּ נוּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נ ּה  עטרה להחזיר יׁש ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְמכוֹ נוֹ 

המגן הזוהרזוהר קריאת  לאחר |תפילה

ואוֹ ר  החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקרא
וּ זכ וּ ת היּ מים ". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם  אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הקּ דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם הע וֹ לם לת קּ ן לנוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַיעמוֹ ד
בּ חכמה עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכ וּ ת יראיו . וכרצ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצ וֹ נוֹ 
מהרה וי ׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב  יד ּה  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ את ,
ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת  לע לּ וּ י ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת צמיח,
ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ נ וּ 

 יהו אוֹ ר יהו יאהדונהיעלינוּ  יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם , ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
וּ ׁש יאהדונהי ועד.אחד  סלה נצח אמן אחד , מוֹ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ר בּ י  ׁש ל  הקּ דוֹ ׁש  ל ׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌(נּס ח

יהומוֹ דה  לפני וא הי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ספר  ולהגוֹ ת  ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד  ּת וֹ רתם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ 

כ-כא)הנּ ביא נט, פ ׁש ע(יׁש עיה וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
 יהו נאם אוֹ תםיאהדונהיבּ יעקב  בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

יהו אׁש ר יאהדונהיאמר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י מ ּפ י ימוּ ׁש וּ  א בּ פי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ מּת י
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יהו אמר  ע וֹ לם.יאהדונהיזרע ועד  מע ּת ה ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנּ בוּ אה בּ נוּ  טז)ויתקיים נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולאמר  ארץ  וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי ידי ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בצל
ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלציּ וֹ ן

יהו דּ ידן, ע ּמ וֹ יאהדונהיבּ מהרה ואין ינחנּ וּ  בּ דד  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

,היא מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת ּבּ רו ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ואמן.יאהדונהייהו אמן ה')לע וֹ לם (סוֹ ד ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

טוֹ בא הינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אב וֹ תינ וּ  ואהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
[עלינ וּ ] אלינ וּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מטיב 
 בית בּ נה . רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המ וֹ ן
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכ וֹ נוֹ . על  מקדּ ׁש וכוֹ נן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב ּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב  לתוֹ כ וֹ ,  ׁש כינת והׁש ב בּ ת קּ וּ נ וֹ . ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְושׂ ּמ חנ וּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעב וֹ דתם
 יהו את  דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הגבּ וֹ ר יאהדונהי הגּ ד וֹ ל ׁש מ את  וּ לאהבה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליראה
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן (סי"ת)והנּ וֹ רא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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ברישכתב הנזכרת לטוב" זכור אליהו "פתח תפלת לומר טוב  הרמ"ק :

הזוהר תיקוני מראשקוב)ספר שבתאי רבי קבלו.(סדור  אשר החיד "א , וכתב 
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י ') הקדושהסימ ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה כתב , הטוב והרי"ח .
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הע וֹ למיםּפ תח  רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב  זכ וּ ר ה נּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חׁש בּ וֹ ן  ו א לבד, אחד הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א אּת ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּפ רים .
 ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה  ואין נעלמים. כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמעל
עשׂ ר  וגלּ ית  ׁש הוֹ צאת  הוּ א אּת ה כּ לל. ְלהשׂ יג◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הם להנהיג ספירוֹ ת , ע שׂ ר להם וקוֹ ראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִּת קּ וּ נים,
הנּ גלים. וע וֹ למוֹ ת  נגלים ׁש אינם סת וּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת 
ׁש קּ וֹ ׁש ר  הוּ א ואּת ה אדם, מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם
מי  כּ ל מבּ פנים, ׁש אּת ה וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ספירוֹ ת , ע שׂ ר מאלּ וּ  מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ב דּ יל
ספירוֹ ת , עשׂ ר ואלּ וּ  . ּב מפריד  הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב 
ואחד קצר, ואחד  , ֹארו אחד  כּ סדרם, הוֹ לכים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
,ל ּמ נהיג מי ואין להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ינ וֹ ני.
ׁש הוּ א. צד מכּ ל ו א מלּ מּט ה וא מלמעלה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
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יהו אמר  ע וֹ לם.יאהדונהיזרע ועד  מע ּת ה ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנּ בוּ אה בּ נוּ  טז)ויתקיים נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולאמר  ארץ  וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי ידי ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בצל
ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלציּ וֹ ן

יהו דּ ידן, ע ּמ וֹ יאהדונהיבּ מהרה ואין ינחנּ וּ  בּ דד  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

,היא מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת ּבּ רו ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ואמן.יאהדונהייהו אמן ה')לע וֹ לם (סוֹ ד ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

טוֹ בא הינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אב וֹ תינ וּ  ואהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
[עלינ וּ ] אלינ וּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מטיב 
 בית בּ נה . רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המ וֹ ן
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכ וֹ נוֹ . על  מקדּ ׁש וכוֹ נן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב ּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב  לתוֹ כ וֹ ,  ׁש כינת והׁש ב בּ ת קּ וּ נ וֹ . ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְושׂ ּמ חנ וּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעב וֹ דתם
 יהו את  דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הגבּ וֹ ר יאהדונהי הגּ ד וֹ ל ׁש מ את  וּ לאהבה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליראה
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן (סי"ת)והנּ וֹ רא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הזוהר תיקוני מראשקוב)ספר שבתאי רבי קבלו.(סדור  אשר החיד "א , וכתב 
קדישי, התפלה.רבנ לקבלת מסוגלת סושהיא באצבע מורה הקודש (עבודת 

י ') הקדושהסימ ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה כתב , הטוב והרי"ח .
ההקדמה) סו בהר  פ' .(בא"ח ,

הע וֹ למיםּפ תח  רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב  זכ וּ ר ה נּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חׁש בּ וֹ ן  ו א לבד, אחד הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א אּת ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּפ רים .
 ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה  ואין נעלמים. כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמעל
עשׂ ר  וגלּ ית  ׁש הוֹ צאת  הוּ א אּת ה כּ לל. ְלהשׂ יג◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הם להנהיג ספירוֹ ת , ע שׂ ר להם וקוֹ ראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִּת קּ וּ נים,
הנּ גלים. וע וֹ למוֹ ת  נגלים ׁש אינם סת וּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת 
ׁש קּ וֹ ׁש ר  הוּ א ואּת ה אדם, מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם
מי  כּ ל מבּ פנים, ׁש אּת ה וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ספירוֹ ת , ע שׂ ר מאלּ וּ  מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ב דּ יל
ספירוֹ ת , עשׂ ר ואלּ וּ  . ּב מפריד  הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב 
ואחד קצר, ואחד  , ֹארו אחד  כּ סדרם, הוֹ לכים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
,ל ּמ נהיג מי ואין להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ינ וֹ ני.
ׁש הוּ א. צד מכּ ל ו א מלּ מּט ה וא מלמעלה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
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לבני  נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת קּ נּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים
כּ לּפ י  גּ וּ פים ׁש נּ קראוּ  להם, ּת קּ נ ּת  גּ וּ פים וכּמ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
הזּ ה. בּ תקוּ ן ונקראים עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש ים
כּ נגד ּת פארת  שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
ׁש לימוּ ת - יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד  והוֹ ד נּ צח ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף .
ּפ ה , נקראת  מלכ וּ ת  ק וֹ ד ׁש . בּ רית  אוֹ ת  והוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהגּ וּ ף ,
היא החכמה מדּ ת  לּה . קוֹ ראים ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
היא הבּ ינה מדּ ת  ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה  היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַהּמ ח,
[החכמה ׁש ניהם א לּ וּ  ועל מבין, הלּ ב  וּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינ וּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת  נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
מרא ׁש ית מגּ יד נאמר  ועליו  מלכ וּ ת , כּ תר ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
וּ ב נּ ׁש מה ּת פ לּ ין, עליו  ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,
ואוֹ ת ואו  ואוֹ ת  הא וא וֹ ת  יוּ ד  אוֹ ת  ׁש ם מאיר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימית 
האילן  את  מׁש קה והוּ א אצילוּ ת , דר ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵהא,
האילן, את  ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וענפיו , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

וּ מתגּ דּ ל ההׁש קאה.וּ מתרבּ ה בּ אוֹ תה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העליוֹ נים ,הע וֹ לם ,ר בּ וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת , כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת  את  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת  אילן, הּמ עין ׁש נּ קראים א וֹ ר ואוֹ ת וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין  וּ ב לגּ וּ ף . חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף , כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פיר וֹ ת  מ כּ ל דּ מוּ ת  הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מהםוהחיצוֹ ניּ ים. והוֹ צאת  וארץ . ׁש מים ובראת  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת  וּ בארץ  וּ מזּ לוֹ ת . וכ וֹ כבים וירח, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
ו דּ גים וע וֹ פ וֹ ת  וחיּ וֹ ת  ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ד ׁש אים,
עליוֹ נים , בּ הם וּ להוֹ דיע  להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נ כּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם  יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מ יג ונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע  מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף אין בּ אין ,ית בּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על  אד וֹ ן ונוֹ דע  נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד 
וּ ב ׁש מוֹ ת יד וּ ע , ׁש ם יׁש  אחד  לכל ספירה  וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע , ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת 

הוּ א הּס פירוֹ תׁש אּת ה כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה בּ ׁש מוֹ ת . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ קראים
יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר אּת ה וכאׁש ר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ וּ לם
על  וא חכם  הוּ א אּת ה נ ׁש מה. בּ לי כּ גוּ ף  המוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
ו א מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת , היד וּ עה החכמה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ ּס פירוֹ ת . היד וּ עה הבּ ינה ידי קבוּ עעל מק וֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לבני   וחזק  תק ּפ להוֹ דיענוּ  הנהגת אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע ,
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לבני  נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת קּ נּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים
כּ לּפ י  גּ וּ פים ׁש נּ קראוּ  להם, ּת קּ נ ּת  גּ וּ פים וכּמ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
הזּ ה. בּ תקוּ ן ונקראים עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש ים
כּ נגד ּת פארת  שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
ׁש לימוּ ת - יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד  והוֹ ד נּ צח ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף .
ּפ ה , נקראת  מלכ וּ ת  ק וֹ ד ׁש . בּ רית  אוֹ ת  והוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהגּ וּ ף ,
היא החכמה מדּ ת  לּה . קוֹ ראים ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
היא הבּ ינה מדּ ת  ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה  היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַהּמ ח,
[החכמה ׁש ניהם א לּ וּ  ועל מבין, הלּ ב  וּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינ וּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת  נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
מרא ׁש ית מגּ יד נאמר  ועליו  מלכ וּ ת , כּ תר ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
וּ ב נּ ׁש מה ּת פ לּ ין, עליו  ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,
ואוֹ ת ואו  ואוֹ ת  הא וא וֹ ת  יוּ ד  אוֹ ת  ׁש ם מאיר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימית 
האילן  את  מׁש קה והוּ א אצילוּ ת , דר ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵהא,
האילן, את  ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וענפיו , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

וּ מתגּ דּ ל ההׁש קאה.וּ מתרבּ ה בּ אוֹ תה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העליוֹ נים ,הע וֹ לם ,ר בּ וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת , כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת  את  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת  אילן, הּמ עין ׁש נּ קראים א וֹ ר ואוֹ ת וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין  וּ ב לגּ וּ ף . חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף , כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פיר וֹ ת  מ כּ ל דּ מוּ ת  הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מהםוהחיצוֹ ניּ ים. והוֹ צאת  וארץ . ׁש מים ובראת  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת  וּ בארץ  וּ מזּ לוֹ ת . וכ וֹ כבים וירח, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
ו דּ גים וע וֹ פ וֹ ת  וחיּ וֹ ת  ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ד ׁש אים,
עליוֹ נים , בּ הם וּ להוֹ דיע  להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נ כּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם  יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מ יג ונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע  מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף אין בּ אין ,ית בּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על  אד וֹ ן ונוֹ דע  נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד 
וּ ב ׁש מוֹ ת יד וּ ע , ׁש ם יׁש  אחד  לכל ספירה  וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע , ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת 

הוּ א הּס פירוֹ תׁש אּת ה כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה בּ ׁש מוֹ ת . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ קראים
יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר אּת ה וכאׁש ר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ וּ לם
על  וא חכם  הוּ א אּת ה נ ׁש מה. בּ לי כּ גוּ ף  המוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
ו א מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת , היד וּ עה החכמה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ ּס פירוֹ ת . היד וּ עה הבּ ינה ידי קבוּ עעל מק וֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לבני   וחזק  תק ּפ להוֹ דיענוּ  הנהגת אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע ,
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בּ דין  הע וֹ לם מתנהג  אי להם וּ להראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם .
אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי וּ מׁש ּפ ט צדק  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים,
צדק האמצעי. העּמ וּ ד  הוּ א מׁש ּפ ט הגּ ב וּ רה. הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין

עּמ וּ די היא ׁש ני צדק , מאזני הקּ ד וֹ ׁש ה. הּמ לכ וּ ת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
צדק , הין איהיאהאמת . להראוֹ ת הכּ ל בּ רית . אוֹ ת  ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הוּ א היּ ד וּ ע צדק  ל ׁש יּ ׁש  א אבל הע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג
אלּ וּ  מכּ ל  וא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ ד וּ ע מׁש ּפ ט וא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין

כּ לל.הּמ דּ וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יד ק וּ ם על עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על  נסּת רים רזים לג לּ וֹ ת  ל נּת נה רׁש וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת , והגּ ב וּ רה, חסד ד.הגּ דוּ לה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
- הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ . בּ מים יסוֹ ד , – כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִכּ י
אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל והּמ תנא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת .
מנתכם. התע וֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה חברוֹ ן, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְיׁש ני
הצּ דּ יקים , אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"הקיצ וּ 
ולבּ י  יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה מחלק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ואינם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵער",
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הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצ וּ  בּ הם, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הכינה את  וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התע וֹ ררוּ  והאבוֹ ת . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד  בּ גּ לוּ ת, יׁש נה  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד  בּ עיניהם. וׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
הרוֹ עה ק וּ ם לוֹ : ואוֹ מרת  הנּ אמן, הרוֹ עה לנגד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְקוֹ לוֹ ת ,
אצלי  דּ וֹ פק ", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר עלי ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
לי  ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ׁש לּ וֹ , אוֹ ת יּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע 
 ע וֹ נ "ּת ם כּ ת וּ ב : ׁש הרי ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאחוֹ תי
טל  מלא ראׁש י ׁש הרי " להגלוֹ ת יוֹ סיף  א צ יּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ת 
אּת  הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  אמר אלּ א טל? מלא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַוּ מדּ וּ ע
הּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם חׁש ב ּת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

מעלה, ׁש ל הּמ ק דּ ׁש  לבית  -ׁש עליתי ליוּ בי ועליתי ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מעלה? ׁש ל כּ ,ירוּ ׁש לים זה עליתי אין א ׁש בּ אמת  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

"ׁש ראׁש י לביתי סימן, ל הרי בּ גלוּ ת! ׁש אּת  זמן כּ ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌
ׁש לּ ּה  הלמוּ ת  בּ גּ לוּ ת , הכינה היא והא טל" ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא

ׁש לּ ּה  בּ סוֹ ד והחיּ ים יוּ "דהוּ א אוֹ ת סוֹ ד  הוּ א וזה טל, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אינּה  הכינה היא ה"א וא וֹ ת  וא"ו אוֹ ת  ה"א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ ת 
עלים וא"ו  ואוֹ ת  הא אוֹ ת  יוּ ד אוֹ ת  אלּ א ט"ל, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן הזּ ההאוֹ ת יּ וֹ ת אתׁש הם ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
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בּ דין  הע וֹ לם מתנהג  אי להם וּ להראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם .
אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי וּ מׁש ּפ ט צדק  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים,
צדק האמצעי. העּמ וּ ד  הוּ א מׁש ּפ ט הגּ ב וּ רה. הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין

עּמ וּ די היא ׁש ני צדק , מאזני הקּ ד וֹ ׁש ה. הּמ לכ וּ ת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
צדק , הין איהיאהאמת . להראוֹ ת הכּ ל בּ רית . אוֹ ת  ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הוּ א היּ ד וּ ע צדק  ל ׁש יּ ׁש  א אבל הע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג
אלּ וּ  מכּ ל  וא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ ד וּ ע מׁש ּפ ט וא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין

כּ לל.הּמ דּ וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יד ק וּ ם על עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על  נסּת רים רזים לג לּ וֹ ת  ל נּת נה רׁש וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת , והגּ ב וּ רה, חסד ד.הגּ דוּ לה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
- הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ . בּ מים יסוֹ ד , – כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִכּ י
אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל והּמ תנא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת .
מנתכם. התע וֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה חברוֹ ן, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְיׁש ני
הצּ דּ יקים , אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"הקיצ וּ 
ולבּ י  יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה מחלק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ואינם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵער",

המגן הנביאזוהר אליהו |פתיחת

הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצ וּ  בּ הם, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הכינה את  וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התע וֹ ררוּ  והאבוֹ ת . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד  בּ גּ לוּ ת, יׁש נה  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד  בּ עיניהם. וׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
הרוֹ עה ק וּ ם לוֹ : ואוֹ מרת  הנּ אמן, הרוֹ עה לנגד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְקוֹ לוֹ ת ,
אצלי  דּ וֹ פק ", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר עלי ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
לי  ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ׁש לּ וֹ , אוֹ ת יּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע 
 ע וֹ נ "ּת ם כּ ת וּ ב : ׁש הרי ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאחוֹ תי
טל  מלא ראׁש י ׁש הרי " להגלוֹ ת יוֹ סיף  א צ יּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ת 
אּת  הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  אמר אלּ א טל? מלא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַוּ מדּ וּ ע
הּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם חׁש ב ּת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

מעלה, ׁש ל הּמ ק דּ ׁש  לבית  -ׁש עליתי ליוּ בי ועליתי ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מעלה? ׁש ל כּ ,ירוּ ׁש לים זה עליתי אין א ׁש בּ אמת  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

"ׁש ראׁש י לביתי סימן, ל הרי בּ גלוּ ת! ׁש אּת  זמן כּ ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌
ׁש לּ ּה  הלמוּ ת  בּ גּ לוּ ת , הכינה היא והא טל" ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא

ׁש לּ ּה  בּ סוֹ ד והחיּ ים יוּ "דהוּ א אוֹ ת סוֹ ד  הוּ א וזה טל, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אינּה  הכינה היא ה"א וא וֹ ת  וא"ו אוֹ ת  ה"א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ ת 
עלים וא"ו  ואוֹ ת  הא אוֹ ת  יוּ ד אוֹ ת  אלּ א ט"ל, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן הזּ ההאוֹ ת יּ וֹ ת אתׁש הם ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
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העליוֹ נים , הּמ קוֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
עד עּמ וֹ . הקּ ד וֹ ׁש ים והאבוֹ ת  הנּ אמן הרוֹ עה קם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

היּ חוּ ד. סוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן

מכּ ל ויהי הקּ דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק  ה' מלּ פני רצ וֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלא וֹ ת  להׁש ּפ יע  מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הקּ ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע  וּ להמׁש י אנ ּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
מ לּ פני  ויתמ הכּ ל. וּ ב שׂ מחת  בּ רצ וֹ ן ּפ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת 

מכּ ל ה ונסּת ר הקּ ד וֹ ׁש ים, מכּ ל הקּ ד וֹ ׁש  יוֹ מין "הע ּת יק ' ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וחסד , חן, ורחמים רצ וֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני  כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצ וֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה 
ע ּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לע וֹ לם , ׁש בּ אוֹ ת הרע וֹ ת  הצּ רוֹ ת  מכּ ל אוֹ תנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצ וּ קה , צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל  וּ מהדּ ין הּמ ות ,  מלא וּ מחרב הרע , מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד , חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , וי ּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו , ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצ וֹ ן.
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למעלהאמר  בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימוֹ תי ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר  עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לע וֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נ וֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ ת וֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס ת וּ ם ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש 
והכּ ל  האיר , מה והאיר נּ וֹ דע, ולא הוֹ ציא, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
אחריו לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ ח ׁש בה וּ רצ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ העלם.
 ֹוּ מּת ו נפרס, אחד  מס כּ עין מּמ נּ וּ . הארה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת  ידי על הּמ ס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ ת וֹ 
מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס אוֹ ת וֹ  עד  מגּ יע וא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
היה העליוֹ נה הּמ חׁש בה אוֹ ת ּה  וּ כ ׁש ק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶהאיר
א המחׁש בה וזוּ  נוֹ דע  ׁש א סת וּ ם בּ אוֹ ר מאיר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָעתיק 
האוֹ ר  אוֹ ת וֹ  הכּ ה אז האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָידע 
מס בּ הארת  הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ו א נוֹ דע וא וּ מג, יד וּ ע  ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה  ׁש ל  האוֹ ר זה ואז ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהת גּ לּ ה

הע וֹ מד בּפ עם הּמ ס בּ הארת  האירוּ ' זה ידי ועל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
כּ אחד ואלּ וּ כוּ לּ ם היכלוֹ ת ּת ׁש עה ונתקנוּ  ונע שׂ וּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ואינם רוּ ח בּ בחינת  ואינם אוֹ רוֹ ת  אינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַההיכלוֹ ת 
בּ בחינת בּ הם ׁש עוֹ מד מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת 
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העליוֹ נים , הּמ קוֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
עד עּמ וֹ . הקּ ד וֹ ׁש ים והאבוֹ ת  הנּ אמן הרוֹ עה קם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

היּ חוּ ד. סוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן

מכּ ל ויהי הקּ דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק  ה' מלּ פני רצ וֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלא וֹ ת  להׁש ּפ יע  מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הקּ ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע  וּ להמׁש י אנ ּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
מ לּ פני  ויתמ הכּ ל. וּ ב שׂ מחת  בּ רצ וֹ ן ּפ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת 

מכּ ל ה ונסּת ר הקּ ד וֹ ׁש ים, מכּ ל הקּ ד וֹ ׁש  יוֹ מין "הע ּת יק ' ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וחסד , חן, ורחמים רצ וֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני  כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצ וֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה 
ע ּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לע וֹ לם , ׁש בּ אוֹ ת הרע וֹ ת  הצּ רוֹ ת  מכּ ל אוֹ תנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצ וּ קה , צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל  וּ מהדּ ין הּמ ות ,  מלא וּ מחרב הרע , מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד , חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , וי ּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו , ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצ וֹ ן.
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למעלהאמר  בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימוֹ תי ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר  עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לע וֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נ וֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ ת וֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס ת וּ ם ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש 
והכּ ל  האיר , מה והאיר נּ וֹ דע, ולא הוֹ ציא, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
אחריו לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ ח ׁש בה וּ רצ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ העלם.
 ֹוּ מּת ו נפרס, אחד  מס כּ עין מּמ נּ וּ . הארה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת  ידי על הּמ ס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ ת וֹ 
מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס אוֹ ת וֹ  עד  מגּ יע וא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
היה העליוֹ נה הּמ חׁש בה אוֹ ת ּה  וּ כ ׁש ק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶהאיר
א המחׁש בה וזוּ  נוֹ דע  ׁש א סת וּ ם בּ אוֹ ר מאיר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָעתיק 
האוֹ ר  אוֹ ת וֹ  הכּ ה אז האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָידע 
מס בּ הארת  הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ו א נוֹ דע וא וּ מג, יד וּ ע  ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה  ׁש ל  האוֹ ר זה ואז ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהת גּ לּ ה

הע וֹ מד בּפ עם הּמ ס בּ הארת  האירוּ ' זה ידי ועל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
כּ אחד ואלּ וּ כוּ לּ ם היכלוֹ ת ּת ׁש עה ונתקנוּ  ונע שׂ וּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ואינם רוּ ח בּ בחינת  ואינם אוֹ רוֹ ת  אינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַההיכלוֹ ת 
בּ בחינת בּ הם ׁש עוֹ מד מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת 
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כ לּ ם ׁש ע וֹ מדים האוֹ רוֹ ת , ּת ׁש ע  כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה.
כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם מהם אחד  ׁש הוּ א הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ מחׁש בה ׁש ע וֹ מדים בּ זמן אחריהם לרדּ ף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִרוֹ צים
א ואלּ וּ  כּ לל להם נ וֹ דע וא אוֹ ת וֹ  מיגים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

העליוֹ נה בּ מחׁש בה ו א בּ רצוֹ ן א בּ ּה ק יּ מים ּת וֹ פסים  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הארה סוֹ ד וֹ תמעט כּ ל  נמצאים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים. ו א ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּמ חׁש בה מּס וֹ ד  האוֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה
כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם בּ ערכּ םהעליוֹ נה, אין נקראים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ יעים , וא בּ ד קּ וּ ת  האוֹ רוֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ף .
ו א רצ וֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא
ו א הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהגה
בּ ינה  ֹבּ ת ו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע 

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר  הקּ רבן וּ בסוֹ ד  לאחד  כּ וּ לּ ם  ונח ׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הקּ טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה על יּ ה בּ סוֹ ד  כּ וּ לּ ם עוֹ מדים  אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

וּ מתע ּט ר  מּמ נּ וּ ע וֹ לה ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף . בּ אין  ת  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ נה כּ לל)מח ׁש בה בּ ּה  נוֹ דע  וּ מּמ נּ וּ (ׁש א  סוֹ ף  אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

זה סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מק יּ ם ונאצל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
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בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
ה בּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ל' ּת ּק וּ ן - המׁש יח סוֹ ד
הּמ יםה נּ תיב ּפ ני על מרחפת  אה-י"ם ורוּ ח הני, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ב) א בּ זמן (בראשית בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה ,ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תם על נ וֹ ׁש בת  הזּ וֹ  הרוּ ח לגּ לוּ ת , יוֹ רדת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכינה
נמצאת ׁש ה כינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
אוֹ תם : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
ואטוּ מי  העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים
בּ לי  לב  לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתע וֹ ררוּ  ק וּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב,

ביניכם. והיא אוֹ ת ּה , לדעת  ק וֹ ל השׂ כּ ל - הדּ בר וסוֹ ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קרא, ו)אוֹ מר מ מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא קרא כּ מוֹ  , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת  והיא ּת פנה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמקּ ד וֹ ׁש ים
חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כלוֹ ת  כּ בהמוֹ ת  הם הכּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָחציר,
לעצמם. עוֹ שׂ ים ׁש ע וֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ 
חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
בשׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים לעצמם - ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

יׁש וּ ב ו א הוֹ ל רוּ ח לט)הּמ ה עח וזוֹ הי (תהלים לע וֹ לם, ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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כ לּ ם ׁש ע וֹ מדים האוֹ רוֹ ת , ּת ׁש ע  כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה.
כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם מהם אחד  ׁש הוּ א הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ מחׁש בה ׁש ע וֹ מדים בּ זמן אחריהם לרדּ ף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִרוֹ צים
א ואלּ וּ  כּ לל להם נ וֹ דע וא אוֹ ת וֹ  מיגים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

העליוֹ נה בּ מחׁש בה ו א בּ רצוֹ ן א בּ ּה ק יּ מים ּת וֹ פסים  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הארה סוֹ ד וֹ תמעט כּ ל  נמצאים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים. ו א ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּמ חׁש בה מּס וֹ ד  האוֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה
כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם בּ ערכּ םהעליוֹ נה, אין נקראים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ יעים , וא בּ ד קּ וּ ת  האוֹ רוֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ף .
ו א רצ וֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא
ו א הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהגה
בּ ינה  ֹבּ ת ו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע 

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר  הקּ רבן וּ בסוֹ ד  לאחד  כּ וּ לּ ם  ונח ׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הקּ טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה על יּ ה בּ סוֹ ד  כּ וּ לּ ם עוֹ מדים  אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

וּ מתע ּט ר  מּמ נּ וּ ע וֹ לה ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף . בּ אין  ת  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ נה כּ לל)מח ׁש בה בּ ּה  נוֹ דע  וּ מּמ נּ וּ (ׁש א  סוֹ ף  אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

זה סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מק יּ ם ונאצל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
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בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
ה בּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ל' ּת ּק וּ ן - המׁש יח סוֹ ד
הּמ יםה נּ תיב ּפ ני על מרחפת  אה-י"ם ורוּ ח הני, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ב) א בּ זמן (בראשית בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה ,ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תם על נ וֹ ׁש בת  הזּ וֹ  הרוּ ח לגּ לוּ ת , יוֹ רדת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכינה
נמצאת ׁש ה כינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
אוֹ תם : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
ואטוּ מי  העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים
בּ לי  לב  לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתע וֹ ררוּ  ק וּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב,

ביניכם. והיא אוֹ ת ּה , לדעת  ק וֹ ל השׂ כּ ל - הדּ בר וסוֹ ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קרא, ו)אוֹ מר מ מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא קרא כּ מוֹ  , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת  והיא ּת פנה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמקּ ד וֹ ׁש ים
חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כלוֹ ת  כּ בהמוֹ ת  הם הכּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָחציר,
לעצמם. עוֹ שׂ ים ׁש ע וֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ 
חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
בשׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים לעצמם - ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

יׁש וּ ב ו א הוֹ ל רוּ ח לט)הּמ ה עח וזוֹ הי (תהלים לע וֹ לם, ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶרוּ חוֹ 
את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לע וֹ לם, יׁש וּ ב וא ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
י' ׁש היא החכמה , מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהקּ בּ לה,
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י יב ׁש ה, ב ' ונׁש ארת  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ה זּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב 

הּמ ׁש יח רוּ ח היא והיאׁש ּמ סּת לּ קת ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

ויראת  דּ עת רוּ ח ב)ייוּ גב וּ רה, יא .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגאולה סוד
תמן" והמבואר"בראשית השלם זוהר מתקוני מ"ג תקון

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

ענהואיקלואיראלמעצעקיהניא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

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 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה,
ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין ק וֹ ל ואין כח)ישׂ ראל, א אז (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אענה. ו א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

המגן והמבוארזוהר השלם זוהר מתקוני מ"ג |תקון

עלללנבראאלטבהגלהתרתרקהמדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 מּת וֹ רהוכ וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק  ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש א וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ואוֹ מרים בהן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ לוּ 
מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למוּ ד ,
ו א בעוֹ לם נברא ׁש א טוֹ ב  לוֹ , אוֹ י גן. וּ מאוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָנהר
ּפ ה , ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילמד
וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם החזיר כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש ב 

הגּ לוּ ת . ואר בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹעני

למדאהעבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א א אהי"ם (בראשית  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ ,יא) קרא והרי אבּ א, אלעזר: רבּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מאיפה לּמ דיבּ ׁש ה,  ּכ בּ ני, ל וֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני לכל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ק וֹ רא יבּ ׁש ה היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , הּמ עין ל ּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ ריד 
מקוה לוֹ  קרא ויבׁש  חרב  ׁש היה ולנּ הר ארץ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלּה 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ויּמ ים, י)הּמ ים ליּ בּ ׁש ה(שם אהי"ם ויּ קרא ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ קראת זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא הּמ ים וּ למקוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ
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מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶרוּ חוֹ 
את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לע וֹ לם, יׁש וּ ב וא ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
י' ׁש היא החכמה , מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהקּ בּ לה,
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י יב ׁש ה, ב ' ונׁש ארת  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ה זּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב 

הּמ ׁש יח רוּ ח היא והיאׁש ּמ סּת לּ קת ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

ויראת  דּ עת רוּ ח ב)ייוּ גב וּ רה, יא .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגאולה סוד
תמן" והמבואר"בראשית השלם זוהר מתקוני מ"ג תקון

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

ענהואיקלואיראלמעצעקיהניא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

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 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה,
ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין ק וֹ ל ואין כח)ישׂ ראל, א אז (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אענה. ו א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

המגן והמבוארזוהר השלם זוהר מתקוני מ"ג |תקון

עלללנבראאלטבהגלהתרתרקהמדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 מּת וֹ רהוכ וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק  ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש א וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ואוֹ מרים בהן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ לוּ 
מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למוּ ד ,
ו א בעוֹ לם נברא ׁש א טוֹ ב  לוֹ , אוֹ י גן. וּ מאוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָנהר
ּפ ה , ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילמד
וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם החזיר כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש ב 

הגּ לוּ ת . ואר בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹעני

למדאהעבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א א אהי"ם (בראשית  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ ,יא) קרא והרי אבּ א, אלעזר: רבּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מאיפה לּמ דיבּ ׁש ה,  ּכ בּ ני, ל וֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני לכל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ק וֹ רא יבּ ׁש ה היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , הּמ עין ל ּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ ריד 
מקוה לוֹ  קרא ויבׁש  חרב  ׁש היה ולנּ הר ארץ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלּה 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ויּמ ים, י)הּמ ים ליּ בּ ׁש ה(שם אהי"ם ויּ קרא ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ קראת זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא הּמ ים וּ למקוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ
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הארץ , ּת ד ׁש א אהי"ם ויּ אמר בּ וֹ ? כּ ת וּ ב  מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ,
נׁש מוֹ ת , ׁש הן וּ פרוֹ ת  זרעים ע "ב)להוֹ ציא פב אחד(דף כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ואלּ וּ  כבוֹ ד וֹ , מ כּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  הנּ ׁש מוֹ ת  אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְלמינהוּ ,
ׁש נּ גזרוּ  הנּ פׁש וֹ ת  ואלּ וּ  מּמ לאכים, ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶרוּ חוֹ ת 
אחד כּ ל את  למינהוּ  הוֹ ציא אחד  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ פ נּ ים,
בּ ת זוֹ  - ּפ רי ע שׂ ה חכם, תלמיד זה - ּפ רי עץ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

כּ ראוּ י אחד  לכל למינו )זוּ גוֹ , הוציא אחד .(כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גגדלהמתהת"חד. זהראיתר, למד אינ ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהועוֹ ד , - ּפ רי עשׂ ה האמצעי, הע ּמ וּ ד זה - ּפ רי עץ ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הכינה , זוֹ  - הארץ  על בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  א ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת  לעשׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
ורביה , מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  החזיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דר גּ ת וֹ , לפי אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת,

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה הּמ קוֹ ם את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
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מ"ח תיקון זוהר תיקוני
וארבעים  שמונה  תקון 

זיע"א האר"י מרבנו נפלאה סגולה

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

נאמר עליהם לא)ׁש בּ ת וֹ ת , ישׂ ראל (שמות בני "וׁש מרוּ  : ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּפ עמים ׁש ּת י וג וֹ מר, הבּ ת" את  לעשׂ וֹ ת  הבּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה הכינה כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א לדרתם? מהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ"לדרתם",
יצר  מם וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב, בּ ּת י  בּ ׁש ני בּ ׁש בּ ת דּ ירה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
צ דּ יק , זה עוֹ לם', 'בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ואחד אוֹ ת וֹ , למלּ א אחד  עליו, ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ׁש וֹ רים 
– כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד הם ישׂ ראל בּ ני מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א
עּמ וּ ד - סבא לישׂ ראל בּ נים והוֹ ד , נצח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וּ ת 
ׁש ביעי  ׁש ביעי ּפ עמים ׁש ׁש  תפארת , - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
יוֹ צא "ונ"הר ׁש בּ ת  ענג האב וֹ ת , ׁש ׁש ת א לּ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

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

נאמר עליו  עליוֹ ן עדן קד וּ מים, סד)נחל  א(ישעיה "עין ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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הארץ , ּת ד ׁש א אהי"ם ויּ אמר בּ וֹ ? כּ ת וּ ב  מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ,
נׁש מוֹ ת , ׁש הן וּ פרוֹ ת  זרעים ע "ב)להוֹ ציא פב אחד(דף כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ואלּ וּ  כבוֹ ד וֹ , מ כּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  הנּ ׁש מוֹ ת  אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְלמינהוּ ,
ׁש נּ גזרוּ  הנּ פׁש וֹ ת  ואלּ וּ  מּמ לאכים, ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶרוּ חוֹ ת 
אחד כּ ל את  למינהוּ  הוֹ ציא אחד  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ פ נּ ים,
בּ ת זוֹ  - ּפ רי ע שׂ ה חכם, תלמיד זה - ּפ רי עץ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

כּ ראוּ י אחד  לכל למינו )זוּ גוֹ , הוציא אחד .(כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גגדלהמתהת"חד. זהראיתר, למד אינ ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהועוֹ ד , - ּפ רי עשׂ ה האמצעי, הע ּמ וּ ד זה - ּפ רי עץ ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הכינה , זוֹ  - הארץ  על בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  א ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת  לעשׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
ורביה , מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  החזיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דר גּ ת וֹ , לפי אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת,

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה הּמ קוֹ ם את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה



המגן וארבעים זוהר שמונה  |תקון

מ"ח תיקון זוהר תיקוני
וארבעים  שמונה  תקון 

זיע"א האר"י מרבנו נפלאה סגולה

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

נאמר עליהם לא)ׁש בּ ת וֹ ת , ישׂ ראל (שמות בני "וׁש מרוּ  : ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּפ עמים ׁש ּת י וג וֹ מר, הבּ ת" את  לעשׂ וֹ ת  הבּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה הכינה כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א לדרתם? מהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ"לדרתם",
יצר  מם וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב, בּ ּת י  בּ ׁש ני בּ ׁש בּ ת דּ ירה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
צ דּ יק , זה עוֹ לם', 'בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ואחד אוֹ ת וֹ , למלּ א אחד  עליו, ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ׁש וֹ רים 
– כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד הם ישׂ ראל בּ ני מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א
עּמ וּ ד - סבא לישׂ ראל בּ נים והוֹ ד , נצח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וּ ת 
ׁש ביעי  ׁש ביעי ּפ עמים ׁש ׁש  תפארת , - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
יוֹ צא "ונ"הר ׁש בּ ת  ענג האב וֹ ת , ׁש ׁש ת א לּ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

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

נאמר עליו  עליוֹ ן עדן קד וּ מים, סד)נחל  א(ישעיה "עין ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ה וּ א ה נּ הר זה ," זוּ לת אהי"ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה
חכמה – אבּ א בּ ין ועוֹ בר א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעדן
עד וּ מ גּ יע  ׁש נה , מאוֹ ת  חמׁש  והוֹ ל בּ ינה – ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א
- לג נּ ה מׁש קה וּ מם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד – ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק 
מי  הוּ א זכּ אי הּת חּת וֹ נה. הכינה ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת ,
ׁש ם יתקרב  ׁש א הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת, דּ ירה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל ׁש עליהעצב  הגּ יהנּ ם, אׁש  היא ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לה)נאמר מוֹ ׁש בוֹ תיכם(שמות  בּ כל אׁש  תבערוּ  "א : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

כּ אלּ וּ  ׁש כּ וֹ עס מי ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ הבּ ת ", ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
את חסר מדליק  מלאכוֹ ת  ארבּ עים הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

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

לרׁש  כּ ח טחוֹ ל,וּ מעביר הוּ א ׁש בּ תא"י נכריּ ה. וּ ת  ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
נאמר: עליו ׁש בּ תא"י ומרה, רעה אה - ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחּמ "ה,
נחׁש ים אבל בּ וֹ  אין מים מים", בּ וֹ  אין רק  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ"והבּ וֹ ר
והסּפ ד וקינה וצּמ אוֹ ן רעב  והוּ א בּ וֹ , יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקרבּ ים
לישׂ ראל, גלוּ ת  והיא אפלה, - וערפל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחׁש כה
ּפ רׁש וּ ה , והרי בּ כּ ל, ׁש נּ וּ י לּה  לעשׂ וֹ ת  ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ צריכים
א וכאׁש ר בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר ׁש הוּ א חל ׁש ל ד בּ וּ ר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְוהוּ א
ה פחה כּ מוֹ  בּ וֹ רחת , היא ׁש ם, לׁש רוֹ ת  מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמוֹ צאת 
אנכי  גּ ברּת י שׂ רי "מּפ ני בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
,"רגלי מעל נעלי "ׁש ל נאמר: עליו  טחוֹ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹבּ רחת ".
אּת ה אׁש ר ה ּמ קוֹ ם כּ י סרוּ חה, טּפ ה ׁש ל מטנּ ף ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַנעל 
אוֹ מרת ועליו  ׁש בּ ת , זה הוּ א, קד ׁש  אדמת  עליו  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד
אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י את  "ּפ ׁש טּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה:
בּ ן   צרי זה וּ מּפ ני אטנּ פם", איככה רגלי את  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָרחצּת י
וצרי וּ ב ּמ אכלים, בּ נּ ר בּ לּ בוּ ׁש ים, לׁש נּ וֹ ת  בּ ׁש בּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
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היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ה וּ א ה נּ הר זה ," זוּ לת אהי"ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה
חכמה – אבּ א בּ ין ועוֹ בר א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעדן
עד וּ מ גּ יע  ׁש נה , מאוֹ ת  חמׁש  והוֹ ל בּ ינה – ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א
- לג נּ ה מׁש קה וּ מם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד – ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק 
מי  הוּ א זכּ אי הּת חּת וֹ נה. הכינה ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת ,
ׁש ם יתקרב  ׁש א הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת, דּ ירה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל ׁש עליהעצב  הגּ יהנּ ם, אׁש  היא ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לה)נאמר מוֹ ׁש בוֹ תיכם(שמות  בּ כל אׁש  תבערוּ  "א : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

כּ אלּ וּ  ׁש כּ וֹ עס מי ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ הבּ ת ", ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
את חסר מדליק  מלאכוֹ ת  ארבּ עים הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

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

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

בּ ׁש בּ ת . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה


עוֹ לם לבּ וֹ רא הוֹ דיה ּת פילת

נר ,לע  אד ה א, ר ד ה לכיה מלכי  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמל
,לע .דה ל  ֶָָ

ל .אנידה  מדה לפני א עומד/ת  ְְֲִֶֶֶַָָ
אני ה  לע ת כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל

. ל להדת צריכ/ה ְְֱֶֶאמת
. ל להדת צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי

.ברחמי חסד ,ח לי נת הל ,מ ה ל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי
ע ל.דה   ברי ה ל על  ְִַַָָָָָ
י,דה  מכ לי, עזר עמי רבבת רי רב  על  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אתי, ריפאת א תי  ח אתי,  לה א תי עְְְִִִִִִִִַַַָָָָה
מיד. א י אה דה אתי, עדדת  עלי, מרְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

המגן עולםזוהר לבורא הודיה |תפילת

לעתדה  ח  מצ ת , לעת ח  לי תנ א ה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ
להתל. וח ,ביט  יְְְֲִִִֵַַַֹמע

לדה  להיד ידעי ולא לי עזר עמיה ל על  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ָדה.

ורגע.דה  רגע כל ע י עה אה   החסדי ל  על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נושמ /ת.דה  אני נימה נימה ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ

ה ברי דה  ל על    ,לכיה מלכי מל ל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אי.לי ִֵֶ

א דה  אפיל לט בתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָ
יודע /ת אני לב עמק לטבתי, ה ראיתי מיד  ְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹלא
עב רי, יתר  הב  הבר ה א מ יע מה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל
מד קת רטית  החה בילי, מיחד נעה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻֻוה א 

לעת. יכל לכיה מלכי  מל רק מ ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻמלמת,

להערידה  יודע/ת אני  רק י לי, קה פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הב, ֶַאת 

הא ר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי 

לי.דה  ת פלאיה י הח על  ְִִִִֶַַַַַָָָָ

נתדה  אה ה ל  את י לי ,  קט הכי הבר על ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אחר. אחד  א ולא ְִֵֶַַָֹלי
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

הנשמה.זוהר ) ט )ולזכות  אות מהרצ"א הקדוש ט.(הגהות בזוהר לימוד
הלב טמטום התניא)מסיר לבעל שערי בונה י..(מאה  הזוהר  בלימוד 

ס)עולמות. אות  מג תי' הזוהר תקוני על מל זוהריא.(כסא בספר הלומד
בבושה. ישב לא  לבא לעתיד אז הזה, בעולם  וישבהקדוש פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, ע"א קפה  לימוד יב..ד
התורה. נגלות  להבנת  רב סיוע הוא התורה מסלוניסתרי אברה (רבי

אבות) תורת הבורא.יג..בספר לאהבת האדם את  מביא בזוהר הלימוד
הכוונות) לספר  בהגהותיו  האדםיד..(הרמ"ז את  מביא  בזוהר הלימוד

ג)לאמונה. אות ט  שער  פנחס אתטו..(אמרי מציל הקדוש  הזוהר לימוד 
ושערורות . ממגפה ומשפחתו  עג)האדם  אות ו  שער  מביא טז..(ש

שיניים . לכאב  ויציברפואה אמת בספר נדפס   מלובי החוזה לתלמיד אמת (מעשי

ל) עמ' קוץ.יז..ח"ד ולהוצאת  לרגלים  רפואה ט והוא  שער  פנחס  (אמרי

ג) כד יח..אות דילך חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא  בני וכמה
יומיא  בסוף  בתראה לדרא לתתא ע"א)יתגלי  נ "ד ד ו '  תיקו).

זהר.יט. הרבה שילמד  הגאות , מן שינצל  ל"ו.סגולה ד פנחס (מדרש

ע "ג) לפרנסהכ.אות מסגל יום  בכל זהר  אותאמירת ל"ו .  ד פנחס (מדרש

דעלמא,כא..מ"ג) דינין כל  מיני' שלמה מסתלקי בד"ה שה"ש חדש (זהר

כעוטיה ) דכיא כב..אהיה  דאפרסמונא רזי תרעי תליסר לי' פתחין
בהו. תליא עילאה שה"ש)דחכמתא חדש  לי'כג..(זהר  חקיק הקב"ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל פופירא שה"ש)בההוא חדש הקב"ה כד..(זהר
דאתי. ועלמא דא עלמא  עלמין, תרין וחסין עדן בגן ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטרא כה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל שביק לא 
יצטערוהו שלא  יצילהו  חייב, שיהי' [ואעפ "י בהדי', למקרב אחרא 
מסיגי  ויטהרוהו למעלה פנים  משוא שאין ח"ו, ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו, הרמ"ק בש החמה אור  שה"ש, חדש  ההיא כו..(זהר כפום 
אגרא. לי' יהבי הכי בה ואתדבק אבתרי' דרדיף  ב)חכמתה רמז, .(זח "ב

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

ביקרא כז. לאסתכלא  חכמתא דידעי דאינון לאגרא  שיעורא לית
ב)דמאריהון. רמז, ובעלמא כח..(זח"ב דין בעלמא  חולקיהון זכאה

ב)דאתי. רמז, התיקונים כט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה  :
לבית האדם  עם  הולכים הם  הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
כי  ולתפארת , ולכבוד לצוותא עמו ביתו  שהולך מקום  ובכל עולמו,
על נוסף מהאדם  נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד  הנברא  המלאך 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו  הפשוט לימוד אבל שכרו, מל מתן (כסא

ע"ב) י"ד  ד התיקו"ז הּקדֹוׁשל..להקדמת זֹוהר לקרא שיׁשּתדל מי   ָ ַ ַֹ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּכֹוח  ׁשּיׁש הּׁשם , את ּומפר ׁש ּכהֹוגה הּוא הרי  לבד ... ּבקריאה  ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲאפיל ּו
ּובע ֹולם הּזה  ּבעֹולם  עליו ויגן ידיעה, ּבלא  אפיל ּו נּסים  לעׂשֹות  ָ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ ָ ֵ ָ ְָ ִ ְ ְֹ  ִ ֲ ִ ִ ֲ ַּבֹו

קע "ח:)הּבא  .(הרמ"ז ַ ָ 

רבינו  שתיק מ"ח   לתיקו הגדולות  לסגולות מקורות
ז"ל האר"י

אל בית  שנתספר  הוספותוברית "ךליוורנא עם  היחוד , שיר
 ישרהמהאריז "ל. דרך  לנפש "ךבשנת ספר  ד ה )חיים ,(דפים

 הסכמות. 10 הזוהרעם תשע"גאור  סיון הוספה 143
זי"ע, חי איש בן  ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 מקומות יושרומראה הנהגות  ספר זצ "ל. סרוק למהר"י
מערבי  יסוד בשנת ספר מטבריה ישראל  גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד שיר הוספות עם  נג נה )תרפ"ה, אור.(דפים
הזוהר תשע"ג  סיון חכמה131 מעין בקארעץ ספר נדפס 

ג דחיי ם .חתוןמעי לנעו ןבשנת  סמא  דפים ספר אב  פרקים
בשנת מא, היחוד תרפ"ד ל "ט  שיר  תיקון הוספה  עם ,

נוסחאות  כמה  [מצאתי זי"ע. חי איש  בן ומבעל מהאריז "ל 
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ב)דמאריהון. רמז, ובעלמא כח..(זח"ב דין בעלמא  חולקיהון זכאה

ב)דאתי. רמז, התיקונים כט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה  :
לבית האדם  עם  הולכים הם  הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
כי  ולתפארת , ולכבוד לצוותא עמו ביתו  שהולך מקום  ובכל עולמו,
על נוסף מהאדם  נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד  הנברא  המלאך 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו  הפשוט לימוד אבל שכרו, מל מתן (כסא

ע"ב) י"ד  ד התיקו"ז הּקדֹוׁשל..להקדמת זֹוהר לקרא שיׁשּתדל מי   ָ ַ ַֹ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּכֹוח  ׁשּיׁש הּׁשם , את ּומפר ׁש ּכהֹוגה הּוא הרי  לבד ... ּבקריאה  ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲאפיל ּו
ּובע ֹולם הּזה  ּבעֹולם  עליו ויגן ידיעה, ּבלא  אפיל ּו נּסים  לעׂשֹות  ָ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ ָ ֵ ָ ְָ ִ ְ ְֹ  ִ ֲ ִ ִ ֲ ַּבֹו

קע "ח:)הּבא  .(הרמ"ז ַ ָ 

רבינו  שתיק מ"ח   לתיקו הגדולות  לסגולות מקורות
ז"ל האר"י

אל בית  שנתספר  הוספותוברית "ךליוורנא עם  היחוד , שיר
 ישרהמהאריז "ל. דרך  לנפש "ךבשנת ספר  ד ה )חיים ,(דפים

 הסכמות. 10 הזוהרעם תשע"גאור  סיון הוספה 143
זי"ע, חי איש בן  ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 מקומות יושרומראה הנהגות  ספר זצ "ל. סרוק למהר"י
מערבי  יסוד בשנת ספר מטבריה ישראל  גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד שיר הוספות עם  נג נה )תרפ"ה, אור.(דפים
הזוהר תשע"ג  סיון חכמה131 מעין בקארעץ ספר נדפס 

ג דחיי ם .חתוןמעי לנעו ןבשנת  סמא  דפים ספר אב  פרקים
בשנת מא, היחוד תרפ"ד ל "ט  שיר  תיקון הוספה  עם ,

נוסחאות  כמה  [מצאתי זי"ע. חי איש  בן ומבעל מהאריז "ל 
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

חיים, אורחות דחייא, סמא  , ישרה  דרך כמו: ספרים  בהרבה 
 צדיק]. צמח מערבי, יסוד אל , הזוהרבית סיון אור 140

אישתשע"ג בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד שיר לתיקון  הוספה
מקומות ומראה זי "ע, הזוהרחי  אור  תשע"ג  סיון 128

היום  סדר  עלספר שהוסיף זיע"א חיים יוסף רבנו להצה "ק
הנ"ל  מ')התיקון דף  דחיי  (סמא צדיק. צמח ספר אורליוורנא.

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל144 היחוד שיר לתיקון הוספה
ברית  יסוד ותיקון  מקומות  ומראה  זי"ע, חי  איש בן  ומבעל 

 מקרהקודש קרה  צ"הצ"ו)ספר המיחלים בשנת(דפים את 
ה  שיר  תיקון הוספה עם  לחסדו, מהאריז "ל. אוריחוד

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל140 היחוד שיר לתיקון הוספה
צדיק  קרנות ספר  נ '. סימן צדיקח "ג  קרנות ,בבל,ספר

לבנים אבות "וברית  בדפוסתזכור"בשנת ונדפס [תרכ"ז],
בשנת  בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ  ומביא (על ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו]  י"ב. אגאסי שם שלשמעון חבירו

חי  איש הבן תרע"ד. בשנת  נפטר שערזיע"א, ספר
רבנו היחודים  של  יד וויטאלמכתב  חיים  מחדשרבי ונדפס ,

תלמידי מעש"רבשנת הצדיקים גדולי 22 הסכמות עם
ועוד. זי"ע הזוהרבעש"ט היחוד אור שיר תשע"ג, סיון 133

מקומות. המראה עם הזוהרמהאריז "ל תשע"ג.אור  סיון 134
הקודש רוח שער  ( האריז"ל וביאורים(כתבי  תקכ"ה )הוספות .(דף
הקודש רוח האריז"ל )שער וביאורים(כתבי תקכ "ו)הוספות .(דף 

עם  הבעש"ט, מתלמידי זי "ע לייקיס  למהר"ד המיוחס מכת"י 
זה. תיקון על יד כתב 

המגן הקדושזוהר הזהר לומדי עם הרשב "י  |שמחת

דה ההר למדי ע הר"י מחת

למען ּבּגּבֹורים , ה' לעזרת  ּבֹוא ּו יקרים: ַ ַ ְ  ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים
ולזּכֹות מעפרא , הּקדֹוׁשה הּׁשכינה  ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִַ  ַהקים

ּבינינּו. ידּור הּקד ֹוׁש ֵ ֵ  ָ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶׁשהר ׁשּב"י 

מ"ג äñôן Łל עתקים מיליõן 15 להדïיס  àדחיפäת  רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ
נח לתיבת מ"ג:)לזכות  יתרו חדש ומגוג,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,

לט  המלך בדבר  דחופים יצאו והרצים המעäניןדחוף, ְְַָובה .
.ü לתäז אלקים ראתה  לא "עין עצäמõת לזכõçת  ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלה ôôŁף

àחìם. ãקä ולחל הרàים לזי äéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל
הõôרם: Łñàת  àיום . אחת ïעם  הïח õת  לכל äלמדçŁ אחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מיליוני  éל Łל וה åכ õçת  ה fiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד
מ"ג ה äñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם .(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ

õñâת. 5 ה äא ֵַַהàאäר 
הìגלה , õôרת Łנה  מלי õן מאה = àŁàת  זõהר Łעה  לי äëד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזכ õר!

éן  àŁàתאם  זõהר õñâת  5 õôרתלי äëד חדŁים מלי õן מאה  = ְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ
נתן )ה ìגלה דר' אבõת צâיקים, אõרחõת הõæב, הרי"ח ,üמל íé),1000א  éפäל ועõד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נפ ôלי  łרי  ונקראים  הכינה  את ה õíעדים הרàים מזéי (מד "רהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
קכ .) דף  ח "ב  זוהר טז , פסקה  ח' פרשה אלף,שיה"ש éפ äל  עõד ו çצא )äבמנין ,(ז õה"ק ְְִֵֵֶֶַַַָ

אלף éפ äל עõד הה "ש )äבמירõן לõמדי ,(תיקו"ז , מליõן חצי éפäל  וה éל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ
Łה äא  ,50,000,000,000,000,000,000  יõצא  [àמêים]ה äñôן, ְִִִֵֶַ

Łïט  ל äëד õôרה חדŁים קוודריליõן הàאמ"ח50 äלפי , ְְְְְְֳִִִִַַַַַָָ
כ"י ) ôרäמה  50,000,000,000,000,000,000(פ' קוודריליõן  50 éי  יõצא ְְְְִִֵַָ

50 éפäל éל õמר, מהõêמדים, ואחד אחד לכל  õעצמ את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמכïיל
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

חיים, אורחות דחייא, סמא  , ישרה  דרך כמו: ספרים  בהרבה 
 צדיק]. צמח מערבי, יסוד אל , הזוהרבית סיון אור 140

אישתשע"ג בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד שיר לתיקון  הוספה
מקומות ומראה זי "ע, הזוהרחי  אור  תשע"ג  סיון 128

היום  סדר  עלספר שהוסיף זיע"א חיים יוסף רבנו להצה "ק
הנ"ל  מ')התיקון דף  דחיי  (סמא צדיק. צמח ספר אורליוורנא.

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל144 היחוד שיר לתיקון הוספה
ברית  יסוד ותיקון  מקומות  ומראה  זי"ע, חי  איש בן  ומבעל 

 מקרהקודש קרה  צ"הצ"ו)ספר המיחלים בשנת(דפים את 
ה  שיר  תיקון הוספה עם  לחסדו, מהאריז "ל. אוריחוד

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל140 היחוד שיר לתיקון הוספה
צדיק  קרנות ספר  נ '. סימן צדיקח "ג  קרנות ,בבל,ספר

לבנים אבות "וברית  בדפוסתזכור"בשנת ונדפס [תרכ"ז],
בשנת  בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ  ומביא (על ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו]  י"ב. אגאסי שם שלשמעון חבירו

חי  איש הבן תרע"ד. בשנת  נפטר שערזיע"א, ספר
רבנו היחודים  של  יד וויטאלמכתב  חיים  מחדשרבי ונדפס ,

תלמידי מעש"רבשנת הצדיקים גדולי 22 הסכמות עם
ועוד. זי"ע הזוהרבעש"ט היחוד אור שיר תשע"ג, סיון 133

מקומות. המראה עם הזוהרמהאריז "ל תשע"ג.אור  סיון 134
הקודש רוח שער  ( האריז"ל וביאורים(כתבי  תקכ"ה )הוספות .(דף
הקודש רוח האריז"ל )שער וביאורים(כתבי תקכ "ו)הוספות .(דף 

עם  הבעש"ט, מתלמידי זי "ע לייקיס  למהר"ד המיוחס מכת"י 
זה. תיקון על יד כתב 

המגן הקדושזוהר הזהר לומדי עם הרשב "י  |שמחת

דה ההר למדי ע הר"י מחת

למען ּבּגּבֹורים , ה' לעזרת  ּבֹוא ּו יקרים: ַ ַ ְ  ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים
ולזּכֹות מעפרא , הּקדֹוׁשה הּׁשכינה  ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִַ  ַהקים

ּבינינּו. ידּור הּקד ֹוׁש ֵ ֵ  ָ ָ ִַ ְ ַ ָ  ֶׁשהר ׁשּב"י 

מ"ג äñôן Łל עתקים מיליõן 15 להדïיס  àדחיפäת  רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ
נח לתיבת מ"ג:)לזכות  יתרו חדש ומגוג,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,

לט  המלך בדבר  דחופים יצאו והרצים המעäניןדחוף, ְְַָובה .
.ü לתäז אלקים ראתה  לא "עין עצäמõת לזכõçת  ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלה ôôŁף

àחìם. ãקä ולחל הרàים לזי äéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל
הõôרם: Łñàת  àיום . אחת ïעם  הïח õת  לכל äלמדçŁ אחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מיליוני  éל Łל וה åכ õçת  ה fiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד
מ"ג ה äñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם .(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ

õñâת. 5 ה äא ֵַַהàאäר 
הìגלה , õôרת Łנה  מלי õן מאה = àŁàת  זõהר Łעה  לי äëד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזכ õר!

éן  àŁàתאם  זõהר õñâת  5 õôרתלי äëד חדŁים מלי õן מאה  = ְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ
נתן )ה ìגלה דר' אבõת צâיקים, אõרחõת הõæב, הרי"ח ,üמל íé),1000א  éפäל ועõד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נפ ôלי  łרי  ונקראים  הכינה  את ה õíעדים הרàים מזéי (מד "רהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
קכ .) דף  ח "ב  זוהר טז , פסקה  ח' פרשה אלף,שיה"ש éפ äל  עõד ו çצא )äבמנין ,(ז õה"ק ְְִֵֵֶֶַַַָ

אלף éפ äל עõד הה "ש )äבמירõן לõמדי ,(תיקו"ז , מליõן חצי éפäל  וה éל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ
Łה äא  ,50,000,000,000,000,000,000  יõצא  [àמêים]ה äñôן, ְִִִֵֶַ

Łïט  ל äëד õôרה חדŁים קוודריליõן הàאמ"ח50 äלפי , ְְְְְְֳִִִִַַַַַָָ
כ"י ) ôרäמה  50,000,000,000,000,000,000(פ' קוודריליõן  50 éי  יõצא ְְְְִִֵַָ

50 éפäל éל õמר, מהõêמדים, ואחד אחד לכל  õעצמ את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמכïיל
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|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר

הס"ח äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000 ְְְְִִַקוודרילי õן
= àעõלם ŁçŁ יהäדים מליõן 15 éנגד מליõן, 15 éפäל  ְְְְִִִֵֶֶֶָָָעõד

שהוא àחדŁים.(במילים)64+3.75, ספטיליון 500 ספטיליארד 37ֳִֶָ
ח "ג ]. הזõהר àכח ראה הì"ל החõàŁן על ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַֹ[ההס àר 

àŁת,זכõר! נקרא נמצאת (אâרא )הר àŁ"י  תורתו לימוד ובשעת ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
Łוזוכים נ רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  עם õ מת ְְִִֶֶָָָָ

,õרתõô ונלמד ,õנõ רצ ונעłה äנêé äאõà הרשב "י . של מגן ְְְְֲִֶַַָָֻלסוכת 
סז) ôפêתינá)äיטין ôעלה üéו זכäת, ä עלינ ימליץ ע"ה והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הäא. üäרà Łõדñה לפני ְְִֵַָָָלרצ õן


יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁוהקדי áàלäת , הìמצאת ה ñדŁõה ה כינה  על  äסäח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָא ìא 
àצäàר Łõדñה זõהר äדëול ôפêה, éל  אחרי אחת ואחרñâה , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

יłראל , נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Łיâק äאמרô üéְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
למהר"י  יהודה [מנחת גבוה הכי הנפטרים התיקון שזה 
àמים  ח äŁב עôה, הåה הäëעט הäëêד éי  זיע"א ] ִִִֶַַַַַַָָָָפתייא
קçם  היה Łâקëה àŁית àזמן נביõת  אילי éל  מהקרבת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָי õתר

האריז"ל).(ôלמידי ְֲִִֵַַָ

àיהמ "ד, רב Łכäנה , רב עיר, רב י Łיבה, Łרא אדמõ"ר , éל éן ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעל
טה õרים, רàן àית  Łל ôינõקõת  מל ëד ה õçמי , âף Łל Łעäר  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמáיד
äלהðיל להàñ"ה, לע õłת יכõל  ה äא ר äח נחת איזה àח õàŁן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָי ñח
עם  אחת ñâה  Łõדñ ה זõהר õ דëלà ה ðרõת מéל יłראל  עם ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאת 

מëלחמת ה äàðר, äצלìוי נח, àתבת äנסéי י łראל עם  éל ,üוכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

זי"ע, והרמח"ל וויטאל , חçים  רàי  הז õה "ק, éŁתב  õמé äמג õג, õáְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָג
הõåהר. אõר ַַועי"ע

ה ñדŁõזכ õר! זõהר לäëד אחת  Łה(àח õל )ñâה  õמé ה äא àצäàר ְְְְִִִַַַַַָָָ
אלףימים  éפäל äבמנין  ו çצא ), õôרת (זõה"ק ל äëד ימים 6000 = ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

1000 éפäל äב łמחה ימים, 600,000 = מאה éפäל äבצער ְְְְִִֵַַַַָָָָָה Łïט ,
= אלף , éפäל  עõד äבàŁת הŁïט. õôרת Łל  ימים מליõן 600 =ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

הŁïט. õôרת ימים  מיליארד צâיקים ,600 אõרחõת ה õæב , הרי"ח ,ü מל (íéא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

נתן ) דר ' 10.אב õת éפ äל ע õד àיר Łäלים זה  סאלי )ואם י õצא (ààא  ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
ה Łïט. õôרת ימים טריליארד ŁŁ = זה6,000,000,000,000 ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

1000 éפ äל  עõד ה ëערבי תיקו"ז)éàתל וçצא, .(זõהר ֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

êéם  éנגד łכר מק àל אחת  ñâה  äלמדçŁ המארáן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻזכ õר!
מ éל היהäדים. éל יתïסäכנגד õקדקדà מח õל ŁçŁ י ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ôן êéם. éנגד łכר ויקàל ה ëנין לאר áן הרא õŁן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלהי õת
אחרי  Łõדñ ה ה õåהר ל äëד Łל אחת  àדñה éי ,ýôעâְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָ
אלקים  ראתה  לא "עין נצח, לעõלמõת  זõכה  אôה  ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהôפêה,

יעłה ý לתä ז."õל למחéה  ְְֲִֵֶַַָ
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|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר
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