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רעיא
=זר ְ ַ ְ ָ
יחָ ְ ֻ ַ ,
חבלי ָמ ִ ַ
צרי 1ל ַ ְ ֵ
ואין ָ ִ
אחראֵ ְ ,
ה-טרא ַ ֲ ָ
ויצא ִמן ַ ִ ְ ָ
ְָָ
רת ָ ֹ
וההִ ,עם
/חהֵ ִ ְ .
למעלה ַ ְ ִ ָ
9הבאתי ְ ַ ְ ָ
ענין ֶ ֵ ֵ ִ
נ>אָ ְ ִ ְ ,
מהימנא ָ ָ ַ
ְ ֵ ְָ
הע#8ת+ִ ,#י
אחרי ֵ ָ
הר ֵ ה ַ ֲ ֵ
זמן ַ ְ
ה#9הר ֶא ָ!א ִ ְ ַ
!5ה ַ ַ
נת ַ ָ
ָ+ל ֶזהֹ ,לא ִ ְ
ֲ ֹ
זמ ָ@=ֵ ,ר :
א!א ִ ְ ַ
)צא ֶ ָ
לה ָ ֵ
צריכה ְ ִ
אינ@ ְ ִ ָ
ה=ע!ה ַה ֹ9את ֵ ָ
הלא ַ ְ ֻ ָ
א!א ְ ס#ף
=ע ָ!תֵ #אינָ ֶ #
ה#9הר ַה ֶ9ה+ִ ,י ְ ֻ
8ראל ְ ס#ד ַ ַ
3ברח ִי ְ ָ ֵ
ְְִֶ
מלַ .ה ָ) ִ ַיח(,
ה3מים ְ ,ד#ר ֶ #ל ֶ ֶ
יחא ) ְ ס#ף ַ ָ ִ
>מל+א ְמ ִ ָ
דרא ְ ַ ְ ָ
י#מ ָ3א ְ ָ ָ
ַ
עכל"ק.
&ֹומדים
ילמד ¨ §מֹו ¦ § ¤
הל ¦ § §
האמת Ÿ © -
חכמת ¨ ¡ ¤
וד ¨א© § ¨ ,
ֹור ¤ ¤ן ¨ ¦
ה&ים
§ ¦ ¦

כמ#
נפ ֵ נְ ,
פדת ַ ְ
לתינ ְ
#אים ִ+י ָ ֶזה ָלי ָ+ל ְגא ָ ֵ
אנחנ ר ִ
הרי ֲ ַ ְ
ֲֵ
מ)אה
למעלה ִ ֵ ָ
לפני ְ ַ ְ ָ
קד ֵ ְ ִ #
רח ָ ְ
הרי"ח ַה#Eב ְ ַ
מרן ָ ֵ ַ
אמר ָ ָ
ֶַָ
מדים
האמת[ ְמ ֶ ְ ִ
]חכמת ָ ֱ ֶ
ילמד ַָ ְ ָ ְ ,
לעתיד ַה ֹל ִ ְ ְ
ָ ָנה ִ -י ֶ ָ ִ
/ה ִים.
ְ ִ
נע0רת,
/הא ֶ ְ ֶ ֶ
האמת ְ ֵ
0וד ָאֶ ֱ ָ ,
ן ָ ִ
)סנהדרין צז0 :(.ר ֶ ֵ
חז"ל ַ ְ ֶ ְ ִ
אמר ֲ ַ
ְָ
הרי"ח ַה#Eב
]למרן ָ ֵ ַ
יהידע ְ ָ ָ
ניה ֶן ְ ָ ָ
ספר ְ ָ ָ
באר ָם ְ ֵ ֶ
ֵֵ
חלק
האמת ה א ֵ ֶ
חכמת ָ ֱ ֶ
למר ָ ְ ַ
0רתַ ְ ,
נע ֶ ֶ
והאמת ֶ ְ
זי"ע[ וזל"קֶ ֱ ָ ְ :
ִ ַ
2להִ .אי
ל= ד ַה ַ ָ ָ
עדרים ְ ִ
עדרים ֲ ָ ִ
יהי ֲ ָ ִ
והעסקים ִ ְ
/רהִ ְ ָ ְ ,
ַה-דֶ ְ ַ ,
למדים
רט6ים ְ ִ
אנים ְ ָ ִ ִ
)אה ָ ָנה(ֵ ,י ֲ ָ ִ
למעלה ִמ ֵ ָ
לפני ְ ַ ְ ָ
זמֵ ְ ִ #
ע/ה ) ִ ְ ַ
נ=יָ ַ ,
ִַ
ֹ
ילמד ָ,
לעתידַ ,הל ִ ְ ְ
אבל ֶ ָ ִ
סתרָ ֲ ,
קרן ָ ִזוית ְ ֵ ֶ
אחד ְ ֶ ֶ
קלהָ ,ל ֶ ָ
ַָָ
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=דר.
בית ַה ִ ְ ָ
עדרים ְ ַ ִ
עדרים ֲ ָ ִ
ותמצאם ֲ ָ ִ
/היםֵ ָ ְ ִ ְ ,
מדים ְ ִ ִ
ְמ ֶ ְ ִ
דרנ ַמ ָ=.
+תק6מה ְנב ָאת ְ ֵ
9ראים ֶ ִ ְ ַ ְ ָ
זכינ ֶ ִ
עכל"ק .וב"ה ָ ִ
רא
מל( § Ÿ
מע)ר §ויֹו  ¥ב § ¤ ¤
הר § ¦"י ¨א § ¨ ª
הארא ¨ ©
&ֹומד ¤את ¨ ¦ § ¨
©ה ¥

זקנ ֶ #ל
אברהם ֲאז ַלאי זיע"א ְ ֵ
ה)ק ָ ל ַר ִ י ַ ְ ָ ָ
הצה"ק ַ ְ ֻ
ְמ ֶ ָ+תב ַ ַ ַ
ספר "אר
גלאנטיְ ִ ְ ,
אברהם ַ ַ ְ ִ
הרב ַ ְ ָ ָ
ה)ק ָ ל ָ ַ
החיד"א ְ ֵ ם ַ ְ ֻ
ִַ ָ
וזה
=טים ַ>ף קכ"ג ע"ב(ֶ ְ ,
פר ַ ת ִמ ְ ָ ִ
+נא" ) ֶ ְ ָ ָ
דמ ְ ְ ָ
ה"א>רא ְ ַ
הח ָ=ה" ַעל ָ ִ ְ ָ
ַַ
זמן
מינינ ָ ,ל ְ ַ
ר"י ִ ֵ ֵ
+פטר ַ ְ ִ
אחר ֶ ִ ְ ַ
אפיל עד ַה6ם ַ ַ
קדִ ֲ :
ָלן ָ ְ
מעBר
אנ
מען ְ ֻ ָ
רי ִ ְ
"אתעטר" ָא ַ ִ
הא0ראַ ַ ְ ִ ,
דברי ָ ִ ְ ָ
עסקים ְ ִ ְ ֵ
ְ ִ
ֶָ
עטרתיו ְ ֹ
האם
קד ִ ַ .#
גווןַ ,עד ָ+אן ָל #ן ָ ְ
ויב ְ ַ ָ
ראֵ ְ ,
מלָ ְ ַ ַ 1
ְֶֶ
ואין
מצוהֵ ְ .
לע>ת ְסע ַדת ִ ְ ָ
דאי ַ ֲ
ו ַ0אי ֶ ְ ַ
לה ִמ) ְ ַ
>מחה ְד ָ
ֵי ִ ְ ָ
ז#ה"ק,
ה!)ד ְ ַ
יב ָ+ל ַ ָ ָ ה ֶ האְ ִ ,זכת ַ ִ
+א ֶ ר ְ ַ ֵ
ספק ַ ֲ
ם ָ ֵ
ֹ
ער
)
מבא
"י
האר
כתבי
)באר
+מ#
.#
פ!ת
ל
תק
ַַ
ָ
ֶ ְ ָ ְ ִ ְ ֵ ָ ֲִ
ְ
3ז+ה ֶ ִ ְ ַ ֵ ְ ִ ָ
ְִ ֶ
ל1
מקיבים ְלק ֵ
חברים ַ ְ ִ ִ
+ים ֲ ֵ ִ
6בת ַ ַ ִ
"ה ֶ ֶ
ה*ירים(ַ :
ספר ִ יר ַ ִ ִ
הס ִקים ֶ ֵ -
ַ ְ
ה'מיעני,
'קלך ַ ְ ִ ִ ִ
מ'קיבים ְל ֵ
ח'ברים ַ ְ ִ ִ
המיעיני"ָ :רא ֵ י ֵב#ת ֲ ֵ ִ
ַ ְ ִ ִ ִ
והה
פר ַ ת ְ מ#תַ ,על ָ=סק ְ ִ ֵ
ז#הר ְ ָ ָ
>ר  ְ ַ
חמלה+ְ ,מְ ָ ֶ #
הא ֶ ְ ָ
#כה ַ ַ ְ ֹ
>ר ְ ִ "י(
זכתי@ ְ ַ
)ספר ְ ֵ
והבן ֶזהֶ ֵ .
עליו ְוגֵ ָ ְ ,'#
וחמל ָ ָ
נער ֶ
ַַ
מתק*רים
/ה ִים ִ ְ ַ ְ ִ
זהר ְ ִ
למד ַ
בכל ָמק#ם ֶ ִ ְ ְ
רגע ְ ָ
וע/ה ְ ָכל ֶ ַ
ְַָ
#כים
ה)ל .ע"הְ ,וז ִ
ודוד ַ ֶ ֶ
הר ְ ִ "י ְ ָ ִ
לנ ְ מ#ת ָ ַ
מתח ְ ִרים ְ ִ
ִ ְַ
ודוד
הר ְ ִ "י ְ ָ ִ
בו ַ>אי ָ ַ
הEבע )הרמ"ז(ַ ְ ,
מעל ַ ֶ ַ
נ$ים ֵ ַ
נפלא#ת ִ ִ
ִלי ע#ת ִ ְ ָ
מ)ק#ר ַה ְ ָרכ#ת ,שהזוה"ק
ט#בה ְות ְ ְ=ע ִ ְ
לכם ָ
ה)ל .ע"ה יַ ִ+יר ָ ֶ
ֶֶַ
9עיניו
ה4ר#ת
וכל ִמי ֶ ֵ ָ
ואס#נ#תָ ְ .
=געים ַ ֲ
מ#נע ִ ִ
ֵַ
מ4יל ִמ ָ+ל ַ ָ
מגן ַ ִ
ֵָ
ֹ
ֹ
הח6ים
אילן ַ ַ ִ
ויאחז ָ ִ ָ
ויחטף ְ ַ
0עהָ ,יר ץ ְ ַ ֲ
ועדין ַר ֵ ָ
ְרא ַ ֲ ַ ִ
האמ6/ים.
ֲִָ ִִ
רגע
בכל ֶ ַ
יתכם ְ ָ
רכה ֶאל ֵ ְ ֶ
הביא ְ ָ ָ
8ראל ִ ָ -
אחינ ָ+ל ֵ ית ִי ְ ָ ֵ
ֵַ
הר ְ ִ "י ְזיָ"ע
בו>אי ָ ַ
הר ְ ִ "י ַ ַ ְ -
לנ ְ ַמת ָ ַ
להתק*ר ְ ִ
תכל ְ ִ ְ ַ ֵ
ְ
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3+דע ֶ ַה ֹ ַ
#בה ְות ְ ְ=ע ִמ ְ)ק#ר ַה ְ ָרכ#תַ ָ ַ ֶ ,
לכם ט ָ
י+יר ָ ֶ
ִַ
בפרט
ה4ר#ת
ואס#נ#ת ָ ְ ִ -
עים ַ ֲ
מ#נע ִ=ג ִ
ֵַ
מ+ל ַ ָ
מ ִ4יל ִ ָ
מגן ַ
הדֵ ָ #
ַָ
לימה
לגאלה ַה ְ ֵ ָ
עינים ִ ְ ָ
כ!י#ן ֵ ָ ִ
+בר ְ ִ ָ
)צ=ים ְ ָ
האחר#ן ַה ֶ9ה ֶ ְ ַ ִ
ַ >#ר ָ ַ ֲ
יפק ן ִמן ָגל ָתא
"ספרא ָ0א ִ ְ
מהימנאָ ְ ִ ְ :
הרעיא ְ ֵ ְ ָ
הבטיח ָ ַ ֲ ָ
כבר ִ ְ ִ ַ
 ְָ8ראל
וה ִ4יל ֶאת ַעם ִי ְ ָ ֵ
הEה ִ#רים ח  ְ ַ
אחינ ַ ְ
רחמי" ֲא ֶ ר ַעל ֵ+ן ַ ֵ
ְַ ֲ ֵ
ימליצ
והר ְ ִ "יִ ְ ַ ,
יח ְ ָ ַ
ה) ִ ַ
בו>אי ַ ָ
הז#הר ַה ָדַ ַ ְ , #
לה>בק ְ ִלימד ַ ַ
ְ ִָ ֵ
כלנ
ע#למים ָ
עת ָ ִ
ונָ ַ ע ְ ַ
ה!#מדיםִ ְ ,
)ר#מיםַ ,על ָ+ל ַ ְ ִ
ט#ב ַ ְ ִ
מצ=ים.
ְליָ-ה ְ ַ ִ
נפ  ¥נ
פדת © §
אלתינ §
הבר ֹ ¤ו ¨לי ¨ל § ¨ ¥
¤זה © ¨ ¨

מ>ק#תיכם
הקריב ִ ַ ֵ ֶ
מיםִ ְ ַ ,
יקריםְ ,נ ִל)ד ְל ֵ ם ָ ַ ִ
יהדים ְ ָ ִ
ַעל ֵ+ןִ ְ ,
#צרנֹ ְ ִ ,
לגרם
ח ְלי ְ ֵ
נחת ר ַ
לע#8ת ַ ַ
הד ָ #הֲ ַ ,
ה*כינה ַ ְ
למען ַ ְ ִ ָ
ְַַ
מל.
=ני ֶ ֶ
לק ֵ ל ֶאת א#ר ְ ֵ
יחד ְ ַ
+אחד ַ ַ
!+נ ְ ֶ ָ
ונלָ ֻ .
נפ ֵ נֵ ֵ ְ ,
לפ>#ת ַ ְ
ְִ
אמן.
ימינ
מהרה
יח
)
ה
ֵָ
ַ ָ ִ ַ ִ ְ ֵָ ְ ֵָ
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micg`l eide xdef
הים
זֹוהר § ¦ ¦
לספר ©
הק ¨ ¨מה § ¤ ¥
© §
נפ  ¥נ
פדת © §
גאלתינ §
זה ¨לי ¨ל § ¨ ¥
¨¤

פאר
עלי#נים ְי' ָ ַ
לקי ָה' ֶ ְ ִ
יתנ ֵ8א ָה' ָאד#ןֶ ,א' ֹ ַ
'תרך ה' ְו' ִ ְ ַ
ִי ְ ָ ֵ
וא#דה
ו83מחֶ ְ .
אמן ִי' ְרא ַ ִ ְ ְ
#ניםַ ,א' ֶ ר ָד' ִוד ֶנ' ֶ ָ
ח ִ
ַה' ַ ְ
"זהר
ספר
ַ
לרא#ת ֶאת ֵ ֶ
והגיעני ִ ְ
החיני ְ ִ ִ ָ ִ
ועדה ֶ ֶ ֱ ָ ִ
קהל ְ ֵ ָ
ֶאת ה' ְ תַ ְ .#
+סדרם
מידים ְ ִ ְ ָ
וז#הרִ ִ ְ ,
ה!ים ְ ַ
אמירת ְ ִ ִ
מעלת ֲ ִ ַ
תהלים" ַעל ַ ֲ ַ
ה!בב#ת
ויתלהב ַ ְ ָ
יתע#רר ְ ִ ְ ַ ֲ
בזה ִ ְ ְ
להתם ָ+ל ֶ= ַ עֶ ָ ,
ה!ב ְ ָ ֵ
לטהרת ַ ֵ
ְ ָ ֳַ
זה ָ/ל י
לעדִ ,י ָ ֶ
ית ָ ַר ְ .מַ ָ #
אהבת ה' ִ ְ
להבת יָ-ה ַ ֲ ַ
ְ ִר ְ ֵ=י ֵא ַ ְ ֶ ֶ
נפנ  ,כמו שאמר מרן הרי"ח הטוב ברוח
לתינ ְפד ת ַ ְ ֵ
ָל ְגא ָ ֵ
קדשו לפני למעלה ממאה שנה  -כי לעתיד הכל ילמדו בה
]בחכמת האמת[ כמו שלומדים תהלים.
אמרו חז"ל )סנהדרין צז :(.דור שבן דוד בא ,האמת תהא נעדרת,
וביאר שם בספר בניהו בן יהוידע ]למרן הרי"ח הטוב
זי"ע[ וזל"ק :והאמת נעדרת ,כלומר חכמת האמת הוא חלק
הסוד ,תרבה ,והעוסקים יהיו עדרים עדרים בלימוד הקבלה .אי
נמי ,עתה )בזמנו לפני למעלה ממאה שנה( ,יש אנשים פרטיים לומדים
קבלה ,כל אחד בקרן זוית בסתר ,אבל לעתיד ,הכל ילמדו בה
כמו שלומדים תהלים ,ותמצאם עדרים עדרים בבית המדרש.
עכל"ק .וב"ה זכינו שרואים שנתקיימה נבואתו בדורנו ממש.
מ9מן ֲא ֶ ר
זאת ועוד נתקיים פסקו שכתב לכל ישראל ,וזל"קַ ְ ִ :
ספר
ה5ד#לים ֵ ֶ
יקר#ת ֶ ל ְ ֵני ְמא#ר#ת ַ ְ ִ
וזרח א#ר ְ ָ
הציץ ְ ָ ַ
ִֵ
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י>ראל
עדת ִ ְ ָ ֵ
קהל ֲ ַ
ה6ה ִדים ְ ַ
וקל ַ ְ
ק6מ ְ ִ ְ
ה9הר ִ ְ
וספר ַ ֹ ַ
הנים ְ ֵ ֶ
ִַ ִ
ֹ
+ער
ור ִים ִמ ַ ַ
יחיד ְ ַ
וה)הר ָ ִ
ה2ד ֶל ַה ִִ 2/נים ְ ַ ַ
= ד ַ ָ
להחזיק ַ ִ
ְֲִַ
אמר#ת ְטה#ר#ת
להבין ס#ד ֲ ָ
להHיג ְ ָ ִ
ידם ְ ַ ִ
לאל ָ ָ
>אין ְ ֵ
וה5ם ְ ֵ
זקןַ ַ ְ ,
ועד ָ ֵ
ְַ
4מא ֶאת
הא!ה ַאף ַעל ִ=י ֵכן
#תים ַ ָ ָ
ִ
$פרים ַה ְד ִ #ים ָ ֵ ֶ
ֶ ַ ְ ִָ
מאד ְ ֹ
קריאתן ְ ֹ
מאד.
מתלהבין ִ ְ ִ ָ ָ
>בריהם ִ ְ ַ ֲ ִ
ִ ְֵ ֶ
הנים ְ ָ ָניה(.
הק>מת ַ ִ ִ
ח3יםַ ,ה ֶ ן ִאי ַחיַ ָ ְ ַ ְ ,
י#סף ַ ִ
)ר ֵ נ ֵ
ַ
למערת
#אם ִ ְ ָ ַ
רסלב )א#ת יט( ,וזל"ק ְ :ב ָ
הר"ן ִמ ְ ֶ ְ ֶ
בחי ָ ַ
ספר ִ ְ ֵ
וכתב ְ ֵ ֶ
תפ!ה
עסק ִ ְ ִ ָ
הערים ָ ְ
אזי ְ ֵני ַ ְ ִ
י#חאי ֲ ַ
ַר ִ י ִ ְמע#ן ֶ ן ַ
מ ֶ) ֹלא ָרא
לברכהִ ,
זכר#נָ ָ ְ ִ #
עליהם הא ִ ְ
=קד ֲ ֵ ֶ
+א ֶ ר ָ ַ
זהר ַ ֲ
בל)ד ֹ ַ
ְ ִ
8מח ַעד ְ ֹ
היה
האי ֶ ָ ָ
אצל ָ ִ
בכל ֵעת ָ א ֵ ֶ
מאדָ ְ .
היה ָ ֵ ַ
>ברַ ,רק ָ ָ
ם ָ ָ
והזהיר
לחדרִ ְ ִ ְ ,
מחדר ְ ֶ ֶ
הלֶ ֶ ֵ .
!ילה ָ ַ
ב ַ ְ ָ
ואמר לַ :#א ְ ֶריְ Dוכ'ַ ,
ִע)ַ ָ ְ #
היה
אמר ְ+לםַ ,רק ָ ָ
עצמֹ #לא ָ ַ
וכ#3צאְ ,והא ְ ַ ְ
זהר ְוכ' ְ ַ ֵ
ל#מר ֹ ַ
א#תם ַ
ָ
האיר
כ ֶ ֵ ִ
5ד#לה ַעד א#ר ַה#3םְ ,
8מחה ְ ָ
והיה ְ ִ ְ ָ
עצמָ ָ ְ #
מנ5ן ְ ַ ְ
ה#לֵ ַ ְ .
ֵ
)+ה ָ ע#ת ,עכ"ל.
והת=!ל ַ ָ
תפ!ין ְ ִ ְ ַ ֵ
עמד ְ ַט ִ!ית ְ ִ ִ
ַה#3ם ָ ַ
#מרנה ,כתב בספרו
ספרין ִמ ַ ְ ָ
יחיאל ַ ְ ִ
איזיק ְ ִ ֵ
יצחק ַ ְ ִ
הדָ ְ ִ #
ורנ ַ ָ
ְַ ֵ
#מע ִלי ַ >#ר
ע)י ֵ ַ
)=רק ד' ִמ ְ ָנה כ'( ,וזל"קְ :ול ַ ִ
חסדֶ ֶ ,
#צר ֶ ֶ
נ ֵ
ספר
נים ֵ ֶ
/עה ָ ִ
מדין ִעם ִ/ינק ֶן ִ ְ ָ
#5בר ָהי ל ְ ִ
ה)ינת ֵ
ה9ה ֶ ַ ִ
ֶַ
לחכמת#
ק#דמת ְ ָ ְ ָ
חטאֶ ֶ #
יראת ֶ ְ
והיה ִ ְ ַ
הם ְ ָ ָ
להגת ָ ֶ
והִ 2/נים ַ ֲ
)הר ְ ַ ִ
ַה ֹ ַ
חיצנית.
חכמה ִ ִ
מקם ָ ְ ָ
מים ִ ְ
יראת ָ ַ ִ
רכ ִ ְ ַ
היה ֵ
וכָ ָ 1
ויתק6םָ ְ .
ְְִ ֵַ
הרה הא
ֹוגה ֹו § ¦גיאֹות © § ¥
אפ& ¦אם ¤
מאד¦ £ ,
נ+ב § Ÿ
ה,הר ¦ § ¨
ספר © © Ÿ
¦ל-ד ¤ ¥
ר
ֹודע © ¥
קטן ¥ ¤אינֹו י © ¥
לתינֹוק ¨ ¨
ודֹומה § ¦
ה!דֹו ¨ר( הא § ¤
לפני © ¨
̈ח ב ¦ § ¥
י+מח
יצחק לֹו ¦ § §
ואֹ-ו ¦ § £
ואביו § ¦
+פה¦ ¨ § ,
לעגי ¨ ¨
חציין  ¤ל ¥בֹות § © ¥ £
מדר ¦ ¨ £
§©¥
מ0גת
עֹו © ¤ ¤
אפ& ¥אין © §
+מח ¦ £
+חק § ¦וי § ©
מים ¦י § ©
§לקֹולֹו (¨ ,יֹו  ¥ב © ¨ © ¦

58ב ְ ֹ
ואפ! ִאי ֹלא
הפ ִ ֲ ַ ,
לק ֵ> ַ ֶ ֶ
לטהר ְ ַ
מאד ְ ַ ֵ
ה9הר ִנ ְ ָ
ספר ַ ֹ ַ
ִל= ד ֵ ֶ
לפני
הר ֵ ה הא ָח ב ִ ְ ֵ
#גה ִ ְ #גיא#ת ַ ְ
קאמר ְו ֶ
ידע ַמאי ָ ָ ַ
ַָ
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אהבה ְוכ',
+דכתיב ) ִ יר ַה ִ ִ
עלי ַ ֲ ָ
ודגלַ ָ #
*ירים א ,ד( ְ ִ ְ
הד ָ #ר .הא ְ ִ ְ ִ
ַָ
חציין
מד ֵ ר ֲ ָ ִ
#דע ַ> ֵ ר ְ ַ
קטן ֶ ֵאינ #י ֵ ַ
לתינ#ק ָ ָ
>#מהִ ְ ,
ה>בר ֶ
למה ַ ָ ָ
ָהא ְ ָ
8מח ְלק#ל.+ָ ,#
יצחק לִ #י ְ ְ
וא)ֲ ְ ִ #
ואביו ְ ִ
8פהִ ָ ְ ,
לעגי ָ ָ
ֶ ל ֵב#ת ְ ַ ֲ ֵ
ה83ראלי יֵ לִ #ח ָ ה
האי ַ ִ ְ ְ ֵ ִ
8מח ְִ ָ ֶ +
וי ְ ַ
8חק ְ ִ
*מים ִי ְ ַ
י ֵ #ב ַ ָ ַ ִ
#צה ִ ְ ֹ
זהר(
מHגת.
ערַ ֹ .
י#עץֶ ֵ ,
)=לא ֵ
ֶֶ
>עֶ ֶ ַ #
ללמד ַאֵ .אין ַ ְ
#רה ְור ֶ
ַ ָ
ילמד ¦מֹ1וד ©ה  ¥ם
קט2ים ¦ § §
נערים § © ¦
§¨¦

ילמד ִמ#$ד
קטים ִ ְ ְ
ערים ְ ַ ִ
אמרִ ָ ְ ֶ ,
עצמַ ָ #
#חאי ְ ַ ְ
רי ִ ְמע#ן ֶ ן י ַ
ַ ִ
הח)ה(
ַה ֵ*ם.
)א#ר ַ ַ ָ
ה!דֹו
,הר © ¨
ספר ©ה © Ÿ
יק §ע ¦ל-ד § ¤ ¥
+ראל ¦ §
אחינ ¥ית ¦י § ¨ ¥
¨ל © ¥
וגדֹול ¨ ם הא
קטן § ¨
§ואביֹון ¨ Ÿ
§¤

יחד ¨ע ¦ יר
©©

ספר
יק ְ ע ִל)ד ְ ֵ ֶ
8ראל ִ ְ
אחינ ֵ ית ִי ְ ָ ֵ
+זה ָ+ל ַ ֵ
אפן ָ ֶ
נקה ִ+י ְ ֹ ֶ
הבה ְ ַ ֶ
ָָ
ואבי#ן ָ ֹ
וגד#ל ָ ם הא.
קטן ְ ָ
יחד ָע ִ יר ְ ֶ ְ
ה9הר ַה ָדַ ַ #
ַ ַֹ
'5ר ָ ה(
לזהר ְ>פס ֶ ְ
הר ָ ִנים ְ ֹ ַ
>מת ָ ַ
)הק ָ ַ
ְַ

פרט
ה,הר ¦ § ¨
לל-ד © © Ÿ
לקע £חברֹות § ¦
ל ¦ § © Ÿ
2עים ¦אם ¦י § © §
מה ¨ ¦
©מה )ֹוב ©
&-ד
ל © ¦
לה § © ¥
עלינ § ¦
לפרח ¨ ¥
הח& ¦ § © Ÿ
הא&ה ¥ ¥
ניצֹוצי © § ¨ ª
זאת £א  ¤ר ¦ ¥
לעת ¨ Ÿ
§¥
צדקנ
יח ¦ § ¥
לביאת §מ ¦ ©
המסל § ¦ ©
©ה ¨!דֹו ©ה ,¤ה © § ¨ ª

9הר
לל)ד ַה ֹ ַ
לק ֹ ַע ֲחבר#ת ְ ִ
>ל ִ ְ
עים ִאם ִי ְ ַ ְ
מה ָ ִ
ַמה #Eב ַ
לעת ָ ֹ
עלינ
לפרח ָ ֵ
הח! ִ ְ ֹ ַ
ה5א!ה ֵ ֵ
ניצ#צי ַ ְ ֻ ָ
+זאת ֲא ֶ ר ִ ֵ
בפרט ְ ֵ
ִ ְָ
צדקנ
יח ִ ְ ֵ
לביאת ְמ ִ ַ
המס5ל ְ ִ ַ
ה9ה ַ ְ ֻ ָ
הדֶ ַ #
>ל ַ ִ!)ד ַ ָ
לה ְ ַ ֵ
ְִ
מהימנא
לרעיא ְ ֵ ְ ָ
הביא ָזכר ְלט#ב ְ ַ ְ ָ
אל3ה ַ ָ ִ
קד ָ ִ ֵ #
+א ֶ ר ִ> ֵ ר ְ ָ ְ
ֲַ
5לתא.
בי@ ִי ְ=קן ִמן ָ ָ
5לתא ֵ
ית=רקן ִמן ָ ָ
9הר ִ ְ ָ ְ
ספר ַה ֹ ַ
>בהאי ֵ ֶ
ִ ְַ
קריב
בזמן ָ ִ
עגלא ִ ְ ַ
צדקנ ַ ֲ ָ ָ
יח ִ ְ ֵ
ביאת ְמ ִ ַ
!תנ ְ ִ ַ
5א ָ ֵ
יחי ְ ֻ
וה ֵ*ם ָ ִ
ְַ
ֹ
'5ר ָ ה(
אמן.
לזהר ְ>פס ֶ ְ
הר ָ ִנים ְ ַ
>מת ָ ַ
)הק ָ ַ
ְַ
ימינ ָ ֵ
מהרה ְ ָ ֵ
ִ ְ ֵָ
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אחד
אחד ¨אֹון¨ ¤ ,
ֹורה  ¤ל ©ר § ¦"י¨ ¤ ,
ספר ©ה ¨
ללמד § ¤ ¥
בים ¦ § Ÿ
מח¨ ¦
י+ראל § ª
¨ל ¦ § ¨ ¥
לח(2
היע § ¦
קטן © ¦ ¦ ¤
אחד ¨ ¨
אחד ¨המֹון¨ ¤ ,
חכם¨ ¤ ,
אחד ¨ ¨
©רב ¨דֹול¨ ¤ ,

3בים ִ ְ ֹ
ה#רה ַה ֶ9ה ֶ ל
ספר ַ ָ
ללמד ְ ֵ ֶ
מח ָ ִ
8ראל ְ ֻ
אר ַעל ֵ+ן ָ+ל ִי ְ ָ ֵ
ֲֶ
אחד ָהמ#ן,
חכםָ ֶ ,
אחד ָ ָ
אחד ַרב ָ5ד#לָ ֶ ,
אחד ָ5א#ןָ ֶ ,
ַר ְ ִ "יָ ֶ ,
ה)ה
מכ ָ ִרים ֲא ֶ ר ֵ ָ
מז)נים ֻ ְ
עים ְ ֻ ָ ִ
לחִ ִ ְ ,.
ה5יע ְ ִ
קטן ֶ ִ ִ ַ
אחד ָ ָ
ֶָ
>בר י#ם ְ י#מֹ ֵ #
מנחת י#ם
מרא
חד ֱאלל ַעד ִ ְ ַ
ֶֹ
מס>רים ְ ַ
ְ ָֻ ִ
מ+ל
נ#4לים ִ ָ
ויהי ִ ִ
ה5א ָ!ה ְ ִ ְ
לקרב ַ ְ ֻ
יצחק ְ ָ ֵ
עקדת ִ ְ ָ
נח ַם ֵעת ֲ ֵ ַ
ה=+רים ֶ ְ
ִַ ִ
המח ֵ ר(
רעים.
הק>מת ַ ְ ַ
ה3רק ַ ְ ָ ַ
+גן ַ ָ ָ
ה9הרַ ְ ,
)ני ַ ֹ ַ
ִ ֵ
=געים ָ ִ
ְִָ
זהר ©ה ¨!דֹו
ללמד © Ÿ
בים ¦ § Ÿ
דֹולים ©ח¨ ¦
מ!ט2ים ©עד § ¦
¦ § ©¦

ננה ִ ְ ֹ
מט ִים ַעד
#דעים ִ ְ ַ
!+ם י ְ ִ
כדי ֶ ֻ ָ
לל)ד ִ ְ ֵ
ללמד ְ ַ ֵ
ה/רה ִ ְ ָ
ַ ָ
מק ָ ִלים
ספרי ְ ֻ
הר ֵ ה ִ ְ ֵ
מצינ ְ ַ ְ
וגם ָ ִ
ה*םַ ְ ,
>עת ַ ֵ
#לים ַ ַ
ְ5ד ִ
ח6ב ִ ְ ֹ
את)ַ .,ר ִ י
ללמד ָ
אדם ַ ָ
ל ָ ָ
חכמה זָ ֶ #
)זהירים ַעל ִל)ד ָ ְ ָ
ְִֶַ ִ
הד  ,קמ"ז(
טהרת ַ ֹ ֶ
+נ9יַ ֳ ָ ,
צבי ַא ְ ְ ַ ִ
יצחק ֶ ן ְ ִ
ְִ ָ

&ואי
וה § ©
החכמה ©ה §!דֹו ¨ ה © § -
ל-ד © ¨ § ¨
דֹולי ©הֹור § ¦
מק&ין § ¥
לא ¨הי § ¦ ¦
הלואי Ÿ
© §©
ה&זֹו
חכמה © ¨
לעסק © ¨ § ¨
לתלמידיהם © Ÿ £
ר( § © § ¦ ¤ ¥
מל-דין ¤ ¤
̈הי § © § ¦

החכמה
5ד#לי ַה>#ר ְ ִל)ד ַ ָ ְ ָ
מק!ין ְ ֵ
הלואי ֶ ֹ!א ָהי ְ ִ ִ
אניַ ְ ַ ,
ואמר ֲ ִ
ְ ֵ
ֹ
לעסק
לתלמידיהם ַ ֲ
>רֶ ֵ ִ ְ ַ ְ .
)דין ֶ ֶ
מל ְ ִ
והלואי ָהי ְ ַ
ַה ְד ָ #ה ְ ַ ְ ַ
לחכמ#ת
הרמת ֹרא ַ ָ ְ
היה ם ֲ ָ ַ
ו>אי ֹלא ָ ָ
אזי ְ ַ ַ
ה!זַ ֲ ,#
חכמה ַ ָ
ַָ ְָ
דחה ַהחֹ ֶ .
מ=ניה ְ+מֶ ְ ִ ֶ #
נדחים ִ ָ ֶ ָ
החכמ#ת ִ ְ ִ
והי ָ+ל ַ ָ ְ
החיצ#נ3ת ְ ָ
ִַ ִ
מ>4יקי ַה>#ר
וכ)ה ִ ַ ִ ֵ
)+ה ְ ַ ָ
5רמ ֶ ַ5ם ַ ָ
#תיו ָ ְ
מ=ני ָהא#רַ .אֲ ֶ .עו#נ ָ
ִ ְֵ
ֹ
ילמד ַעד
ואמר ֶ !א ִ ְ ְ
+הה ְ ָ ְ
=רחי ַה ְ ֻ ָ
פני ִ ְ ֵ
החכמה ִ ְ ֵ
>לתי ַ ָ ְ ָ
סגר ֶאת ַ ְ ֵ
ְָ
ער ִ)ים
ארנ ֲ ֻ
וה ֵה ֲעבר ֶזה ִנ ְ ַ ְ
הד ְ ִ
ח ַ ֹ ֶ
מדרגה ְור ַ
עלי ַ ְ ֵ ָ
3הי ַ ֲ ֵ
ְִֶ
החכמ#ת
הר ִ ים ַח ְ כת ַ ָ ְ
#תינ ָ ַ
ונת ֵ 5ר ַ ֲעו#נ ֵ
הד ָ #ה ְ ִ ְ ַ
החכמה ַ ְ
ִמן ַ ָ ְ ָ
יהי
אלקים ְ ִ
"ו6אמר ֱ ֹ ִ
ימינ ַ ֹ ֶ
במהרה ְ ָ ֵ
ה#לָ ֵ ְ ִ .
ה+סיל ַ חֹ ֶ ֵ .
החיצ#נ#3ת ַ ְ ִ
ִַ ִ
=רק א' א#ת ה'(
ויאר ָלנ .
5יםֶ ֶ ,
מעין ַ ִ
מ>ינ#בַ ְ ַ ,
אלימלִ ִ .
צבי ֱ ִ ֶ ֶ
הרב ְ ִ
)מ#רנ ָ ַ
ֵ
אר" ְ ָ ֵ
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ני ¦ ¨ 10-9נים,
עדין § ¥
6אן §קדֹו ¦ ים § ¥ ¤הם ¦ © £
ללמד ¦עם ©ה Ÿ
תחיל ¦ § Ÿ
ין ¦ § © ¤
¦מי ¦ ¥
יח
חבלי ¨מ ¦ ©
לי ם ¥ § ¤
קרֹוב § ¦
הא&ה § ¨
ואי © § ¨ ª
ויהיה § © ©
ה,הר ©ה ¨!דֹו ¤ § ¦ § ,
ספר © © Ÿ
¤¥

ללמד ִעם ַ ֹ
3תחיל ִ ְ ֹ
עדין
ה4אן ְקד ִ #ים ְֵ ֶ +הם ֲ ַ ִ
והיה ֶ ַ ְ ִ
ִמי ִי ֵן ְ ָ ָ
ו>אי
והי ְ ַ ַ
הדָ ְ ... #
ה9הר ַ ָ
ספר ַ ֹ ַ
קטנתם ֶ ן ט' ְוי' ָ ִנים ֵ ֶ
ְַ ְ ָ
יח.
חבלי ָמ ִ ַ
ה5א ָ!ה ְ ָקר#ב ְ ִלי ם ֶ ְ ֵ
ְַֻ
מערכת ז' א#ת ה'(
ליפ ִ יץ ֶ ֶ ֲ ַ -
>4יק ַר ִ י ַ ְ ַתי ִ ְ
לה5א#ן ַה ַ ִ
י8ראל ְ ַ ָ
סג!ת ִ ְ ָ ֵ
)ספר ְ ֻ ַ
ֵֶ

+די
>ברים ְ ֵ
אמר ֶאת ְ ָ ִ
ה#ד ָ ְ
ח ַ ֶ
עלי ר ַ
הד ִ #ים ַ ֲ ֵ
ה>4יקים ַ ְ
וכל ַ ַ ִ ִ
ְָ
הד#
זהר ַ ָ
+תב ְ ֹ ַ
ה*ל#ם ֶ ָ ַ
עליו ַ ָ
הר ְ ִ "י ָ ָ
>ברי ָ ַ
לק3ם ִ ְ ֵ
ְֵַ
ו3רא ַ)>ף קיח ,(.וזל"ק:
=ר ַ ת ַ ֵ ָ
ָָ
נסרֹות
נערים § ¥ידע ¦ § ¨
אפ& § ¨ ¦
יח¦ £ ,
̈קרֹוב ¦לימֹות ©ה ¨© ¦ -

דקד ָ א ְ ִרי .הא ְ ָדא
רעתא ְ ְ
אמר ל#ן א ַר ִ י ִ ְמע#ן ֵלית ב ְ ָ
ַָ
יחא
#מי ְמ ִ ָ
קריב ְלי ֵ
יהא ָ ִ
וכד ְ ֵ
לעלמאַ ְ ,
>ית5לי ָ+ל ָָ ְ ַ ְ .+
ְ ְִ ְֵ
למנדע ה
>חכמתא ְ ִ ְ ַ
טמירין ְ ָ ְ ְ ָ
+חא ד ְ ִ ִ
לא ְ ָ ָ
זמינין ְ ַ
דעלמא ְ ִ ִ
רביי ְ ַ ְ ָ
אפי! ג ַ ְ ֵ
ֲִ

עçן ָŁם
õסיֵ ַ .
äלר ִàי י ִ
יהäדה ְ ַ
לר ִàי ְ ָ
לõמר ְ ַ
רצה ַ
Łמעõןָ ָ .
אמר לäן ַר ִàי ִ ְ
אַ ָ .
הענין ַ)âף קטו.(:
àתחêת ָ ִ ְ ָ
הåהר ִ ְ ִ ַ
àדברי ַ ֹ ַ
ְ ִ ְֵ
ŁהñדŁõ
õמר ֶ ַ ָ
רצה ל ַ
êáי ְוכָ ָ 'ä
âית ַ ֵ
àדא ְ ִ ְ
àרי üהäא ְ ָ
âקäדŁא ְ ִ
רעäתא ְ ְ ָ
בֵ .לית ְ ָ
לעיל.
הåהר ְ ֵ
àדברי ַ ֹ ַ
עçן ָŁם ְ ִ ְ ֵ
הáא ָêהֵ ַ ,
זמן ַ ְ ֻ
çŁתêáה ְ ַ
רõצה ֶ ִ ְ ַ ֶ
ָàר üäהäא ֵאינֶ õ
נערים
אפִ ָ ְ äê
טמירין ְוכïֵ 'äרִ ֲ Łä
לאéŁחא ְ ִ ִ
זמינין ְ ַ ְ ָ ָ
דעלמא ְ ִ ִ
רביי ְ ַ ְ ָ
אפיֵ ְ ַ äê
גִ ֲ .
הõôרהéִ ,י
חכמה ִמõíדõת ַ ָ
נסôרõת ֶŁל ָ ְ ָ
טמיריןָ ְ ִ ,
ימצאִ ִ ְ ä
àŁעõלםְ ְ ִ ,
קט ִìים ֶ ָ ָ
ְ ַ
אלçה.(ä
âרת ֵ ִ ָ
)א ֶ ֶ
âעהַ ,
הארץ ֵ ָ
יתמêא ָ ָ ֶ
ָאז ִ ְ ַ ֵ
הõôרה,
חäŁבים ִמõíדõת ַ ָ
ספרים ֲ ִ
אõצרõת ְ ָ ִ
ימצאְ ä
טמירין ִ ְ ְ
לאéŁחא ְ ִ ִ
דָ ְ ְ ַ ְ .
אמת אõת ה'(.
)âרֶ ֱ ü
ֶֶ
אלçה.(ä
âרת ֵ ִ ָ
)א ֶ ֶ
החכמה ַ
àאõתָ ְ ָ ַ ã
ולידע ְ ָ
äלמנâע ֵàיïֵ ãרַ ֵ ְ Łä
הַ ְ ִ ְ .
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לכ!א.
את!5יא ְ ֹ ָ
זמנא ִ ְ ַ ְ ָ
ְִָ

להם ַר ִ י ִ ְמע#ן ֵאין ְרצ#נ ֶ #ל
אמר ָ ֶ
הד [ַ ָ :
לל #ן ַ ֹ ֶ
]/ר ם ִ ְ
ְַ
לע#לם ָ+ל ָ,.+
הד#
3ת!5ה ָ ָ
ָ ר .הא ָ ֶזה ֶ ִ ְ ַ ֶ
ַָ
עתידים
לם ֲ ִ ִ
ע ָ
נערים ֶ ָ
אפ ְ ָ ִ
יח ֲ ִ
ה) ִ ַ
3היה ָקר#ב ִלימ#ת ַ ָ
כ ֶ ִ ְ ֶ
ְ
ְִ ֹ
וחנת,
ק;ים ְ ֶ ְ
ולדעת ַעל ָיד ִ ִ
החכמה ְ ָ ַ ַ
נס/רת ֶל ַ ָ ְ ָ
למצא ִ ְ ָ
ֹ
ֹ
3רא ַ>ף קיח(.
יתה ַ
ה)מן ִ ְ ַ ֶ
ְבאת ַ ְ ַ
=ר ַ ת ַו ֵ ָ
הדָ ָ #
)זהר ַ ָ
ללַ .
מ#הר"ן
לטי ֲ ַ
ספרֵ ִ #
זיע"א ְ ִ ְ
נחמן ִ ָ
תב ַר ִ י ַ ְ ָ
ְו ָ ַ

#רה נו,
)ק)א ָ
ַָ

ד(,

ימי
וחàŁäנין ֶŁל ְ ֵ
âגא ָêה ְ ְ ְ ִ
קðין ִ ְ ֻ
למנâע ִ ִ
וחàŁäנין ֵïרַ ְ ִ ְ Łä
קðין ְ ְ ְ ִ
וàֵ .יִ ִ ã
äàזגל.(õ
הרב ָŁלõם ַ ְ
Łàם ָ ַ
õצי אõרõת אõת ג' ְ ֵ
לנערים)ִ .ניצ ֵ
אפִ ָ ְ ִ äê
êáה ֲ ִ
çŁת ַ ֶ
הáלäתְ ִ ֶ ,
ַָ
êáה
ית ַ ֶ
הŁëיח ִ ְ
לõמרָ ,קרõב ִלימõת ַ ָ ִ ַ
רצה ַ
לכלא ָ ָ
áליא ְ ֹ ָ
את ַ ְ ָ
זמנא ִ ְ
äבההäא ִ ְ ָ
זַ ְ .
ליõמי
קריב ְ ֵ
יהא ָ ִ
וכד ְ ֵ
לעיל ְ ַ
é⁄תäב ְ ֵ
קאי ַעל ַמה ֶ ָ
לéלéִ ,י ֶזה ָ ֵ
הõôרה ַ ֹ
סõדõת ַ ָ
מŁיחא ְוכ.'ä
ְ ִ ָ
àהקâמתõ
עלינָ ָ ְ ַ ְ ä
יגן ָ ֵ
אזäלאי ְזכäתֵ ָ õ
אברהם ֲ ַ
הרב ַ ְ ָ ָ
מõרינַ ָ ä
é⁄תב ֵ
ועçן ַמה ֶ ָ ַ
ְ ֵַ
äמצאתי ָéתäב ִéי ַמה
וזה ְלõŁנִ ָ ָ :õ
הראõŁן טäר ג'( ְ ֶ
)âàף ָ ִ
החëה ַ ַ
לíפר אõר ַ ַ ָ
ֵַ ֶ
לזמן ָקצäב ַעד
היה ִ ְ ַ
àגלäיָ ָ ,
האמת ְ ָ
àחכמת ָ ֱ ֶ
יתעíקַ ְ ָ ְ ä
êŁא ִ ְ ַ ְ
למעלה ֶ ֹ
ì⁄גזר ְ ַ ְ ָ
ֶ ְִַ
והôרה
àתראה ְ ֻ ְ ָ
âרא ַ ְ ָ ָ
יñרא ָ ָ
ואילֵ ָ ִ ü
äמ ָ⁄ם ָ ֵ ָ
)אלפים( ר"נִ ,
Łנת ה' ֲ ָ ִ
Łôלäם ְ ַ
ַ ְ
הåהר.
àספר ַ ֹ ַ
להתעíק ְ ֵ ֶ
äנה ְ ִ ְ ַ ֵ
והרäŁת ְנת ָ
הáזרה ְ ָ ְ
ַ ְ ֵָ
äקטìים
áדõלים ְ ַ ִ
àרàים ְ ִ
çŁתעíקִ ַ ָ ä
הëבחר ֶ ִ ְ ַ ְ
מצוה ִמן ַ ֻ ְ ָ
ִ ְָ
הëבחר
מצוה ִמן ַ ֻ ְ ָ
ליצירה ִ ְ ָ
)אלפים( ש' ַ ְ ִ ָ
äמ⁄נת ה' ֲ ָ ִ
וזה ְלõŁנַ ְ ִ :õ
éתב ָŁם ְ ֶ
עõד ָ ַ
äקטìים.
õלים ְ ַ ִ
àר ִàים ְáד ִ
çŁתעíקַ ָ ä
ְְִֶַ
הŁëיח,
מלַ ִ ָ ַ ü
עתיד ָלבõא ֶ ֶ
àŁזכäת ֶזה ָ ִ
ואחר ֶ ִ ְ
וזה ְלõŁנַ ַ ְ :õ
éתב ָŁם ְ ֶ
עõד ָ ַ
äמצא
ויגע ָ ָ
האל ְ ָ ַ
Łחננֵ ָ õ
äמי ֶ ֲ ָ
להתר⁄לִ ,
אחרֵ ,אין ָראäי ְ ִ ְ ַ ֵ
àזכäת ַ ֵ
ְולא ִ ְ
ֹ
לטעם
זכה ִ ְ ֹ
הåהָ ָ ,
àעõלם ַ ֶ
הﬁëג ָ ָ
החכמה ַ ֻ ָ
חלק ַ ָ ְ ָ
להﬁיג ֵ ֶ
וזכה ְ ַ ִ
âôŁל ְ ָ ָ
ְוה ְ ַ ֵ
ִ
הàא.
העõלם ַ ָ
מôענäג ָ ָ
קצת ִ ַ ֲ
הåה ְ ָ
àעõלם ַ ֶ
ָ ָ
àעצמ,õ
יõחאי ְ ַ ְ
Łמעõן ֶàן ַ
רàי ִ ְ
אמר ַ ִ
éŁן ָ ַ
éתב ֶ ֵ
אזäלאי[ ָ ַ
]להרב ֲ ַ
החëה ְ ָ ַ
אõר ַ ַ ָ
עçן ָŁם.
ה⁄ם ַ ֵ
ילמדִ äמõíד ַ ֵ
קט ִìים ִ ְ ְ
ìŁערים ְ ַ
ֶ ְִָ
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ההסרה ֶ ְ ת.#
ה)ל ָ ָ ָ ְ ַ ַ .#
ה#רה ַ ְ ֻ
ודעָ ַ ֶ ,
וזל"קַ ְ :
מחמת ֶ ִהיא
/רה+ִ .י ֵ ֲ ַ
סתרי ָ
הינ ִ ְ ֵ
0יקאְ ַ ,
בָ ְ ַ ,
/רה ָ ַ
רהִ ,היא ָ
הס ָ ָ
ְַ
עבר
אצל ֵא! ֶ ָ ְ
הינ ֵ ֶ
+א!ְ ַ ,
כים ָ ֵ
תל ֵ ִ ְמק#מ#ת ְנמ ִ
לה ְ ַ
צריכה ְ ִ
ְִ ָ
חב
רהַ ,על ֵן ָ ַ
הס ָ ָ
הסרה ֶ ְ תְ ַ .#
מהם ְ ַ ְ ָ ָ
סר ֵ ֶ
הר ֵ הַ ,עד ֶ ִ ְ ָ
ְַ
לבל י ְכל
/רהַ ְ ,
טי ָ
להלי ָם ְ ָ ֵ
לבלי ְ ַ ְ ִ
מח ָבת ִ ְ ִ
יתרֲ ַ 1
ה9ם ִ ְ ָ ַ
ַ ֵ
ֹ
ֹ
גם ָדל ְמאדַ .על ֵן ה א
ויהיה ַה ְ ַ
הרהֶ ְ ִ ְ ,
מ9ם ַ ְ ֵ
ה2לת ִלינק ִ ָ
ְַ ִ
/רת
היא ַ
/רהִ ֶ ,
סתרי ָ
0יקאֵ ְ ִ ,
בָ ְ ַ ,
/רה ָ ַ
מל ִי ָם ָ
מס ִ/יר ַ ְ
ְַ
2לת ִ ֹ
די ֶ ֹ
בחינת
הרהַ ִ ְ ִ .
מ9ם ַ ְ ֵ
לינק ִ ָ
א י ְכל ַה ְ ִ
עצמֵ ְ .,
ה' ְ ַ ְ ָ
אני ְ ֹ
אני ְ ֹ
ולא
מלאִ ֲ ,.
ולא ַ ְ ָ
מצריםִ ֲ ,
ארץ ִ ְ ַ ִ
"ועברי ְ ֶ ֶ
) ְ מ#ת י"ב(ִ ְ ַ ָ ְ :
אני ה' ְ ֹ
הל=#ת
מצרים ֶ ָ*ם ְמק#ם ַ ְ ִ
ארץ ִ ְ ַ ִ
ולא" ְוכ'+ִ .י ְ ֶ ֶ
ה*ליחִ ֲ ,
ַ ָ ִ ַ
ְ ֹ
הינ
עצמְ ַ #
ית ָ ַרְ ַ ְ .
ה*ם ִ ְ
מס ָר ַ ֵ
ֻ ְ
מל ָ
>יקא ְ ֻ
מאדַ ,על ֵ+ן ָ ם ַ ְ ָ
רה ֶ ְ ת.#
מההס ָ ָ
>יקא ֵ ַ ַ ְ
/רהַ .על ֵ+ן ַ ְ ָ
סתרי ָ
#רת ה' ַמ ָ) ֵ ְ ִ ,
ַ
/רת ה'
0יקא ַ
מ=+ה ַ ְ ָ
נע>ה ִ ֶ ָ
לדעתֶ ֲ ַ ,
כַ ַ ְ ,
מה ְ ָ
חזר ְ ַ
הסרהֵ ֶ ְ ,
ַ ְ ָָ
"+ל.
/רה ַ ַ
סתרי ָ
/רת ה'ֵ ְ ִ ,
נס/ר ַ
מ=ִ .י ָם ִ ְ ָ
ַָ
רואים מדבריו הקדושים שדוקא בדור החשוך שלנו שכל כך
נמצא בהסתרה רוחנית גדולה אי אפשר לגאול אותו
אלא על ידי שלומדים ומלמדים סתרי תורה עד שמהפכן לדעת,
בכך נגאלים גם היהודים הרחוקים ביותר.
וכידוע דוד המלך ע"ה כתב את כל ספר התהלים ברוח הקודש
עד שכל אחד יכול לכוין ולמצוא בו את כל מבוקשו
הפרטי בכל הנושאים ,וקראו דוד המלך "זמירות היו לי חקך",
מפני שמזמר את כל הקוצים והרשעים והמקטרגים ,ובמיוחד
לדור האחרון והשפל שהרשב"י הכין את הזוהר הקדוש ,למען
הכרית הקוצים והקליפות כמו שידוע כי לומדי הזוהר הקדוש
נקראים מחצדי חקלא ,כלומר שהם מתקני השכינה הקדושה
ומנקים ומטהרים את ישראל ומבדילים אותם מהערב רב ומכל
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הרשעים ,כי עכשיו זהו זמן הבירור הטהור והקדוש ,וכמו
שאמרו בזוהר בראשית פרשת וישלח )דף קעט (.על דוד המלך
0וד
אמר ָ ִ
ותחת ַה ָל ֶ ָ ַ
ירים ְ ִ ְ ָ
ראהִ ִ ְ ,
ע"ה ,וזה לשונוֹ :א ְ ֵ
ם
החכמהִ ,מ 9ם ֶ ֻ ָ
עלינים ְסדת ַ ָ ְ ָ
דברים ֶ ְ ִ
ֵי ָ ,סדת ְ ָ ִ
אמר
והיה ֵ
0וד ְ ָ ָ
2ד ַעל ָ ִ
רה ר ַח ַה ֹ ֶ
היה ֶ
2דָ ָ ֶ ,
נאמר ְר ַח ַה ֹ ֶ
ֶֶ ְ
החכמה.
נאמר ְסדת ַ ָ ְ ָ
ם ֶ ֶ ְ
ולכן ֻ ָ
ירהֵ ָ ְ ,
ִ ָ
עבי
וד © § ¦
למען ¨ ¦
למעני § © ©
יע § © ¦ £
ה,את §להֹו ¦ ¨
העיר © Ÿ
ֹ2ותי ©על ¨ ¦
§וג ¦
©

זי"ע
יחא ְ ָ
מל+א ְמ ִ ָ
>וד ַ ְ ָ
הדְ ִ #בח ֶ #ל ָ ִ
ז#הר ַ ָ
ואמר ְ ַ
ְָ ְ
ֹ
הד ָ #ר .האִ ְ ִ ,ביל
=ר ַ ת ִ ֵ
ָָ
ראהָ ַ ,
מץ ַ>ף קצ"ג ע"ב( ,א ְ ֵ
+בת
מתע ֶ ֶ
הע#לםִ ,היא ִ ְ ַ
נגזרה ַעל ָ ָ
=רענת ִ ְ ְ ָ
ה>4יקיםַ ,אף ַעל ַ5ב ֶ ֻ ְ ָ
ַ ִַ ִ
גללם ְ ֹ
התק3מה
ולא
ה)לָ ְ ַ ְ ִ .
דוד ַ ֶ ֶ
ימי ָ ִ
הע#לם+ָ .ל ְ ֵ
#לטת ַעל ָ ָ
ֶֶ
ִ ְָָ
התק3מה ִ ְזכת+ָ ֶ ,#תב )מלכים ב' כ'(
לאחר ֶ ֵ)תָ ְ ַ ְ ִ ,
גללַ ַ ְ .#
הארץ ִ ְ ָ
ָ ֶָ
ֹ
עב0י" ,ע"כ.
0וד ַ ְ ִ
למען ָ ִ
למעני ְ ַ ַ
יעִ ֲ ַ ְ ,
העיר ַה)את ְלה ִ ָ
+תי ַעל ָ ִ
"וג ִ
ְַ
ה9כת
)+ה ָ5ד#ל ַ ְ
ה9הָ ַ ,
ז#ה"ק ַ ֶ
קד  ֶ #ל ַ
דברי ָ ְ
היטב ְ ִ ְ ֵ
אחי ֵ ֵ
#נן ָ ִ
הת ֵ
ִ ְ
ולכן ָראי ָלנ
עלינ ועכי"אֵ ָ ְ ,
יגן ָ ֵ
>וד המע"ה ְזכתֵ ָ #
#נינ ָ ִ
ֶ ל ֲאד ֵ
צרה,
4ילנ ִמ ָ+ל ָ ָ
לפניֵ ִ ַ D
מזמ#רים ֵא! ְ ָ ֶ
אמר ִ ְ ִ
להת=!ל ֶ ִ ְזכתַ ָ ֶ #
ְִ ְ ֵַ
$לה.
אמן ֶ ָ
לעב#דתיֵ ָ D
אנים ַ ֲ ָ ֶ
קטים ְו ַ ֲ ַ ִ
*בים  ְ ֵ ִ
ונהיה ְמיֻ ָ ִ
ְְִֶ
) ְ ֵרא ִ ית

הרב ַ ֲ ֹ
צמח זי"ע
יעקב ֶ ַ
וכתב המקובל האלוקי רבנו ָ ַ
נצרָ 1לנ ְ ֹ
מאד
ִַ
)מן ַה ֶ)ה ִ ְ ָ
)הר ַה ָ2ד ַ ְ ַ
ח3ים( ,וזל"קִ :ל= ד ַה ֹ ַ
עה
לה;יל
החכמה ֹזאת ַ ָ
נגד ָל ַרע+ִ ,י ִ!5י ַ ָ ְ ָ
אתנ ֶ ֶ
ָ
להגן ְ ַ ִ
ְֵָ
ֹ
לבב ָ ֵלם
לאחז ְ ֵ ָ
עה ֶ ֱ
מגן ַ ָ
3היה ָלנ ָ ֵ
+די ֶ ִ ְ ֶ
ְ ד#ר#ת ְ5רע#ת האֵ ְ .
מע ֶ8ה
א#תן >#ר#ת
*מים+ִ .י
אנ ֵ י ַ ֲ
ק#דמים ָהי ַ ְ
ְ ִ
ָ
לאבינ ֶ ַ ָ ַ ִ
ְִָ
המקטרגים.
=ני ַ ְ ַ ְ ְ ִ
#תן ִמ ְ ֵ
מ4ילין א ָ
#בים ָהי ַ ִ ִ
וה)ע8ים ט ִ
וחסידים ְ ַ ַ ֲ ִ
ֲַ ִ ִ
החב#3ת.
ה*מרים ְ תִ ָ ֶ .#
העלי#ן ְ+מִ ָ ְ ַ #
מ*ר ָ ֶ ְ
#קים ָאנ ִ ֶֹ
עה ְרח ִ
ַָ
ֹ
ֹ
חכמה ַה)את.
קריאתינ ַ ָ ְ ָ
ֵ
עלינ ִאם לא ְ ִ
יגן ָ ֵ
ִמי ָ ֵ
לעץ
>מתֵ ְ #
הק ָ ָ
)ְ ַ ְ
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ואמרו חז"ל במדרש רבה והביא רש"י הקדוש את דברי המדרש
אלקים
"ו3אמר ֱ ֹ ִ
)רש"י ,בראשית פרק ט פסוק יב( ,על הפסוקֶ ֹ ַ :
נפ ַח ָ3ה
בין ָ+ל ֶ ֶ
ביניכם ֵ
יני ֵ ֵ ֶ
נתן ֵ ִ
אני ֹ ֵ
ֹזאת א#ת ַה ְ ִרית ֲא ֶ ר ֲ ִ
אכם ְ ֹ ֹ
ע#לם" :וזל"ק :לדרת עולם  -נכתב חסר ,שיש
לדרת ָ
ֲא ֶ ר ִ ְ ֶ
דורות שלא הוצרכו לאות ,לפי שצדיקים גמורים היו ,כמו דורו
של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי שמעון בן יוחאי ,עכ"ל.
דורו של חזקיהו מלך יהודה הוא מבני בניו של דוד המלך ע"ה
יחד עם רבי שמעון בר יוחאי ע"ה מגינים על העולם ולא צריך
את אות הקשת ,מכאן יש רמז בחז"ל שבחיבור התהלים עם
הזוהר הקדוש יש הגנה על עם ישראל ומביא גאולה לעולם.
אפ ָר ִ ְ ֹ
)הר
ידי ִל= ד ַה ַ
לפעל  ַעל ְ ֵ
אי ֶ ְ
עלם ֶ ִ
0בר ָ ָ
ִי ֵאין ָ ָ
9מים+ִ ,י
יתר ַ ָ ַ ִ
נחת ר ַח ָדל ְ ֵ
>ה ַ ַ
ול= ד ֶזה ע ֶ
ַה ָ2דִ ְ ,
Eרה
למ ָ ָ
8ראל ֵהם ְ ַ
ה#ראים ֶ ל ַעם ִי ְ ָ ֵ
וה$3רים ַ ָ ִ
האר+ה ְ ַ ִ ִ
5לתינ ָ ֲ ֻ ָ
ָ ֵ
הדַ #ר ִ י ַ ֲ ֹ
יעקב
ה5א#ן ַ ָ
+תב ַ ָ
נ0ח+ְ ,מַ ָ ֶ #
מ=ָ ִ +
י0ח ִ ֶ
לבל ִ/י ִ ַ
אחתְ ִ ְ ,
ַַ
)=רק ד ב(
ה*ירים ֶ ֶ
"צרר ַה=ר" ַעל ִ יר ַ ִ ִ
ספרְ #
!יסא זי"ע ְ ִ ְ
ִמ ִ ָ
לה
מתאימת ְו ַ ֻ ָ
ם ַ ְ ִ
הרחצה ֶ ֻ ָ
על ִמן ָ ַ ְ ָ
ה2צ בת ֶ ָ
עדר ַ ְ
"+יֶ ֵ ְ 1
ִ ִַ
ה5ל#3ת
עדר ַה ְ2צ בת" ִ+י ַ ָ ֻ
"+יֶ ֵ ְ 1
וזה ְל #נִ ַ ִ :#
הם"ֶ ְ ,
ֵאין ָ ֶ
י8ראל ַ ֹ
)+בא
מע8י ָאב#ת ַ ָ
נרמז ְ ַ ֲ ֵ
ה+ל ִ ְ ַ
$3רין ַה ָ ִאים ַעל ִ ְ ָ ֵ
וה ִ ִ
ְַ
>/ימ ֵין
מדר
"ורוח ָ ִ
ה=סקַ ֶ ְ :
סימן י"ג( ַעל ַ ָ
=ר ָ ה ע"ה ִ ָ
)ר ָ ה ַו ִַ ְ 3לח ָ ָ
ַ
ְ ְִַ
צר#תיהם
רוח ֵ ין ָ ֵ ֶ
3היה ֶ ַ
>הינ ֶ ִ ְ ֶ
עדר" ) ְ ֵרא ִ ית לב טז(ְ ַ ְ ,
עדר ֵבין ֵ ֶ
ֵֶ
ֹ
וה$3רים
+י=ֵ 1ר
ה4ר#ת ְ ַ ִ ִ
אכליָ ַ ,.
ְ ִַ
+נת+ָ #אן ִ ַ ִ
וזה ַ ָ ָ
8ראלֶ ְ ,
ֶ ל ִי ְ ָ ֵ
העדרים
נקצב ַעל ִ=י ָ ֲ ָ ִ
+א ֶ ר ִ ְ ְ
ה2צ בתֲ ַ ,
עדר ַ ְ
א#תֵ Dהן ְ ֵ ֶ
)כ!ים ְ
ְֶ ִַ
*לח ַ ֲ ֹ
מס!קים
$3רים
ע#לים ִ ְ ַ ְ ִ
ִ
על ִ ִ ֶ ,
לעשיו ֵ+ן הא ֶ ָ
יעקב ְ ֵ ָ
ֶ ַָ
נאמנים ֵהם
הע#נ#ת+ִ ,י ֶ ֱ ָ ִ
+תם ָ ֲ
ר#חצים ֶאת ֶ ֶ
הרחצהִ ֲ ֶ +ְ ,
ִמן ָ ַ ְ ָ
כדי
הא,
ה$3רים
ליחת
ת
ס
,
מתאימת
ם
תן,
ִ ְֵ
ִַ ְ ִ ַ ִַ ִ
ִ ְ ִליח ָ ֶ ֻ ָ ַ ְ ִ
מ! #ן
]מתאים הא ִ ָ
לה*כינהִ ְ ַ ,
מח ָ ִרים ְ ַ ְ ִ ָ
3הי ְ ֻ
י8ראלְ ִ ֶ ,
לזֶ .+את ִ ְ ָ ֵ
ְֵַ
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ל*כינה,
מתאמים ַ ְ ִ ָ
83ראל ֵהם ֻ ְ ָ ִ
מדר ֵ ָ ְ ִ ֶ ,
אמר ְ ִ ְ ַ
וכן ָ ְ
ִח ר[ֵ ְ ,
]וכנסת ישראל נקראת יונתי תמתי ודרשו חז"ל תמתי מלשון
תאומתי ,כמו תאומים המחוברים המרגישים אחד את השני[,
!+ם
$רים ֻ ָ
ידי ִי ִ
ועל ְ ֵ
מ) ִנ ָ>חַ ְ ,
י>ח ִ ֶ
כדי ֶ ֹ!א ִ ַ
הם ִ ְ ֵ
ולה ֵאין ָ ֶ
ְ ַ ָֻ
יהיה ָ ֶהם
*כינה ַה ְד ָ #הְ ,ו ם ִ +ל ֹלא ִ ְ ֶ
לה ְ ִ ָ
ויתח ְ ר ְ ַ
יז>+כ ְ ִ ְ ַ
ְִַ ְ
לבל/י ִי ַ0ח
ה5לת ְ ִ ְ ִ
אריכת ַ ָ
הכלית ֶ ל ֲ ִ ַ
#הי ָ+ל ַ ַ ְ ִ
באמת ז ִ
עכ"לֶ ֱ ֶ .
לתן
+די ְ ַ ֵ
היה ְ ֵ
מצרים ָ ָ
לגלת ִ ְ ַ ִ
8ראל ְ ָ
3רידת ִי ְ ָ ֵ
כמַ ִ ְ ֶ #
נ0חְ ,
מ=ָ ִ +
ִֶ
+בד
גלתנ ֹזאת+ָ ,ל ֹ ֶ
פל ָ ם+ֵ ,ן הא ְ ָ ֵ
היצ#צ#ת ַה ְד ִ #ים ֶ ָ ְ
ִַ
הע#נ#תַ .א.
מתמרקים ָ ֲ
ה$3רים ִ ְ ַ ְ ִ
ידי ַ ִ ִ
לזה+ִ ,י ַעל ְ ֵ
ה*ע ד הא ְ ֶ
ַ ִ ְ
בפרט
/רה ִ ְ ָ
ר"0ס ַה ָ
ידי ִל= ד ָל ַ ְ ֵ
0על ְ ֵ
הבBחנ ְ ַ
+בר ֻ ְ ַ ְ
ידע ִ+י ְ ָ
ָ ַ
נ-ין ְ ֹ
מצליחים
והם ַ ְ ִ ִ
ולא ִיִ -רים ְ ֵ
יצטרכ ִ ָ
)הר ַה ָ2ד ֹלא ִ ְ ָ ְ
ִל= ד ַה ַ
הח ִ3ים
כדברי ָהא#ר ַ ַ
אהבהֵ ְ ִ ְ ,
ה2דת ְ ַ ֲ ָ
מבררים ַה ִ+יצצת ַ ְ
ְ ְָ ִ
הד , #בכמה מקומות ובספרו
הד#
והרמח"ל ַ ָ
ויחי(ַ ְ ַ ָ ְ ,
)=ר ַ ת ַ ְ ִ
ָָ
ַָ
שערי הרמח"ל כתב ביתר שאת ,וזל"ק:
 ...על כן ,עיקר מה שצריך האדם להיות משכיל ,הוא ענין
קדושתו יתברך המתפשטת בעולמו ,שישראל נתקדשו בה – מה
ענין הקדושה הזאת ,ומה הם דרכיה ,ואיך מתפשטת ,ואיך
מזדמנים לקראתה להתקדש בה כראוי .ומי שיראה זה ,יראה
באמת איך כל הבריאה כולה לא נבראת אלא בשביל זה .והיינו
"בראשית – בשביל ישראל שנקראו ראשית" )ויק"ר לו ,ד( .ויראה
בהדיא כי כל העולם לא נברא אלא לפי שנתאוה הקב"ה
להשרות קדושתו על ישראל ,וכמה הכנות גדולות הכין לענין
זה .כי ודאי שצריך שישראל יהיו ראוים לה ,ואינם ראוים לה
אלא אם כן ישמרו כל התורה והמצוות בכל דקדוקיהם
ופרטותיהם ,ומשמרת למשמרת שלה בכל חומרותיה ,כי בזה
תלוי הכל.
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אבל כמה דרכים הכין לזה הענין ,וכמה גלגולים גדולים ,בכמה
חכמה עמוקה ,בהיות צופה כל העתידות .ורצה לתת יצר
הרע ,לנסות בו בני האדם .ומפני שהיו עתידים לחטוא ,זימן
מתחילה כמה גלגולים גדולים ,עד שבסוף הכל יתוקנו ישראל
תיקון גמור .ותהיה קדושה זאת מתפשטת בהם לנצח נצחים.
וזהו ענין האהבה הגדולה שבין הקב"ה וישראל .והנה מי שאינו
יודע דברים אלה ,נקרא שהוא הולך כעיור באפילה ,כי אינו
ידוע כלום על מה הוא חי ,על מה מתקיים העולם ,וכל שכן על
מה עומד העולם כולו.
ועל זה היו צועקים חז"ל "אוי להם לבריות שרואות ואינם
יודעות מה רואות ,עומדות ואינם יודעות על מה עומדות"
)חגיגה יב ,ע"ב( .כי אין זה כבודו של מקום ברוך הוא ,ולא שבחם
של ישראל .הא למה זה דומה :למלך שאוהב אחד מעבדיו,
ועושה בעבורו כמה דברים גדולים בעבור אהבתו ,הייטב בעיניו
שלא יהיה העבד ההוא שם בלבו לכל הדברים הרבים האלה,
ולא ירצה אפילו דלעת מה עשה לו .כן הדבר הזה ,כי באמת,
כל העולם ומלואו אינו עומד אלא על האהבה שהקב"ה אוהב
את ישראל .ואם ישראל אינם שמים לב לראות דבר גדול כזה,
הייטב בעיני ה'?
זהו הטעם שרשב"י צווח כל כך על זה ,וקורא לעוסקים בפשט
התורה ,שהם ישינים בתרדמה ,כי אינם פוקחים עיניהם
כלל לראות באהבה שהקב"ה אוהב אותם ,כאילו הם ח"ו כפויי
טובה אליו .ועוד ,שאינם רואים ואינם יודעים דרך הקדושה
כלל ,ואת הדבקות בו יתברך .והרי התורה מצוה ואומר "ובו
תדבק" )דברים י ,כ( .ואף על פי שפירשו על המתדבק בתלמדי
חכם ,אבל סוף סוף אין מקרא יוצא מידי פשוטו .והאמת,
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שצריכים ישראל לידבק בו ממש בדביקות גמור ,לדעת דרכיו
המיוחדים על פי קדושתו ,וללכת בהם .והנה על כן אמרו" :שיר
השירים – קדש קדשים" )שה"ש רבה ,סוף הפתיחה( .כי הוא מיוסד
ממש על זה הענין ,ומפרש האהבה הזאת ,וכל ההשתדלות
שמשתדל הקב"ה להתדבק בקדושתו עם ישראל ,שישראל
צריכים להקביל כנגד זה תשוקה אליו יתברך ,להתדבק דביקות
ממש ,עכ"ל) .ועיין בספר זוהר הכרת הטוב(
הד, #
ז#הר ַ ָ
והEה#רים ְ ַ
הד ִ #ים ְ ַ ְ ִ
י8ראל ַ ְ
י>בק ִ ְ ָ ֵ
ר ִ ָ ְ
וכא ֶ
ְ ֲַ
>קד ָ*ה
ה>עת ִ ְ ֻ
מהימנא ע"הְ ִ ,יר ֶ ה ַ ַ ַ
הרעיא ְ ֵ ְ ָ
כהבטחת ָ ַ ֲ ָ
ְְַ ַָ
ה#9הר
ואהבת
כמאמר ַ ַ
הד ָ #הַ ֲ ַ ְ ,
ה*כינה ַ ְ
ראת ַ ְ ִ ָ
וה ְ ָ ַ
>#דים ְ ַ
ִ
ְֲַַ
ה3לד
את
ראה
ו
פח
"ו
'(
ו
ב'
=רק
#ת
מ
)
ה=סק:
על
הד#
ֶֶ
ְ
ֶ ֶֶַ
ִַ ְַ ְִַ ֵ
ַ ַָ
ַָ
נער ֹ ֶכה ַ ַ ְ ֹ
וא#מר
העברים ֶזה"ֵ ְ ,
מ3לדי ָ ִ ְ ִ
ואמר ִ ַ ְ ֵ
עליו ַ ֹ ֶ
וחמל ָ ָ
וה ֵה ַ ַ
ְִ
לבני",
)הַ ֵ #ע ֶ ֶ
קראתי ִ ְ ִ
מ)צרים ָ ָ ִ
ואהבה ִ ִ ְ ַ ִ
8ראל ָ ֹ ֲ ֵ
נער ִי ְ ָ ֵ
"+י ַ ַ
=רק יא א( ִ
ננערים
8ראל ִ ְ ָ ִ
הדִ #י ְ ָ ֵ
ה#9הר ַ ָ
ידי ִל)ד ַ ַ
ואהבה ַעל ְ ֵ
8ראל ָ ֹ ֲ ֵ
נער ִי ְ ָ ֵ
ַַ
ועתם
ועל ַ ְ ָ ָ
"ו3זעק ַ ַ ַ
=רק ב כג( ַ ִ ְ ָ
מעפר ,וזוכים לואוהבהו ְ ) ,מ#ת ֶ ֶ
ֵָָ
לגים ִ0ין
האלהיםִ ְ ,
ועתם ֶאל ָ ֱ ֹ ִ
ועל ַ ְ ָ ָ
העבדה"ַ ַ ַ ,
האלהים ִמן ָ ֲ ֹ ָ
ֶאל ָ ֱ ֹ ִ
מ6ד
ורחמים כדאיתא בזוה"ק )בראשית כ"ו ,(:וז"לָ ִ :
אהבה ְ ַ ֲ ִ
לי>ראל ַ ֲ ָ
ְִ ְָ ֵ
חרב
היה ָ ֵ
נהר ֶ ָ ָ
ה2ד ְלח דִ ,מ ָ6ד ָ ָ
העם ַ ָ
מה ָל תָ ָ ,
>ראל ֵ ַ
6צא ִי ְ ָ ֵ
ְ ְֶָ
ונהר -
ה5ןָ ָ ְ .
לה ְ ק#ת ֶאת ַ ָ
מעדןֶ ,זה ו'ַ ְ ,
יצא ֵ ֵ ֶ
ונהר ֵ
נאמר  ְ ָ ָ
ויב ֶ ֱ ַ
ְ ֵָ
לה ְ ק#ת ֶאת
העלי#נהַ ְ .
א)א ָ ֶ ְ ָ
מעדן  -זָ ִ #
יצא ֵ ֵ ֶ
האמצעיֵ ֹ .
הע)ד ָ ֶ ְ ָ ִ
ֶזה ָ ַ
8ראל )שם
בי ְ ָ ֵ
נאמר ְ מֹ ֶ ה ְ ִ
זמן ֶ ֱ ַ
#נה ְ ֶ .א#תַ ְ #
תח ָ
כינה ַ ְ
ה5ן  -זָ ִ ְ #
ַָ
ֹ
ויתק6ם
נהר ,ג' ַ5ןֵ ַ ְ ִ ְ .
עדן ,נ' ָ ָ
ענג ֶ ,הא ע' ֵ ֶ
תעג ַעל ה'ֶ ְ .
נח( ָאז ִ ְ ַ ַ
ייר.
אא ָ ִ
נאמרָ ֶ ,
מה ְוג'ָ .ר ֹלא ֶ ֱ ַ
ייר ֹ ֶ
הת ב )שמות טו( ָאז ָ ִ
ַָ
עבדי ַע "םְ ,מ
העלם ְ ֵ
לא=ת ָ ָ
לנג"עֻ ְ ,
ענ"ג ְ ֶ ַ
לערב ַרב ֹ ֶ
ויתהֶ ֵ ְ 1
ְְִ ַ ֵ
ֶ ְַ ֹ
לי>ראל
אבל ְ ִ ְ ָ ֵ
אבע עתָ ֲ ,
חין ֲ ַ ְ
הם ְ ִ
רח ָ ֶ
=צרים ֶ ָ ַ
וה ִ ְ ִ
רעה ְ ַ
ֹ
ענ"ג.
יהיה ֶ
ְִֶ
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אמר ַר ִ י
מדר
=ר ָ ה ב' ִ ְ ָ
>ברים ָ ָ
)ר ָ ה ְ ָ ִ
ַ
אחר ָ ַ
>בר ַ ֵ
=סקה כג( ָ ָ
ואמר ְ ִ ְ ַ
ְָ ְ
ֹ
א!א ִמ.#
נגאל ֶ ָ
מ)צרים לא ִ ְ ֲ
8ראל ִ ִ ְ ַ ִ
גאל ִי ְ ָ ֵ
אלעזר ְֲ ְ ִ ֶ +
ֶ ְ ָָ
מְ .#זכת
בהִ ,
מָ ְ .#
צרהִ ,
>ברים ֵא!ִ ,מָ ָ .#
חמ*ה ְ ָ ִ
ֲִ ָ
>כתיב ְ ) ,מ#ת ב(
צרה ִ ְ ִ
הץִ .מָ ָ .#
מֵ ַ .#
רחמיםִ ,
מִ ֲ ַ .#
ָאב#תִ ,
ועתם",
"ועל ַ ְ ָ ָ
>כתיב ) ָ ם( ַ ַ ַ
בה ִ ְ ִ
י8ראל"ִ ,מָ ְ .#
בני ִ ְ ָ ֵ
"ו3אנח ְ ֵ
ֵַָ ְ
ֹ
ֹ
מ.#
אלהים ֶאת ְ ִריתִ ,"#
"ו3ז+ר ֱ ִ
>כתיבְ ִ ַ ,
ִמְ .#זכת ָאב#ת ִ ְ ִ
"ו3דע
הץ ַ ֵ ַ
י8ראל"ִ ,מֵ ַ .#
אלהים ֶאת ְ ֵני ִ ְ ָ ֵ
"ו3רא ֱ ֹ ִ
>כתיבְ ַ ַ ,
רחמים ִ ְ ִ
ֲִַ
>ברים
חמ*ה ְ ָ ִ
נגאלים ֶא ָ!א ִמָ ִ ֲ .#
לעתיד ָלב#א ֵאין ִ ְ ָ ִ
ואף ֶ ָ ִ
אלהים"ַ ְ ,
ֱ ִֹ
ב ַעד
"ו ַ ְ ָ
צרהְ ,
הרי ִמָ ָ .#
>כתיב " ַ ַ4ר ְלֵ ֲ ,"D
צרה ִ ְ ִ
ה!לִ ,מָ ָ .#
ַָ
הרי
אלהיֵ ֲ "D
"+י ֵאל ַרחם ה' ֱ ֹ ֶ
בהִ ,
הרי ִמָ ְ .#
אלהיֵ ֲ "D
ה' ֱ ֹ ֶ
רחמיםֹ ְ ,
הרי ִמְ .#זכת
אבתיֵ ֲ "D
"ולא ִי ְ ַ+ח ֶאת ְ ִרית ֲ ֹ ֶ
ִמִ ֲ ַ .#
הרי ִמ.#
ה3מים" ֲ ֵ
אחרית ַ ָ ִ
הא!ה ְ ַ ֲ ִ
ה>ברים ָ ֵ ֶ
"מצא+ֹ Dל ַ ְ ָ ִ
ָאב#תָ ְ ,
הרי ִמ.#
להם" ֲ ֵ
"ו3רא ַ ַ4ר ָ ֶ
)ה!ים קו( ַ ַ ְ
#תן ְ ִ ִ
=ר א ָ
ודוד ֵ ֵ
הץִ ָ ְ ,
ֵַ
בהֹ ְ ִ ַ ,
להם ְ ִרית"#
"ו3ז+ר ָ ֶ
הרי ִמָ ְ .#
תם" ֲ ֵ
צרהְ ָ ְ " ,מעֶ #את ִר ָ ָ
ָָ
רחמים,
הרי ִמִ ֲ ַ .#
לרחמים" ֲ ֵ
א#תם ְ ַ ֲ ִ
"ו3ן ָ
הרי ִמְ .#זכת ָאב#תֵ ִ ַ ,
ֲֵ
הרי ִמ.#
ה#5ים" ֲ ֵ
וה4ילנ ִמן ַ ִ
וק ְ ֵצנ ְ ַ ִ ֵ
אלהי ִי ְ ֵענ ְ ַ
יענ ֱ ֹ ֵ
) ָ ם( "הֵ ִ #
ֹ
לברר
נגאליםִ ,י ְכח ְ ָ ֵ
ה)הר ַה ָ2ד ָאנ ִ ְ ָ ִ
בל= ד ַ ַ
ַה ֵץ ,עכ"לִ ְ .
וכ3דע ָ+ל
לקרב ֶאת ַה ְא ָלהַ ָ ַ ְ ,
ה2לתֵ ָ ְ ,
הקד ָה ִמִ ְ ַ 1/
ניצצי ַ ְ
ִ ֵ
א#תם
לה#ציא ָ
>#ר #ת ְ ִ
ה ָ מ#ת ְ
#תם ַ ְ
לה הא ֱהי#ת ְוא ָ
ה5א ָ
ִע+ב ַ ְ
מחמת ֶזה,
ליצלן ָ ִאים ֵ ֲ ַ
רחמנא ִ ְ ָ
$3רים ַ ֲ ָ ָ
וכן ָ+ל ַה ִ ִ
הקל=#תֵ ְ ,
ִמִ ְ ַ .#
ע#מק
המצאים ְ ֶ
הקד ָ ה ַ ִ ְ ָ ִ
ניצ#צי ַ ְ
לברר ִ ֵ
ול)ד הזוה"ק ָיכ#ל ְ ָ ֵ
ְִ
לע>ת] ,כדאיתא בליקוטי
אר ִל= ִדים ַ ֲ
ח ִ ְ ָ
9אין ַ
הקל=ה ַמה ֶ ֵ
ְַ ִָ
עה
רכה ְי ָ
להמ ִ יָ ָ ְ .
נז+ה ְ ַ ְ
ידי ֶזה ִ ְ ֶ
ועל ְ ֵ
מוהר"ן )קמא תורה נ"ו ,ד([ ְ ַ
י>Fכר
ניה ִ ָ ָ
הרב ְ ָ ָ
וא#מר ָ ַ
מ#סיף ְ ֵ
8ראל"ְ ,וע#ד ִ
קד ָ ה ַעל ַעם ִי ְ ָ ֵ
ְ
/רה ִינ#ק#ת ֶ ל ֵ ית
ד
תלמ
קט+ים
ילדים
"ואפיל
אלי
מ
ָ
ְ ִַ ְ ַ ְ
ְ ִָ
ְ ֵ ִ ֲַ ִ
הדֹ ְ #
צריכים ַ ֲ ֹ
ל)דם
אדר ָ ה ְ ִ ָ
לפחד+ִ ,י ַ ְ ַ
ולא ְ ַ ֵ
ז#הר ַ ָ
לעסק ְ ַ
ַר ָ ן ְ ִ ִ
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יגרס
צדקנ#3ת ִ ְ ְ
אפיל ָנ ִ ים ִ ְ ָ ִ
8ראלִ ֲ ,
מעם ִי ְ ָ ֵ
ה=חד ֵ ַ
מסירים ֶאת ַ ַ ַ
ְ ִ ִ
ֹ
אמן" ,עכ"ל.
והיה ֶזה ָ ל#ם ָ ֵ
מ9ה ַרק ט#בָ ָ ְ ,
ויבא ִ ֶ
הדָ ְ #
#הר ַ ָ
ְז ַ
לכ #ת
יכל ְ ַ
"מים ַר ִ ים ֹלא ְ
מתק3ם ַ ִ
מת!5ה ִ ְ ַ ֵ
ה=נימי ִ ְ ַ ָ
כ ֶ ָהא#ר ַ ְ ִ ִ
ְ
ה>בקים ַ ה'
"ואם ַ ְ ֵ ִ
וחי"ֶ ַ ְ ,
"וה ִ יב ִ ְ
להבתיָ-ה"ָ ְ ,
האהבה"ְ ֶ ֶ ְ ַ " ,
ֶאת ָ ַ ֲ ָ
!+כם ַה#3ם".
ח3ים ֻ ְ ֶ
אלקיכם ַ ִ
ֱ ֵֹ ֶ
בל+ְ ,מ#
קצו#ת ֵ ֵ
אדם ְ ָכל ַ ְ
לכל ָ ָ
ה#9הר ָמצי ְ ָ
$פר ַ ַ
זכינ ֶ ֵ ֶ
וה+הִ ָ ,
ְִֵ
צריכה
החכמה ַה ֹ9את ְ ִ ָ
הדָ ְ ָ ַ ֶ #
ז#הר ַ ָ
הר ְ ִ "י ְ ַ
אמר ָ ַ
ֶַָ
יח,
ה) ִ ַ
מלָ ַ .
ה3מים ְ ,ד#ר ֶ #ל ֶ ֶ
י8ראל ְ ס#ף ַ ָ ִ
לכלל ִ ְ ָ ֵ
לה)צא ִ ְ ָ
ְִ ֵָ
8ראל
מז+ים ֶאת ִי ְ ָ ֵ
מע#ררים ְ ַ ִ
*מים ְ ְ ִ
ולכן ִמ ָ ַ ִ
#רנ ָאנֵ ָ ְ ,
+ל#מר ְ ד ֵ
ְ ַ
לכל ְיה ִדי
8ראלָ ֶ ,כ#ן ְ ָ
#לי ִי ְ ָ ֵ
וקבע ְ5ד ֵ
ה9הְ ָ ְ ,
הדֶ ַ #
ְ ִל)ד ַ ָ
מ>י
ה#9הר ִ ֵ
ספר ַ ַ
עט ְ ֵ ֶ
>בר מ ָ
קריאה ֶ ל ָ ָ
אפיל ְ ִ ָ
לעצמִ ֲ #
3ק ַ ע ְ ַ ְ
ְִֶ
$פר
ע ֶ ֵ ֶ
והרי ָיד ַ
#9הרֵ ֲ ְ .
ספר ַה ַ
ל>בק ְ ֵ ֶ
עזרת ה' ִ ָ ֵ
יכל ְ ֶ ְ ַ
בכַ .
י#םָ ְ ,
והריאה ִ #היא
>בר ָרעָ ִ ְ ַ ְ ,
האדם ִמ ָ+ל ָ ָ
ממרק ֶאת ִנ ְ ַמת ָ ָ ָ
ה#9הר ְ ָ ֵ
ַ ַ
וההצלח#ת.
הישע#ת ְ ַ ַ ְ ָ
לכל ַ ְ
לה ְ ָ
ְסג ָ
ועתה הבאנו לפניכם את החיבור הקדוש הזה לקיים דברי
אדם ַקח ְלֵ Dעץ
וא ָה ֶבן ָ ָ
הנביא יחזקאל )פרק לז ,טז-כב(ַ ְ :
אחד ְ ֹ
אחד
לקח ֵעץ ֶ ָ
חבריו ְ ַ
י8ראל ֲ ֵ ָ
ולבני ִ ְ ָ ֵ
דה ְ ִ ְ ֵ
עליו ִליה ָ
כתב ָ ָ
ֶָ
ֹ
אתם
וקרב ָ
חבריוַ ָ ְ .
8ראל ֲ ֵ ָ
וכל ֵ ית ִי ְ ָ ֵ
אפרים ְ ָ
#סף ֵעץ ֶ ְ ַ ִ
עליו ְלי ֵ
כת#ב ָ ָ
ְ
מל.
דוד ֶ ֶ
ועב ִ>י ָ ִ
ידְ ַ ְ ...D
לאחדים ְ ָ ֶ
והי ַ ֲ ָ ִ
אחד ְ ָ
לעץ ֶ ָ
אחד ְלֵ ְ D
אחד ֶאל ֶ ָ
ֶָ
תי ִי ְ ְמר
וח ֹ ַ
ילכ ְ ֻ
=טי ֵ ֵ
במ ְ ָ ַ
לכ!ם ְ ִ
יהיה ְ ֻ ָ
אחד ִ ְ ֶ
ור#עה ֶ ָ
עליהם ְ ֶ
ֲֵ ֶ
לעב>י ְ ַ ֲ ֹ
ליעקב ֲא ֶ ר
וע8
נתי ְ ַ ְ ִ
הארץ ֲא ֶ ר ָ ַ ִ
א#תםְ .ויָ ְ ב ַעל ָ ָ ֶ
ָ
ְָ
בניהם ַעד
בני ְ ֵ ֶ
בניהם ְ ֵ
ה)ה ְ ֵ ֶ
עליה ֵ ָ
אב#תיכם ְויָ ְ ב ָ ֶ ָ
יָ ְ ב ָב@ ֲ ֵ ֶ
להם ְ ִרית ָ ל#ם
וכרי ָ ֶ
#לםִ ַ ָ ְ .
להם ְלע ָ
עב>י ָנ ִ8יא ָ ֶ
ודוד ַ ְ ִ
ע#לם ְ ָ ִ
ָ
מק> ִ י
ונתי ֶאת ִ ְ ָ
#תם ְ ָ ַ ִ
יתי א ָ
והר ֵ ִ
נתים ְ ִ ְ
#תם ְ ַ ִ
יהיה א ָ
ע#לם ִ ְ ֶ
ְ ִרית ָ
לע#לם .ולקיים את דברי התנא האלוקי אשר ביקש "בני
ת#כם ְ ָ
ְ ָ
שנו מידותי" )גיטין ס"ז ,(.ובזה תלויה כל הגאולה ,כדאמרו חז"ל
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)בבא בתרא דף ח' ע"א( "דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו
מעט ממשא מלך ושרים אמר עולא פסוק זה בלשון ארמית
נאמר אי תנו כולהו עתה אקבצם" .ומה נמלצו לחכי דברי הזוהר
בהקדמת התיקונים )דף י"ז( ,והמשכילים יזהירו אלין רבי שמעון
בן יוחאי וחבריו וכו' כד עבדו האי חיבורא אסתמכו עליה
לעילא וכו' ,ומצדיקי הרבים ביה ]שרבים יצדיקו את עצמם
ע"י ,[...יהון נפישין ככוכבים לעולם ועד דלא אחשיך נהורא
דלהון לעולם ועד ,ובזה תתקיים נבואת הרשב"י שבדור של
משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה ,למען
ילמדו מנער ועד זקן מדן ועד באר שבע ,ובכך נזכה ברצות ה'
להיות כדורו של חזקיהו המלך )ב"ק י"ד (.שביקש הקב"ה לעשותו
משיח ,ועליו נאמר הפסוק "חובל עול מפני שמן" ,פירוש חובל
ונחרב עולו של סנחריב מפני השמן של חזקיה בבית המדרש
שלמדו תורה מדן ועד באר שבע ,כן יזכה ה' על ידי כבודכם
להרבות כבוד שמים וכבוד התורה ,לאחוז בזכותיה דבר יוחאי
"א ְ ֶריD
למען יעתיר בעדינו שנזכה לגאולה השלימה בקרובַ ,
5אותD
חרב ַ ֲ ָ ֶ
וא ֶ ר ֶ ֶ
עזרֲ ַ D
מגן ֶ ְ ֶ
י8ראל ִמי ָכמַ D#עם נ ַ #ע ַ ה' ָ ֵ
ִ ְָ ֵ
#תימֹ ְ ִ #
תדר) ,".דברים פרק לג כט(.
וא ָה ַעל ָ מ ֵ
איביָ Dלַ ְ .
+ח  ֹ ְ ֶ
וי ָ ֲ
ְִ
וכאשר דבקים בתורתו של הרשב"י ממשיכים את נשמתו ממש
לדורינו זה והרשב"י יושב ושונה כנגדו) ,אור החמה( ,על כן שמנו
מטרה לנגד עינינו שלכל ישראל יהיה חלק בתורת הרשב"י
הקדוש לבלתי ידח ממנו נידח ,ובא לציון גואל.
יע+ה ֹו ¦!ן
אחד¤ £ © ,
מאמר ¨ ¤
אפ& 7¥ר © ¨ £
להבין ¦ £
ללמד § ¨ ¦
יזה ¦ § Ÿ
¦אם ¦ § ¤
מימה
ה ¨ 7ט ¨ ¨נה § ¦ ¨
ל-ד © §
יע+ה § ¦
&א © ¤ £
אחת ©מה Ÿ ¤
למעלה § ¨ ¨עה © ©
§©§ ¨

מל.
ה$+א ֶ ֶ
תב ַ ִ ֵ
ַָ

) ְ ִתקן

"=ה ָדל ִח 6ב ַעל
וזה ְל #נָ ַ :#
ל'(ֶ ְ ,
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חכמים ִ ְ ֹ
למדים
אינם ְ ִ
=ה ָדל ִאם ֵ ָ
וענם ַ ָ
להָ ְ ָ ְ ,
ללמד ַק ָ ָ
/למידי ֲ ָ ִ
ְִַ ֵ
ֹ
ליצלן...
רחמנא ִ ְ ַ
האה ַ ֲ ָ ָ
מעבים ַ ְ ֻ ָ
ארָ 1ל ָתאִ ,י ֵהם ְ ַ ְ ִ
וגרם ֶ
קלהֵ ְ ,
ַָָ
"י ִל= ד
בן מ"ב ) ָ ם ְ ִכ ֵ$א ֶ ֶ
מלִ ,(.
אה"ִ ְ .
לקרב ַה ְ ֻ ָ
חֵ ָ ְ ,
ִי ָדל ֹ ָ
יזה
וכל ֶ ֵן ִאם ִ ְ ֶ
עלמתָ ְ ,
נה ָ
עלמא ֶ
גירסא ְ ָ ְ ָ
ה)הר ַה ָ2ד ְ ִ ְ ָ
ַ ַֹ
ְִ ֹ
למעלה
יע8ה ִ #ן ְ ַ ְ ָ
אחדֶ ֲ ַ ,
מאמר ֶ ָ
אפ ֵר  ַ ֲ ָ
להבין ֲ ִ
ללמד ְ ָ ִ
ֹ
מבטח ל
/מימהָ ְ ֻ ,
נה ְ ִ ָ
הט ָ ָ
ל= ד ַ ְ ָ
>ה ְ ִ
יע ֶ
אחת ַמה ֶ9א ַ ֲ
עה ַ ַ
ְ ָָ
=ל1
ני ַה ֶ ֶ
מראי ְ ֵ
ויהיה ֵ ֵ
0מל ָאֶ ְ ִ ְ ,
היכלא ְ ַ ְ
ני ֵ ָ ָ
הא ִמ ְ ֵ
עלם ַ ָ
ֶה א ֶן ָ
עסק
לה ֵ9ם ָ ֵ ֶ
נחת ר ַח ַ ַ
ואין ַ ַ
0רקיעא חֵ .
מלכ ָתא ִ ְ ִ ָ
ראנה ְ ַ ְ
ָ
6בים ִ
ַה ְ ִ
ידע
מ=+ה ֵ ַ
המקלת ִי ִ ֶ ָ
האמ/ית ַ ְ ֻ ֶ ֶ
החכמה ָ ֲ ִ ִ
היא ַ ָ ְ ָ
/רה ֶ ִ
נמת ַה ָ
ְִ ְַ
זכירה
$פר ְ ִ ָ
)וע3ן ע#ד ַ ֵ ֶ
+אןֵ ַ ְ ,
מצותיוַ .."..עד ָ
עבדת ִ ְ ָ
יתרָ ֲ ַ 1
ְרצנ ִ ְ ָ ַ
סימן ע"ד(.
דעניא ִ ָ
אפרקס ָא ְ ַ ְ ָ
פלאג'י ח"ב דף ע' ע"ד ,ובשו"ת ַ ַ ְ ַ ְ
ח3ים ַ ַ ִ
לה5א#ן ַר ִ י ַ ִ
לח3ים ְ ַ ָ
ְִַ

ה!ים
ספר ְ ִ ִ
חפצ+ִ ,#י ְ ֵ ֶ
מב ֶאת ֶ ְ
ימצא ָ+ל ְ ַ ֵ
ספר ֶזה ִ ְ ָ
ואק ֶ ה ִ+י ְ ֵ ֶ
ֲַ ַ
ע!אה
צפנים ָ+ל
חכמה ִ ָ ָ
וה)>ע ָ ְ ָ
החכמה ְ ַ ַ ָ
א#צר#ת ַ ָ ְ ָ
ְ
ְ ִ
ראõŁנה
ָ
הŁõçבים ִ
ח .צריך להבין מה כוונת הכסא מלך שאומר ַ ְ ִ
âרקיעא הא אומרים בגמרא תענית )דף לא ,ע"א( :אמר עולא
àמלכäתא ִ ְ ִ ָ
ְַ ְ ָ
ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים
והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר
ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה
ונשמחה בישועתו .ואפשר לבאר ,דהנה בוודאי עם הקב"ה ישבו משה
רבנו ורבי שמעון בר יוחאי ביחד ועל ידיהם אבות הקדושים ,וכו'.
וכשמשה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי רואים שיהודי פשוט לומד זוהר
הקדוש נכנס לשם ]ראה זוהר שיר השירים שרק לומדי הזוהר יכולים
להיכנס לגן עדן העליון[ ,ישאלו אותו האם למדת זוהר? ויענה כן,
בוודאי כל שנה סיימתי ב"ה את כל הזוהר הקדוש שהדפיסו שובה
ישראל ,ואז רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו אומרים לו בא ושב בינינו
]באמצע  -בין רבי שמעון בר יוחאי ובין משה רבנו[.
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לע#לם
3צא ְ ָ
סר ֶ ָ ְ
ספרי מ ַ
וכל ִ ְ ֵ
סר#תָ ְ ,
וה ִ ְ ָ
הגלי#ת ְ ַ
ותתאהְ ַ ,
ְַָָ
ֹ
ע#לם
מ ָ>ע ָ ָ
חכמה ַ
>בר ָ ְ ָ
ואין ָ ָ
ה!יםֵ ְ ,
ספר ְ ִ ִ
מר ָ)ז ְ ֵ ֶ
+מעט ַה+ל ְ ֻ
ְִַ
יחנה
יחד ַ ֲ ֶ
וא ָם ַ ַ
הד ָ #הִ ְ ,
מה#רה ַ ְ
#תיו ֵ ַ ָ
י#נק ָ
ילכ ְ
ֲא ֶ ר ֹלא ֵ ְ
8רפי
האים ַ ְ ֵ
ארייוותא ַ ַ ָ ִ
עי!אה ִמ=ם ַ ְ ְ ָ ָ
חכמה ִ ָ ָ
#הר ַה ָדָ ְ ָ #
ַהז ַ
אהבת
לע#רר ַ ֲ ַ
נפלא ְ ֵ
רתֲ ,#א ֶ ר ֶזה ִח ר ִ ְ ָ
וחב ָ
הר ְ ִ "י ַ ֲ
ק#ד ַ ָ ,
ֶ
#הר,
עסק ַהז ַ
#+ח ֵ ֶ
>וד ֶ ן ִי ַ י ע"ה ִעם ַ
#נינ ָ ִ
פ!#ת ֲאד ֵ
>#דיםִ ְ ,
ִ
מעפרא,
כינא ֵ ַ ְ ָ
לאקמא ְ ִ ְ ָ
ה*ר#ן ְ ְ ָ
חב4לת ַ ָ
תע#רר ֲ ַ ֶ ֶ
ידי ֶזה ִ ְ ֵ
ועל ְ ֵ
ְַ
וימלי.
נ5אלִ ְ ַ ְ ,
8מחה+ִ ,י ֵ ָ ִ #
ע9נֵ ,אם ַה ָ ִנים ְ ֵ ָ
כינת ֵ
לע!י ְ ִ ַ
ְִ
יח@.
ויקרב ֵק"ץ ְמ ִ ֵ
=רקנ@ ִ ָ ֵ
ויצמח ֻ ְ ָ ֵ
מלכת@ַ ְ ַ ְ ,
ַ ְ ֵ
ֹ
ה)ל .ע"ה
>וד ַ ֶ ֶ
הה!ים ֶ ל ָ ִ
ספר ַ ְ ִ ִ
נ4ב ֵ ֶ
הד ִ ָ
ספרי ַ ֶ
ֵין כ"ד ִ ְ ֵ
הצ ִחי ֶ ל
והפ!#ת ַ ִ ְ
ה!#ת ְ ַ ְ ִ
+ספר ַה ְ ִ
י8ראלֶ ֵ ְ ,
זמיר#ת ִ ְ ָ ֵ
נעים ְ ִ
ְִ
ספר
=#תח ֶאת ֵ ֶ
הרי הא ֵ ַ
נמצא ֲ ֵ
3הדי ִ ְ ָ
מ4ב ֶ ְ ִ
8ראלָ ְ .כל ַ ָ
ַעם ִי ְ ָ ֵ
אהבה
מזמ#ריו,
מ#צא ָ ֶהם ֵאת ֶ ָ ֲ ָ
ָ
רג ֶאת ִ ְ ָ
ק#רא ְ ֶ ֶ
הה!יםֵ ,
ְַ ִ ִ
מתר#נן ִל ִ #מ#כ#
אזי ִ ְ ֵ
>ל ָ אַ ֲ ,
וחדוותא ְ ִ
8מחה ְ ֶ ְ ָ ָ
נפ ִ .#אם ִ ְ ַעת ִ ְ ָ
ְַ
לה ָ "ה ַעל ַה#Eב
וה#דיה ַ ַ ָ
קיו ְ ֶ ַבח ְ ָ ָ
אמירת ְ=ס ָ
#5אה ַ ֲ ִ ַ
ול ֶ #
ְִ
">6ראל
כמאמרם ז"ל ) ַ ִ ְ
)ד ָ ר ַר ָ ה ה ,ו( ֶ ִ ְ ָ ֵ
גמל א#תָ ָ ֲ ַ ְ ,#
והחסד ֲא ֶ ר ָ ַ
ְֶֶַ
כאב
נברא
עצב ְ ֵ
וחלילה ִ ְ ַעת ֹ ֶ
ה"2ה"ָ ִ ָ ְ ,
/ה ָת ֶל ַ ָ ָ
למר ְ ִ
ַ
ְְִ
לגאלִ #מ ַ3ד ָצר,
ה'
אל
וק#רא
אמצעת#
ן
מתח
=.
מ

הריה
ְ ֳָ
ְ ֵ ֶ
ִ ְ ַ ֵ ִ ְ ֵַ ְ ֶ ְ ָ
ֲֵ
והנ ַ #ע
אכן ָ ָאהַ ְ ,
הגאלה ָ ֵ
מ)צקתְ .#ו ב ְָ ְ ַ ְ +
לה4ילָ ְ ִ #
ְלה ִ #יעִ ַ ְ #
הה!ים.
ספר ַ ְ ִ ִ
=#תח ֶאת ֵ ֶ
לא-ל ָחי ,הא ֵ ַ
מתאווה ְלה#ד#ת ְ ֵ
ִ ְ ֶַ
ודמע#תיו,
#תיו ְ ִ ְ ָ
רג ָ
מיטב ִ ְ
ה3הדי ֶאת ֵ ַ
מצ=ין ַ ְ ִ
ה ִ!ים ַ ְ ִ
>=י ַה ְ ִ
ֵין ַ ֵ
ֹ
הד
מ)
=סקי ַ ֶ
לבבֵ ְ .
ו#88ן ֵ ָ
מעיינ#ת ע#ז ְ ָ
#אב ַ ֲ ְ
ֵ
ִ ֶ
קתְ #לצר
ת ָ
ערגתְ #
יע ֶאת ֶ ְ ָ
ידם ַמ ִ ַ
ועל ָ ָ
מע#ררים ֶאת ִל ַ ְ ,#
ְ ְִ
דן ְ ֵ ם ר'
)מדר ְ ִ ִ
#תינ ִ ְ ַ
ה!ים יח(" :ר' י ָ
אמר ַר ֵ
וכְ ָ .
ע#למיםָ ְ .
ִָ
8ראל
כנגד ָ+ל ִי ְ ָ ֵ
+נג>ֶ ֶ ְ #
ספרְ ֶ ְ ,#
>וד ְ ִ ְ
אמר ָ ִ
א#מר+ָ :ל ַמה ֶ ָ ַ
יהדה ֵ
ְ ָ
אמר."#
העים ָ ְ
כנגד ָ+ל ָ ִ ִ
אמרֶ ֶ ְ #
ְָ
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+פ
פילה(
הד#
עניני ְ ִ ָ
בה ִ ְ ְ ֵ
)הלכ#ת ְ ָ
ִ ְ
"מי ֶ ַ ְ
#+תבִ :
ֵ
ה9ל"ה ַ ָ
ַ ְ ָ
עצמ
ידק ַ ְ
בבחיוָ ,אז ִ ְ ַ
יתרָ ָ ְ ְ 1
לדבקה  ִ ְ ָ ַ
קה ְ ָ ְ ָ
ָח ְ ָ
בזמרה
ירה ְ ִ ְ ָ
ה!ים ְ ִ ָ
א#מר ְ ִ ִ
האי ֲא ֶ ר ֵ
/ה ִיםַ .א ְ ֵרי ָ ִ
ספר ְ ִ
ְֵֶ
הק>מת#
ה)ל ִ י"ם ) ְ ַ ְ ָ ָ
וזה ָל #ן ַ ַ ְ
בהבנה"ֶ ְ .
ה!ב ַ ֲ ָ ָ
בכנת ַ ֵ
8מחה ְ ַ ָ ַ
ְ ִ ְ ָ
ה9ה,
לספר ְ ִ ִ
לפר ֶ ֵ ְ #
ְֵ
ה3קר ַ ֶ
הא#צר ַ ָ ָ
ד ִ ים ֵ ,ית ָ ָ
קד ַה ֳ ָ
ה!ים( ֵ " :ית ֹ ֶ
ה!ה,
וכל ְ ִ ָ
ה#דאה ְ ָ
ח ָה+ָ ,ל ָ ָ
וכל ְ ִ
פילה ְ ָ
יחזה +ָ #ל ְ ִ ָ
אדם ֶ ֱ ֶ
ָ+ל ָ ָ
רווחהֲ ,א ֶ ר
צרה אָ ָ ְ #
עהָ ָ ,
צקה אָ ְ #
עניןָ ,
ועל ָ+ל ִ ְ ָ
>בר ְ ַ
ַעל ָ+ל ָ ָ
"מא#ר
הד#
ָ
ספר ַ ָ
+תב ְ ֵ ֶ
#3+צא ָ ֶזה ָ ַ
לר ִ ים"ֵ ַ .
ליחיד אַ ָ #
יהיה ְ ָ ִ
ְִֶ
היה
)=ר ַ ת ִמ ְ ָ ִ
מ " ָָ
עליו ַה ָ*ל#ם ָ ָ
ה)לָ ָ .
">וד ַ ֶ ֶ
הרד"קִ ָ :
=טים( ְ ֵ ם ָ ַ ַ
ָו ָ ֶ
יחנַ .על
יאת ְמ ִ ֵ
י8ראל ַעד ִ ַ
צריכים ִ ְ ָ ֵ
הענינים ְ ִ ִ
מת=!ל ַעל ָ+ל ָ ִ ְ ָ ִ
ִ ְ ֵַ
=רנסתם
ועל ַ ְ ָ ָ ָ
יחלַ ְ ,
ריאים ֶ ֹ!א ֶ ֱ
יתר ְ=אַ ,על ַה ְ ִ ִ
הח#לים ֶ ִ ְ ַ
ַ ִ
5זר#ת ָק #ת".
מהם ָ+ל ְ ֵ
לבEל ֵ ֶ
3ת ָ ְרכֵ ַ ְ ,
ְִֶ
ה!ים
ספר ְ ִ ִ
הע#סק ְ ֵ ֶ
ית ָ ַרך ֶ ָ+ל ָ ֵ
הת=!ל ַלה' ִ ְ
)ל .ע"ה ִ ְ ַ ֵ
ודוד ַה ֶ ֶ
ְָ ִ
ספר
וס>ר ֶאת ֵ ֶ
ואהל#תֵ ִ ְ ,
נגעים ְ ָ ֳ
ע#סק ִ ְ ָ ִ
+איל ֵ
עליו ְ ִ
יח ֵ ב ָ ָ
ֵָ
ה=לא
וכתב ַ ֶ ֶ
#רהַ ָ ְ ,
ספרי ָ
חמ ָ*ה ִ ְ ֵ
+נגד ֲ ִ
ספרים ְ ֶ ֶ
חמ ָ*ה ְ ָ ִ
הה!ים ֲ ִ
ְַ ִ ִ
#רה
>בר י#ם ְ י#מֵ #אין ִמ*ם ִ Eל ָ
הה!ים ְ ַ
אמירת ַ ְ ִ ִ
י#עץ ֶ ְ ַ ִ ַ
ֵ
והזרת
0ינים ְ ַ ְ ֵ
לבBל ַה ִ ִ
ה/ה ִים ָיכל ְ ַ ֵ
אמירת ָל ַ ְ ִ
ידי ֲ ִ ַ
ועל ְ ֵ
ח"וַ ְ ,
למיד הבעש"ט
זצ"ל ַ ְ ִ
=נחס ִ)ק ִ#ריץ ַ ַ
אמר ַר ִ י ִ ְ ָ
ַה ָ2ת ְ+מַ ָ ֶ #
/ה ָת" ֶ ִ)י
מיע ָל ְ ִ
ימל ְב רת ה' יַ ְ ִ ַ
"מי ְ ַ ֵ
ה=סק ִ
זיע"א ַעל ַ ָ
ר#צה ִ ְ ֹ
ה!תֶ #את
מיע ָ+ל ְ ִ ָ
ה ִ ים יַ ְ ִ ַ
ה>ינים ַ ָ
ולכר#ת ָ+ל ַ ִ ִ
למלל ְ ִ ְ
ֶ ֶ
הד. #
הז#הר ַ ָ
ה!ים ִעם ַ ַ
!#מד ַה ְ ִ ִ
בפרט ְֵ ֶ +
הה!יםָ ְ ִ ,
ספר ַ ְ ִ ִ
ָ+ל ֵ ֶ
לירד
ואיזה ֶ ָ3כ#ל ֵ ֵ
הד)ֵ #רי ח"ב( ְוז"לִ :מי הא ֶזה ְ ֵ ֶ
וע6ן של"ה ַ ָ
ְֵַ
ה)3ים ְ>י#
וכל ַ ַ ִ
ה*מים ְ ִיריע#ת ְ ָ
ה#רהִ ,א! ָ+ל ַ ָ ַ ִ
>עת ַ ָ
ְלס#ף ַ ַ
ק#למסים ֵאין ִ ְ ֹ
אלפים
הנים
אלפי ֲ ָ ִ
מאלף ַ ְ ֵ
אחד ֵ ֶ ֶ
חלק ֶ ָ
לכב ֵ ֶ
ְְ ִ
וכל ַ ָ ִ
ְָ
ֹ
וכל
מח ַל+לָ ְ ,
#רה ֻ ָ
+תר ָ
הד ָ #הַ .רק ֶ ֶ
ת#רתנ ַ ְ
מהרמז ְ ָ ֵ
רבב#ת ֵ ָ ָ
ְ ָ
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וי ֹ
הר#צה ִל#Eל ָ ֹ
ה)ר ֶ ה
ואחד ַ ַ ְ
5עתָ ֶ ְ ,
Hכלַ #מ ַ ַ
Eל ַעד ָמק#ם ֶ ִ ְ
יבא ְ ִ
ָ ֶ
>בי@
בנא ְ ֵ
ע"+לָ ָ ְ .
ל*מים ַ ַ ְ
3כן ִל ִ ַ ָ ַ #
בלבד ֶ ְ ַ ֵ
ה)מעיטַ ְ ִ ,
ואחד ַ ַ ְ ִ
ְֶָ
מקרא ְ ֹ
ולא
אל3ה
ָ
אדם ֹלא ִ ְ ָ
יד ֶל ָ ָ
אפיל ֵאין ְ ָ
+תבִ ֲ :
)זטא ספ"ג(ַ ָ ,
ֵ ִָ
/מנע"
לטן ִ ְ ָ
"ואחת ָ
הס ק ַ ֲ
וקרא ָל ַה6ם ַ ָ
יב ְ ֵ
אא ה א ֵ
נה ֶ ָ
ִמ ְ ָ
יד ַע ֵ3ן ָ ם.
/רה ְ ָ
>כר ָ
הכי ְ ַ
אפיל ֲ ִ
ֲִ

להי#ת ָ5נז ְוכ'
עתיד ִ ְ
היה ָ ִ
מה9הר ָ ָ
הח ר ֵ ַ ֹ ַ
מבאר ִמ ָ+אןִ ַ ֶ ,
ה+ה ְ ֹ ָ
ִֵ
ית!5ה
3מים ֶ ָאז ִ ְ ַ ֶ
האחר#ן ְ ס#ף ַה ָ ִ
ַעד ֶ ָ3ב#א ַה>#ר ָ ַ ֲ
הארץ
)לא ָ ָ ֶ
יח+ִ ,י ָאז ִ ָ ֵ
הע#סקים ָיב#א ָמ ִ ַ
בזכת ָ ְ ִ
#ניםְ ִ ,
לח ִ
ַַ ְ
אמר
וזה ֶ ָ ַ
לביאתֶ ְ .#
קר#בה ְ ִ ָ
היה ִס ָ ה ְ ָ
>עה ְ ִס ָ תֲ ,#א ֶ ר ֶזה ִ ְ ֶ
ֵ ָ
5אל
+די ֶ ִ ְזכת ֶזה ִי ָ ֲ
אח ָ9תְ #וכ'ֵ ְ ,
בגיני@ ְו ַ ְב ֶם ִאי ֶאל ֲ ֻ
ְִ ֵ
הצרַ 1ה ָ2ד
)צריםַ ,עד ֶ ֻ ְ ַ
י8ראל ִמ ִ ְ ַ ִ
נגאל ִ ְ ָ ֵ
י8ראל ֵ +ְ ,ם ֶ ֹ!א ִ ְ ֲ
ִ ְָ ֵ
העתידה ֹלא
אה ָ ֲ ִ ָ
מילהֵ ,ן ְ ֻ ָ
בדם ִ ָ
סח ְ ַ
דם ֶ ַ
לק0ם ְ ַ
ָר  1ה א ְ ַ ְ ָ
האל
ה2ד9ה ַה)ְ ,וה א ְרצן ָ ֵ
/ספת ַ ְ ֻ ָ
6ז ְל ְ ֶ
האה ַעד ֶ ִ ְ
/היה ַ ְ ֻ ָ
ִ ְֶ
מאמר א'(.
)כה ָ.,
מאמר#תָ ֲ ַ ,
ע8רה ַ ֲ ָ
) ְ ָל"הָ ָ ֲ ,
וארי ַה ֶ
יתרֵ ְ ַ ְ ,1
ִ ְ ַָ
נפלאֹות
ארא¨ § ¦ 2
מצרים © § ¤
מארץ ¦ § ¨ ¦
צאת¤ ¤ ¥ 9
ימי § ¥
¦ ¥

מצרים
מארץ ִ ְ ָ ִ
צאתֶ ֶ ֵ D
"+ימי ֵ ְ
ה=סק ִ ֵ
ל#מר ֵ=ר ַ ָ
ַ
לפי ֶזה יֵ
ְִ
הד ָ #ר .הא
נפלא#ת) ",מיכה ז ,טו( ֶ ֵ=ר ָ ַ ֶ #
ארא ִ ְ ָ
ְַ ֶ
ע8ה ִנ ִ$ים
מצריםָ ֶ ,אז ָ ָ
יציאת ִ ְ ַ ִ
ע8ה ִ ִ ַ
יע ֶ8ה ָלנ ִנ ִ$ים ְ+מָ ָ ֶ #
ֲַ
יציאה
מילה+ְ ,מ+ֵ #ן ִ ִ ָ
ודם ִ ָ
=סח ְ ַ
הקד ָ ה ֶ ל ָ>ם ֶ ַ
#ספת ַ ְ
ִ ְזכת ֶ ֶ
מהרה
נפלא#ת ִ ְ ֵ ָ
יראנ ה' ִ ְ ָ
הד ָ #ה ַ ְ ֵ
לת#ספת ַ ְ
נז ֶ+ה ְ ֶ ֶ
מה5לת ִאם ִ ְ
ֵַָ
מח ֶ+ה+ְ ,מ#
ה>בר ָלי ֶא ָ!א ָ נ ,ה' ְ ַ
*אין ַ ָ ָ
מ9ה ֶ ֵ
#צא ִ ֶ
ימינ ,י ֵ
ְ ֵָ
עכ ָ ו הא
=סח+ְ ,מ+ֵ #ן ַ ְ
ויעַ ֶ 8
מצרים ֶ ָ3מל ְ ַ ֲ
יציאת ִ ְ ַ ִ
ֶ ִח ָ+ה ָאז ִ ִ ַ
מ3ד
לזה ִ ַ
נז+ה ָ ֶ
כ ֶ ִ ְ ֶ
ה#9הרְ ,
הקד ָ ה ֶ ל ַ ַ
לת#ספת ַ ְ
ז+ה ְ ֶ ֶ
מח ֶ+הֶ ְ ִ ֶ ,
ְַ
וה#רא.
האי#ם ְ ַ ָ
ה5לת ָ ָ
י#ציאנ ִמן ַ ָ
ִ ֵ
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אבן ְ ֹ ֹ
היה
למה להגר"א ֶ ֶ
>ה5א ָ!ה ֹלא ִ ְ ֶ
)=רק י"ד א#ת ג'(ֻ ְ ַ ְ ,
+תב ְ ֶ ֶ
וכן ָ ַ
ְֵ
5א!ה ְ ִל)ד ַה ַ ָ ָלה.
וער ַה ְ ֻ ָ
#רהַ ִ ְ ,
ידי ִל)ד ַה ָ
ַרק ַעל ְ ֵ

"עץ ַח ִ3ים"ַ :ה ֹ+ל
לספר ֵ
הק>מה ְ ֵ ֶ
ויטאל ַ ַ ְ ָ ָ
+תב ַ5ם ַר ִ י ַח ִ3ים ִ ַ
ֵן ָ ַ
החכמה ַ ֹ
מ!התע$ק ָ @ ִהיא
מניעתנ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ
ה9אתֵ ָ ִ ְ ,
עסק ַ ָ ְ ָ
ָלי ְ ֵ ֶ
צרי5ַ .ם
)ועל ֶזה ָ ִ
ותפארנַ ְ ,
מק> ֵ נ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ
נין ֵ ית ִ ְ ָ
וע+ב ִ ְ ַ
#5רמת ִאחר ְ ִ
ֶ ֶ
דבריו ַה ְד ִ #ים(.
ע3ן ִ ְ ָ ָ
י8ראל ַ ֵ
5א!ת ִ ְ ָ ֵ
התע+ב ְ ֻ ַ
5ד#לה ַעל ֶ ְ ִגינֵ ַ ְ ִ #
בה ְ ָ
לע#8ת ְ ָ
ֲַ
רבי עקיבא היה חבוש בבית האסורים עשרים שנה

איתא במדרש שיר השירים

)מהגניזה ]י"ל ע"י הרב יוסף חיים

ורטהימר ,הוצאת 'כתב יד וספר' ירושלים תשנ"ה[ ,עמוד י"ח( ,על
הפסוק )א ג( "לריח שמניך טובים"' :השביעי ]מעשרה הרוגי
מלכות[ רבי עקיבא ,שהיה חבוש בבית האסורים עשרים
שנה ,והיו מביאים קולמוסים של קנים ,ונותנים בין
ציפורניו ,ומרתיחין צרורות באש ,ומניחין תחת שחיו ,ואמרו
לו הנח מה שבידך ,ובכל כך היה מוסיף להם תוכחות ,ומה
היה אומר להם' ,כמוהם יהיו עושיהם' .וכל דבר שהיו
צריכין לו החכמים היו שולחים ושואלין לו בבית האסורים
]ראה פסחים קיב :יבמות קח :סנהדרין יב .עירובין כא:
ירושלמי יבמות פי"ב ה"ה[ .לסוף עשרים שנה ששהה בבית
אסורים יצא ליהרג ,והיה עונת קריאת שמע וכו" ,עד כאן.
ובגמרא )ברכות סא (:מתארת את הוצאתו להורג של ר"ע -
'בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע
היה ,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה
מקבל עליו עול מלכות שמים .אמרו לו תלמידיו :רבינו,
עד כאן ,אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל
נפשך  -אפילו נוטל את נשמתך ,אמרתי :מתי יבא לידי
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ואקיימנו ,ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו .היה מאריך באחד
עד שיצתה נשמתו באחד'.
רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים  -ולא ידעו תלמידיו ,עד שאליהו
הנביא בא להודיע

וכותב רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו "בן יהוידע" ,שתלמידיו לא
אמרו לו דברים אלו ביום שנפטר ,כי נשמתו יצאה ב'אחד'
ואיך השיב להם ,אלא בכל יום לפני הוצאתו להורג היו סורקים
את בשרו ,והוא היה מקבל עול מלכות שמים ,ובאותם ימים דברו
איתו תלמידיו .אבל ביום שבו נפטר ,שהוא יום הכיפורים ,לא היו
איתו תלמידיו ,כמסופר במדרש משלי )פ"ט סי' ב( שאליהו הנביא
בא להודיע לרבי יהושע הגרסי על מותו של רבי עקיבא.
אמר להן רבי אליעזר הגדול ,תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן ,אמר
לו רבי עקיבא שלי מהו ,אמר לו שלך קשה משלהן

ובספר "סוד ה'" הביא את ספר "שירי מצוה" ,להגה"צ רבי
בנימין אליהו מזאלשין על צוואת רבי אליעזר הגדול להורקנוס
בנו) ,המובא בספר שבט מוסר פרק ט"ז( ,שביאר שכל דברי רבי
אליעזר הגדול היו עמוקים על פי הסוד ,ומה שאיתא בגמרא
סנהדרין )דף סח ,(.וז"ל :והתניא כשחלה ר' אליעזר נכנסו ר'
עקיבא וחביריו לבקרו ...אמר להן למה באתם ,אמרו לו ללמוד
תורה באנו ,אמר להן ועד עכשיו למה לא באתם ,אמרו לו לא
היה לנו פנאי ,אמר להן תמיה אני ,אם ימותו מיתת עצמן,
אמר לו רבי עקיבא שלי מהו ]כלומר באיזה מיתה ימות[ ,אמר
לו שלך קשה משלהן ...אמר להן הוא טהור ,ויצאה נשמתו
בטהרה ,עיי"ש.
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אם היה רבי עקיבא לומד סתרי תורה אצל רבי אליעזר הגדול ,והיה
מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו ,אז היו כולם באחדות אמיתי ,ולא היו
מתים ,ולא הייתה הגזירה

מובן שכל הקפידה הייתה מפני שלא למד ולימד את תורת
רבו רבי אליעזר שהייתה על פי הסוד ,ועל כן קיבל עונש
חמור כזה ,שרבי עקיבא היה יכול לקבל את כל תורת הסוד
וללמד את בני ישראל .וכן כתב הגה"ק מהרצ"א מדינוב
בהוספותיו לספר סור מרע ועשה טוב ,וזת"ד :ואין לנו כוח
בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק ,ומובא בשם
האריז"ל ,שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו בכלל עשרה
הרוגי מלוכה ,והראיה לזה שברח מפני הקיסר שרצה
להורגו ,והלך הוא ורבי אלעזר בנו להמערה ,והיו צריכים
הרשב"י ובנו לעשות התיקון במסירות נפשם להריגה כמו
רבי עקיבא רבו של רשב"י ,ולהעביר הסיגים והקמשונים
וחרולים מן השדה אשר ברכו ה' .ומסיים שם )בספר סוד ה'(
שאם רבי עקיבא היה לומד סתרי תורה אצל רבי אליעזר
הגדול ,והיה מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו ,אז היו כולם
באחדות אמיתי ,ולא היו מתים) ,וגם היו ניצלים מגזירת עשרה הרוגי
מלכות  -כמו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר שניצלו( ,כי בין לומדי
תורת הסוד אין ,לא שנאה ,ולא קנאה ,ולא תחרות ,אלא
כולם באהבה ואחדות גמור ,כמו שאמר הרשב"י בזוהר )פרשת
מע ִי
ואמר) ,חבקוק ג( ה' ָ ַ ְ
נשא  -דף קכ"ח ע"א(ַ :ח ֵ>י ַר ִ י ִ ְמע#ן ְ ָ ַ
>חיל.
למהוי ָ ִ
הוה ְ ֶ ֱ ִ
התם ֵיא#ת ֲ ָ
יראתי) .אמר( )קכ"ח ע"ב( ָ ָ
מעִ ֵ ָ D
ִ ְֲ
ואהב ָ ֶאת ה'
>כיב) ,דברים ו( ְ ָ ַ ְ
מתאִ ְ ִ ,
/לייא ִ ְ ָ
חביב ָתא ַ ְ ָ
אנן ַ ֲ ִ
ֲָ
כתיב )מלאכי א(
אתכםִ ְ ,
מאהבת ה' ֶ ְ ֶ
כתיב )דברים ז( ֵ ַ ֲ ַ
אלקיִ ְ ,D
ֱ ֶֹ
אתכם ְוג.'#
אהבי ֶ ְ ֶ
ְַָ ִ
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ואמר) ,חבקוק ג( ה'
מען ְ ָ ַ
רי ִ ְ
>מח ַ ִ
ובלשון הקודשַ ָ :
יראָ .אנ
להי#ת ָ ֵ
יראתי ָ .ם ָראי ִ ְ
מעִ ֵ ָ .
מעי ִ ְ ֲ
ְַָ ִ
אלהי,.
ואהב ֵאת ה' ֱ ֹ ֶ
ה>בר+ָ ֶ ,תב )דברים ו( ְ ָ ַ ְ ָ
חביבת ָלי ַ ָ ָ
ֲִַ
אהבי
וכתב )מלאכי א( ָ ַ ְ ִ
אתכםָ ְ ,
מאהבת ה' ֶ ְ ֶ
וכתב )שם ז( ֵ ַ ֲ ַ
ְָ
אתכם ְוג.'#
ְֶ ֶ
אם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש ה' ,כי אי אפשר לעשות
התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד

ובגמרא פסחים )דף קיב :(.חמשה דברים צוה רבי עקיבא את
רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין ,אמר
]רשב"י[ לו ]לרבי עקיבא[ רבי למדני תורה ,אמר איני מלמדך,
אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך
למלכות ,אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה
להניק ,אמר לו ומי בסכנה ,והלא עגל בסכנה ,אמר לו אם
בקשת ליחנק היתלה באילן גדול ,עכ"ל .ורואים שרבי עקיבא
חשש ללמדו כשהיה עשרים שנה בבית האסורים ,ועל זה אמר
לו רבי שמעון אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך
למלכות ,יש לבאר על על פי כתבי האריז"ל שאין הכוונה
למלכות כאן מלכות הרשעה ,אלא למדת מלכות דקדושה,
שבמיתה על קידוש השם נקרא ,שנמסר למידת מלכות
העליונה ,וזה כוונתו שאם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש
ה' ,כי אי אפשר לעשות התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד,
ובזה שורף את הקליפות ומגרש החושך ומאיר את העולם באור
גדול )סוד ה'( - .מהסיפור הזה אנחנו לומדים ,כי אם רבי עקיבא
היה לומד אצל רבי אליעזר הגדול סודות התורה ,היה יכול
להינצל מגזירת עשרה הרוגי מלכות ,כמו רבי שמעון בר יוחאי
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ורבי אלעזר בנו ע"ה ,וזה מה שאמר לו רבי אליעזר תמה אני
וכו' ,כי לימוד תורת הסוד יותר גבוה מליהרג על קידוש ה' ,כי
כל תורת הסוד הוא שיחיו ולא ימותו ,לא רק הוא ,אלא מכפר
אמר
ומציל את כל עם ישראל ,כמו שכתב בזוהר הקדוש :עד ָ ַ
יתרק ן ִמן
)הר ִ ְ ָ ְ
ספר ַה ֹ ַ
האי ֵ ֶ
מעןַ ְ :
לרי ִ ְ
לברכה ְ ַ ִ
זכרנ ִ ְ ָ ָ
אל6ה ִ ְ
ֵ ִָ
מה
דף קכ"דְ :לן ֶ
תראה .עד ְ ַ
דרא ַ ְ ָ ָ
אתליא ְ ָ ָ
ָל ָתא ַד ִ ְ ַ ְ ָ
האי ִח ָרא
הרקיע ְ ַ
זהר ָ ָ ִ ַ
יזהיר ְ ֹ ַ
וה=>ילים ַ ְ ִ
מעןִ ִ ְ ַ ַ ְ .
לרי ִ ְ
רינ ְ ַ ִ
ֵַ
ל#מר+ִ :י
רצה ַ
נ-ין – ָ ָ
צריָ ִ 1
אי ֵין ֹלא ָ ִ
)הר ְ ִ
ספר ַה ֹ ַ
0איה ֵ ֶ
0ילִ ְ 1
ִ ָ
עתידין
8ראל ֲ ִ ִ
>י ְ ָ ֵ
בגין ְ ִ
יח ְ ִ
חבלי ָמ ִ ַ
יס ֹל ֶ ְ ֵ
ה9הר ֹלא ִ ְ
ספר ַ ֹ ַ
ה!#מד ְ ֵ ֶ
ַ ֵ
5לתא
יפקן ֵ י@ ִמ ָ ָ
ה9הר ִ ְ
ספר ַ ֹ ַ
דח ֵ3י ָ>א הא ֵ ֶ
מאילנא ְ ַ
למטעם ֵ ִ ָ ָ
ְִ ְַ
רחמי.
ְַ ֲ ֵ
ועל כן לא מספיק ללמוד לעצמו ,אלא צריך לזכות את הרבים
וללמד ולהשמיע לכל ישראל! כי תורת הסוד נועדה
להתגלות וללמד את הרבים בדור האחרון למען הכינו את
העולם לקראת תורתו של משיח והגאולה שלימה.
החק
עליו ¦ § ©עת © § ¨
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+דאי הא ַר ִ י
הרחמיםַ ְ .
נתיא ִמן ָ ַ ֲ ִ
ה>חק ַה ַ ,#9ל ִ ְ ָ ֵ
ַם ִ ְ ַעת ַ ְ ָ
ִ ְמע#ן ִ ְ ֹ
וכן ע#ד
ה>חק ) ְ ָרכ#ת ַ>ף סֵ ְ :(:
עליו ִ ְ ַעת ַ ְ ָ
לסמָ ָ .
ל#מר ַעל
כ)ה
>חק ַ ְ ָ
ַ
)>וקא( יֵ
ל #ן ִ ְ ַעת ַה ְ ָ
>כתי ַ ַ*"סְ ,
ְֵ
ְ ַָ
#חאי ְ)>הא
אמר ַר ִ י ִ ְמע#ן ֶ ן י ַ
ס+ה )מהַ ָ ֶ (:
ה*"ס ֻ ָ
>ברי ַ ַ
ִ=י ִ ְ ֵ
ֹ
ה>ין,
ְָ
#לם ִמן ַ ִ
לפטר ֶאת ָ+ל ָהע ָ
יכ#לני ִ ְ
סתם ַר ִ י ִ ְמע#ן ְ ָכל ָמק#ם( ְ ָ ִ
+עת ס#פ ֶ #ל
הכ ִ יד ָ ֵ
והאחר#ן ִ ְ
הע#לם ַעד ס#פֲ ַ ָ ְ ,#
ברא ָ ָ
ִמ#3ם ֶ ִ ְ ָ
אמן( ֶ ַר ִ י
יאת
ימינ ָ ֵ
מהרה ְ ָ ֵ
צדק ִ ְ ֵ ָ
#5אל ֶ ֶ
ֵ
קדם ִ ַ
אד#ם ) ֶ הא ֹ ֶ
ָ5לת ֱ
)אד#ם(
#מי ֱ
מלכי ר ִ
+נגד ַ ְ ֵ
נפ ֶ ֶ ְ #
עמד ְ ַ ְ
#חאי הא ֶ ָ ַ
ִ ְמע#ן ֶ ן י ַ
יהרג,
5ה ֵ ָ ֵ
ה)לָ .אזְ ִ ,מע#ן ֶ ִ ָ
אמר ַ ֶ ֶ
ועל ֵ+ן ָ ַ
+דאמרינן ְ ַ ָ תַ ְ ,
ְִ ָ ְִ ַ

הקדמה לספר זוהר תהלים

זוﬣר תהים

31

וזה ַר ִ י
ימי ָ5לת ֱאד#םֶ ְ ,
אחרית ְ ֵ
אי!ין ְ ַ ֲ ִ
#מ ָ3א ִ ֵ
בפרט ְ ס#ף י ַ
ִ ְָ
ֹ
ֹ
ֹ
>ית=רנסן
ה9הר ַה ָדִ #ח רְ ְ ַ ְ ִ ְ ,#
בכח ַ ַ
#חאי ְ כחַ ְ #
ִ ְמע#ן ֶ ן י ַ
5לתא ְ ֹכח.#
ויפקן ִמן ָ ָ
יחְ ִ ְ ,
מחבלי ָמ ִ ַ
לה4יל ֵ ֶ ְ ֵ
תראה ְ ַ ִ
דרא ַ ְ ָ ָ
ְָָ
>חקא
)>גלתא( ָ ַתר ֲ ָ
חקא ְ ָ ָ
ה>חק ְ ד ֲ ָ
נקראים ְ ַעת ַ ְ ָ
ה3מים ִ ְ ָ ִ
וא! ַ ָ ִ
ְֵ
+דאי
אמר ַ)רק ְ ַר ְ ִ "י( ְ ַ
9הר ַה ָדַ , #על ֵ+ן ַ ִ=יר ָ ְ
+מבאר ַ ֹ ַ
ַ ְ ָֹ
ֹ
ע#ד
ע#מד ְ ֶ
ה>חקֵ ֶ ,
עליו ִ ְ ַעת ַ ְ ָ
לסמָ ָ .
הא ַר ִ י ִ ְמע#ן ִ ְ
ס#מכין
ועל ְזכתָ #אנ
ְ ִ
הא!ַ ְ ,
*נים ָ ֵ
הינ ַ ָ ִ
ה>חקְ ַ ,
ִ ְ ַעת ַ ְ ָ
מהדרא ט' א#ת לט(.
#רה ַ ֲ ָ
)>ברי ָ
+רֵ ְ ִ .
+ז ַ
ְִַ
ִבי עת ַ ֲ ֹ
ת#רתנ
אמת ֵאין ִח!ק ְ ָ ֵ
+תב ,וז"לֶ ֱ ֶ ֶ :
יעקב ָ ַ
י>ראל"+ְ ,מ#
"מע ִ ְ ָ ֵ
לפסק ְ ַ
הד ָ #ה ֵ ין ָ=סק ֶזה ְ ָ
ְַ
מתק
+תב ְ ֶ ֶ
הצפרני ז"ל ָ ַ
ע)נאל ַ ְ ַ ְ ִ
ור ִ י ִ ָ ֵ
הרמ ַ "ם ז"לַ ְ ,
+תב ָ ַ ְ
ֶ ַָ
ה)צר#3ת
#ת#3ת ַ ִ ְ ִ
$פר ִמ ְ ֵלי ְ>פס נעאפאל רמ"ז( ֹלא ְ+א ִ
)=ר ַל ֵ ֶ
ק#למסֵ #
ְְ
א#תי ֵ ֯
למ ָ ל
נרמזים ס#ד#ת ְ5ד#ל#תָ ְ ,
#תינ◌ ִ ְ ָ ִ
העבר#3ת+ִ ,י ְ צר#ת ִ
ָ ִ ְִ
היא
/רה ֶ ִ
אחת ֶ ַ ָ
ר"י ַעל ִמ ָה ַ ַ
חר ַ ְ ִ
ספר ַה ִִ 2/נים ִ ְ
ראה ִ+י ֵ ֶ
ְ ֵ
מהיטבאל"
"ו ֵ ם ִא ְ ֵ ְ ַ ֵ ְ #
ה=סק ) ְ ֵרא ִ ית ל"ו( ְ
וכן ַ ָ
"ראית"ֵ ְ ,
מת ְ ֵ ִ
ִַ
#ה"ק
ה#רא ֹלא ַ ְיר ִ5י
עליו )ז ַ
ואמר ָ ָ
=ליאהְ ָ ְ ,
 #ם ְ ִ ָ
ְוגֲ ,'#א ֶ ר ַ ֵ
אמר "ש"
הוה ָ ַ
ז+אי ֱ ֵ
י#חנן ֶ ן ַ ַ
>הא ַר ִ י ָ ָ
חזיָ ְ ,
ת#לד#ת קמ"ה( ָא ֲ ִ
ְ
א/
ם
ו
פסק
זה,
על
>חכמתא
ברמזא
=סק#ת
#ת
הלכ
ְֵ ִ ְ
ְָ
ְִ ְָ ְ ָ ְ ְ ָ ַ ֶ
ְ
ֲָ
מהיטבאל ְוגֹ ְ ,'#
>הוה ִע ֵ)י@
אלעזר ַ ֲ ָ
לר ִ י ֶ ְ ָ ָ
א!א ְ ַ
!5י ל#ן ֶ ָ
ולא ַ ֵ
ְֵ ְֵַ
זי"עֹ ְ ִ ,
גן,
ת"ם ָ ֵ
לרמז ְזכ ָ
החיד"א ְ ָ
ע9נ ַ ִ ָ
מרן ְ5א#ן ֵ
וכתב ָ ָ
עכל"קַ ָ ְ .
6תמיד
מניתִ ְ ַ ֶ ,
/ה ִים ִ ְ ָ
ספריםִ ְ ,
'#הר כ"ד ְ ָ ִ
ְזכ ָתם ָרא ֵ י ֵב#ת ז ַ
האדם ְ ַ ְ ֹ
י>ראל.
עד ָל ִ ְ ָ ֵ
/גן ְ ַ
וי+ןְ ,זכ ָתם ָ ֵ
ויחזר ִ ַ ֵ
הם ָ ָ ָ
ֶָ
מל(
יח הא ¤ ¤
מל( ©ה ¨© ¦ -
ימי ¤ ¤
ואפ& ¦ ¥
ה&ילה¦ £ © ,
חצֹות © © § ¨
היה ¨קם © £
ל( ¨ ¨וד ©ה ¤ ¤
¨¦

ר5ם
)=ר ַ ת ֶל>ַ .ף פ"ב ע"א(ְ ַ ,
ז#ה"ק ְ ֵרא ִ ית ָ ָ
ראה ַמה ֶ ָ+תב ְ ַ
ְ ֵ
ֹ
ה!ילה,
היה ָקם ַ ֲחצ#ת ַ ַ ְ ָ
)לָ ָ .
>וד ַה ֶ ֶ
ראה ֶ ָ ִ
הז#הר :א ְ ֵ
ַ ַ
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יח
ה) ִ ַ
מלָ ַ .
ימי ֶ ֶ
ואפ! ִ ֵ
לע#למיםִ ֲ ַ ,
ה)לַ .חי ְ ָ ִ
>וד ַ ֶ ֶ
מ*ם ִָ ָ .+
ִ
הז#הר:
ר5ם ַ ַ
=ר ַ ת ַו ֵ ָ3רא ַ>ף צ"ט ע"א(ְ ַ ,
מל ..ובזוה"ק ) ְ ֵרא ִ ית ָ ָ
הא ֶ ֶ
העלי#ן
מה$+א ָ ֶ ְ
אחד ֵ ַ ִ ֵ
ה)לַ .ע)ד ֶ ָ
>וד ַ ֶ ֶ
ע8ה ֶאת ָ ִ
ראהַ ,ה ָ ָ "ה ָ ָ
ֹא ְ ֵ
ו3צחק ְ ַ ֲ ֹ
רגלים
ה)ה ְ לֹ ָ ה ְ ָ ִ
ויעקב ֵ ָ
אברהם ַ ִ ְ ָ
האב#ת=ֵ ,ר +ִ ,י ַ ְ ָ ָ
ְ+מָ ָ #
ו3צא
הד#
)=ר ַ ת ַ ֵ ֵ
ְ ֵרא ִ ית ָ ָ
ב9הר ַ ָ
רביעיַ ֹ ַ .
רגל ְ ִ ִ
ודוד הא ֶ ֶ
לכ$אִ ָ ְ ,
ְִֵ
ֹ
ות ְ ָ ח#ת
#תם ִ יר#ת ְ ִ
וכן ָ+ל א ָ
הקודשֵ ְ :
 ַ>ף קנח ע"ב(ָ ְ :ל #ן ַ ֶעלי#ן ְ ,ס#ד
!+ם ָהי ְ ס#ד ֶ ְ
א#תם ֶ ָהי ִע)ָ ֻ ,#
וכל ָ
>וד ְ ָ
אמר ָ ִ
ֶַָ
החכמה.
ַָ ְָ
!לה
ל-ד ©ה © ¨ ¨
הא&ה § ¦
¦ע ©!ר © § ¨ ª

ה5א ָ!ה
וע ַר ַ ְ ֻ
#רהִ ְ ,
ידי ִל)ד ַה ָ
היהַ ,רק ַעל ְ ֵ
האה ֹלא ִ ְ ֶ
ְַֻ ָ
הרע
6צר ָ ַ
=רק י"א א#ת ג'( ַה ֵ ֶ
למה ֶ ֶ
)אבן ְ ֵ ָ
להֶ ֶ .
ה ָ ָ
ְ ִל)ד ַ ַ
ע>ה ֶ ֹ
ידי ִל= ד ֶזה יָ ב
9על ְ ֵ
ידע ֶ ַ
קלהִ ,י ֵ ַ
ילמד ַ ָ ָ
א ִ ְ ַ
ֶ
ה#רה ֵהם
=נימ3ת ַ ָ
עיה ו' ט'(ִ ִ ְ .
)הגר"א ִ י ַ ְ ָ
למה ַ ְ ָ
ת ָבה ְ ֵ ָ
האדם ִ ְ
ָ ָָ
לחיצ#נ#3ת
והחיצ#נ3ת ַ ִ ִ
הפ ְ ַ ִ ִ
לפנימ3ת ַה5ף ֶ הא ַ ֶ ֶ
ַח ִ3ים ִ ְ ִ ִ
הם.
להתרת ָ ֶ
הרע ָיכל ְ ִ ְ ָ
יצר ָ ַ
רמז ְוסד ֵאין ֵ ֶ
והעסקים ְ ֶ ֶ
ַה5ףִ ְ ָ ְ ,
ה+ס/ר ְ ַורק
למה ֶ ֶ
)אבן ְ ֵ ָ
ֶֶ
/רת ַ ִ ְ ָ
מתחילה ִמ ַ
Fגה ַ ְ ִ ָ
הה ָ ָ
=רק ח' א#ת כ"ו(ַ ַ .
Hיגים ֶאת
לב#$ף ַמ ִ ִ
ה#רהַ ְ .
חלקי ַ ָ
יתר ֶ ְ ֵ
מHיגים ֶ ֶ
אחר ִָ ִ ַ .+
ַַ
)ל)דין א#ת#
)ה5א#ן ִ ִ ְ ָ
הגליתָ ַ .
אחד ַמה ֶ ְ ַ ְ ִ
מילנאִ .ס>ר(+ָ .ל ֶ ָ
ה#רה ַ ִ ְ ֵ
ַ ָ
להHיג
היה ָיכ#ל ְ ַ ִ
מי ֶ ָ ָ
להHיגִ .
יכלת ְ ָידִ ַ ְ #
בטן ִא)+ֵ #ן יֵ ְ ֹ ֶ
ְֶֶ
דינין ָק ִ ין.
להHיגןִ ,נ>#ן ְ ִ ִ
>ל ְ ַ ִ ָ
#רה ְוהא ֹלא ִי ְ ַ ֵ
ס#ד#ת ַה ָ
חלק כ"ד(
למה ֵ ֶ
אבן ְ ֵ ָ
הגר"אֶ ֶ ,
מילנהָ ְ ַ ,
אל ָ3ה ִ ִ ְ ָ
)ה5א#ן ַר ִ י ֵ ִ
ַָ

רא
מל( § Ÿ
מע)ר §ויֹו  ¥ב § ¤ ¤
היה § ¨ ª
לר § ¦"י ¤ § ¦ ¤
ֹורם § ©
הארא ¥
&ֹומד ¤את ¨ ¦ § ¨
©ה ¥

זקנ ֶ #ל
אברהם ֲאז ַלאי זיע"א ְ ֵ
ה)ק ָ ל ַר ִ י ַ ְ ָ ָ
הצה"ק ַ ְ ֻ
ְמ ֶ ָ+תב ַ ַ ַ
ספר "אר
גלאנטיְ ִ ְ ,
אברהם ַ ַ ְ ִ
הרב ַ ְ ָ ָ
ה)ק ָ ל ָ ַ
החיד"א ְ ֵ ם ַ ְ ֻ
ִַ ָ
וזה
פר ַ ת ִמ ְ ָ ִ
+נא" ) ֶ ְ ָ ָ
=טים ַ>ף קכ"ג ע"ב(ֶ ְ ,
דמ ְ ְ ָ
ה"א>רא ְ ַ
הח ָ=ה" ַעל ָ ִ ְ ָ
ַַ
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זמן
מינינ ָ ,ל ְ ַ
ר"י ִ ֵ ֵ
+פטר ַ ְ ִ
אחר ֶ ִ ְ ַ
אפיל עד ַה6ם ַ ַ
קד ִ ֲ :#
ָל #ן ָ ְ
מעBר
אנ
מען ְ ֻ ָ
רי ִ ְ
"אתעטר" ָא ַ ִ
הא0ראַ ַ ְ ִ ,
דברי ָ ִ ְ ָ
עסקים ְ ִ ְ ֵ
ְ ִ
ֶָ
עטרתיו ְ ֹ
האם
קד ִ ַ .#
גווןַ ,עד ָ+אן ָל #ן ָ ְ
ויב ְ ַ ָ
ראֵ ְ ,
מלָ ְ ַ ַ 1
ְֶֶ
ואין
מצוהֵ ְ .
לע>ת ְסע ַדת ִ ְ ָ
דאי ַ ֲ
ו0אי ֶ ְ ַ
דלה ִמ) ְ ַ ַ
>מחה ְ ָ
ֵי ִ ְ ָ
ז#ה"ק,
ה!)ד ְ ַ
יב ָ+ל ַ ָ ָ ה ֶ האְ ִ ,זכת ַ ִ
+א ֶ ר ְ ַ ֵ
ספק ַ ֲ
ם ָ ֵ
ֹ
ער
מבא ) ַ ַ
האר"י ָ
כתבי ָ ֲ ִ
)באר ְ ִ ְ ֵ
פ!ת+ְ .#מָ ְ ֶ #
תק ֵ ל ְ ִ ָ
3ז+ה ֶ ִ ְ ַ
ְִ ֶ
ל1
ספר ִ יר ַ ִ ִ
הס ִקים ֶ ֵ -
ַ ְ
מקיבים ְלק ֵ
חברים ַ ְ ִ ִ
+ים ֲ ֵ ִ
6בת ַ ַ ִ
"ה ֶ ֶ
ה*ירים(ַ :
ה'מיעני,
'קלך ַ ְ ִ ִ ִ
מ'קיבים ְל ֵ
ח'ברים ַ ְ ִ ִ
המיעיני"ָ :רא ֵ י ֵב#ת ֲ ֵ ִ
ַ ְ ִ ִ ִ
והה
פר ַ ת ְ מ#תַ ,על ָ=סק ְ ִ ֵ
ז#הר ְ ָ ָ
>ר  ְ ַ
חמלה+ְ ,מְ ָ ֶ #
הא ֶ ְ ָ
#כה ַ ַ ְ ֹ
>ר ְ ִ "י(
והבן ֶזה.
זכתי@ ְ ַ
)ספר ְ ֵ
ֵֶ
עליו ְוגֵ ָ ְ ,'#
וחמל ָ ָ
נער ֶ
ַַ
רגע
בכל ֶ ַ
יתכם ְ ָ
רכה ֶאל ֵ ְ ֶ
הביא ְ ָ ָ
8ראל ִ ָ -
אחינ ָ+ל ֵ ית ִי ְ ָ ֵ
ֵַ
ט
הר ְ ִ "י
בו>אי ָ ַ
הר ְ ִ "י ַ ַ ְ -
לנ ְ ַמת ָ ַ
להתק*ר ְ ִ
כל ְ ִ ְ ַ ֵ
ת ְ
ט .כתב בספר פלא יועץ )ערך דובב( וזה לשונו :פירשו רבותינו ז"ל שכל
תלמיד חכם שאומרים דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות
בקבר ויש לו הנאה ונחת רוח כשותה יין קונדיטון ,כמו שכתוב
בירושלמי מסכת שקלים ...,כתוב בספרים שפעם אחת היה שמד ונגלה
מוהר"מ אלשיך ז"ל בהקיץ ,והציל לאחד מתוך ההפיכה ,מפני סיבה
שהיה לומד ספרו בתמידות ,עכ"ל.
אמרו חז"ל ביבמות )צו ע"ב  -צז ע"א(... :אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא
בי מדרשא ,ולא אמרה משמיה דר' יוחנן .שמע רבי יוחנן איקפד... .
ורבי יוחנן מאי טעמא קפיד כולי האי? דאמר רב יהודה אמר רב :מאי
דכתיב "אגורה באהלך עולמים"? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים?
אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,יהי רצון
שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז .דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון
בן יוחי :כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה -
שפתותיו דובבות בקבר .אמר ר' יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא:
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מאי קראה? "וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים".
ככומר של ענבים .מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו
מיד דובב ,אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם
הזה שפתותיהם דובבות בקבר .ופירוש על זה בספר יערות דבש) ,חלק
שני  -דרוש ז( ... :היינו להבין ,מכל מקום איך דר בב' עולמות ,אבל
כשאומרים דבר שמועה מפיו ,אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,
עומדת שם ,וכך שפיר אמרינן דר בב' עולמות ,בעולם הנצחי ובזה
העולם ,גם נתלבשת בגוף בקבר בהבלא דגרמי ,כך אמרו שפתותיו
דובבות בקבר ,שנתלבש בגוף בקבר עכ"ל) ,ועיין עוד ביערות דבש ,חלק
ראשון  -דרוש טז(] .ראה בליקוטים מכתבי הרמח"ל זצ"ל ]רבי משה חיים
לוצאטו[ בענין כותל המערבי ,סוד לוז :באדם נשאר עצם אחד בקבר
הנקרא לוז ,ועליו יבנה הגוף לתחית המתים .ויש שם גם חלק מן הנפש
והיא נק' הבלא דגרמי .כן הוא בבית המקדש ,נשאר הכותל המערבי,
וה"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לעתיד לבא ,ואותה הקדושה השורה עליו
נקרא הבלא דגרמי[.
ובספר תורה וחיים להרי"ח הטוב זי"ע )מערכת חת( ,כתב :אם אומרים
חידושים של תלמיד חכם שכבר בעולם העליון ,הרי הוא בא מעולם
העליון לאותו מקום כמבואר בזוהר הקדוש )חלק ג' פרשת פנחס דף ר"כ
ע"א( ,תרגום הזוהר :שמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום לבי פנחס
בן יאיר ,שהוא בא אצלינו ,שלמדנו ,דבכל מקום שהצדיק חידש בו
דברי תורה ,כשהוא בעולם ההוא ]העליון[ פוקד לאותו מקום ]בעולם
הזה[ ובא אליו ,וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום,
ולומדים שם תורה ,כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו,
ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה ונתחדש אותו דבר תורה
שאמר מלפנים ,רבי פנחס בן יאיר ,עתה מתחדש לפניו כאן.
א( על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא :המדפיס
ספרים מממונו להוציא לאור תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי
חכמים מחברי הספרים ,שהרי על ידו יצא החיבור לעולם ,ותרבה הדעת
בכל עת ,ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים ,לא היו לומדים
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זוכה ויושב במחיצתו ,שהרי הוא גרם להחיותו ,ואין ספק כשהוא בא
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ב( הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק :בחלום וכו' עיין שם ,ונא לעיין
בהסכמת הגה"צ מהרי"ח זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן ,לספר "צדקה
ומשפט" ,אודות הוצאה לאור) .ראה עוד מהר"ח פלאגי זצ"ל בספרו "תורה
וחיים" ,מ"ע ס' אות ריז( .גם האדמו"ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן,
מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש ,והספר של הצדיק הוא
לנשמת הצדיק.
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ספרים
כ)ה ְ ָ ִ
מלְ .וע#ד ְ ַ ָ
$+א ֶ ֶ
הק>מת ַ ַעל ִ ֵ
יע6ן ְ ס#ף ַ ְ ָ ַ
ְַֻ
מאד ִ ְ ֹ
הלהיב ְ ֹ
ארעים
ה)הר ְ ַ ְ ָ ִ
ללמד ַה ִֵ 2/ני ַ ֹ ַ
ְקד ִ #ים ֶ ִ ְ ִ
ים ֶ ֵ ֹ
להסמיֶ .זה
)ואלי ֵי ְ ַ ְ ִ
ה ִ ִרים ְ ַ
חד ֱאל ל ַעד ים ַ
=רא ֹ ֶ
=+רים
ודא י#ם ַה ִ ִ
ע8ה ְ ָ
בה ֲא ֶ ר ָ ָ
נח ֶאת ַח!#ן ַה ֵ ָ
3פח ֹ ַ
*+תב ְ ִתן ו' ַו ִ ְ ַ
מ)ה ֶ ָ ַ
ִ ַ
יתירה
>בי@ א#ר ְ ֵ ָ
>אמצעיתא ְ ֵ
ע)דא ְ ֶ ְ ָ ִ ָ
>ילי הא ַ ָ
אה ַח!#ן ִ ִ
א=א ִע ָ ָ
נח ִהיא ִ ָ
0תבת ֹ ַ
ְ ֵַ
אה
א=א ִע ָ ָ
בה ְוה א ְָ /בה ִ ָ
ה=+רים ַח!#נ#ת ַה ֵ ָ
ה5ר"א ֶ ְ י#ם ַ ִ ִ
וכתב ְ ֵבאר ַ ְ ָ
א#ר ְ ָ ַ
היד ִעים ֵ ֹ
חד
מרא ֹ ֶ
ארעים ים ַ ְ
הם ַ ְ ָ ִ
עים ים ֶ ֵ
אר ָ ִ
מ2ץ ַ ְ
וזה ֶ ָ+תב ִ ֵ
ְת ִחים ְ ֶ

3+דע.
נח ְוכ' ַ ָ ַ
0תבת ֹ ַ
ונא ְ ֵ ַ
גָ ָ
0איהי ְ ַ
זהר ְ ִ ִ
איתא ַעל ַה ִֵ 2/ני ֹ ַ
מהימנא ִ ָ
ורעיא ְ ֵ ְ ָ
ֱאל ל ְ ַ ְ ָ
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חצי ַה6ם
זהר ֵ ַ ְ ָ
ני ֹ ַ
)#ציא ָלא#ר ִ ֵ
)הק>מת ַה ִ
ְַַָ
בחד ֱאל ל ֲ ִ
מה5ר"א(ֶ ֹ ְ - .
לחן
י#סף ְו ֻ ְ ָ
בית ֵ
למ#ד טר ֵ
וחצי ַה#3ם ִ ְ
האמת ַ ֲ ִ
חכמת ָ ֱ ֶ
/למד ָ ְ ַ
ִ ְ
ה=#סקים
לב ִעם ָ+ל ַ ְ ִ
וס+ה ְול ָ
וכ=ר ְ ֻ ָ
ה*נה ְ ִ
הלכ#ת ֹרא ַ ָ ָ
ָערְ ִ .
חכמת
/למד ִי ִאם ָ ְ ַ
ימי ְָ /בה ֹלא ִ ְ
בע>רת ְ ֵ
להםֶ ֶ ֲ ַ ,
*3כים ָ ֶ
ַה ַ ָ ִ
ה/ה ִים
ל= ד ַ ְ ִ
/רה ְ ִ
לסת ַ ְ ֶ
ין ִ ר ְ ֻ
ב6מים ֶ ֵ
0וקאִ ָ ַ ,
האמת ַ ְ ָ
ֱֶָ
+8יל
פנה ַ ְ ִ
ית ָ ַר+ָ .ל ֲא ֶ ר ִ ְ ֶ
ה*ם ִ ְ
בעזרת ַ ֵ
וכ#3צא ְ ֶ ְ ַ
)הר ְ ַ ֵ
וה ֹ ַ
ְַ
הכלית ֶ ֶ=רק ע'(- .
חלק ַ ַ ְ ִ
הד ֵ ֶ
#דת ַ ֹ ֶ
)עב ַ
יהי ָרצ#ןֲ .
אמן ֵ+ן ְ ִ
ותצליח ָ ֵ
ְְַ ִ ַ
חד ֱאל ל ַיד ַ ֹ
מ=ת .
הל ְ ַ ֶ ֶ
ספר ַה ִִ 2/נים ְ ֹ ֶ
ולהי#ת ֵ ֶ
ְְִ
הק>מה(
מלָ ָ ְ ַ ַ .
)$+א ֶ ֶ
ִֵ

לבֹו¦ ,י ¥אין
ה!דֹו ¨ ה § ©
כינה © §
וצער ©ה § ¦ ¨
על § © ©
סֹובל Ÿ
מהימנא ¥
רעיא § ¨ § ¥
מ ¤ Ÿה © ¨ £
הֹורה
ללמֹוד סֹודֹות © ¨
רֹוצים ¦ §
אינם ¦
זה¨ ¥ ¤ ,
לסייעֹו ¨ ¤
רֹוצים § © §
חכמים ¦
הלמידי ¦ ¨ £
©© §¦ ¥

ויחי
=ר ַ ת ַ ְ ִ
הדֵ ְ #פר ַ #על ָ ָ
הח3ים ַ ָ
והאר ַ ַ ִ
ְָ
ֹ
אחר#ן,
#5אל ִרא #ןְ ,והא
יאר>ְ ,מ ֶ ה הא
#5אל ַ ֲ
ֵ
ֵ
ִ ֵ
"6היה",
הד#
מה – ֶ ִ ְ ֶ
'היה ה' א" ר"ת ֹ ֶ
"מ'ה ֶ ָ ָ
ַ
ז#הר ַ ָ
+דאמר ְ ַ
ְִ ָ ַ
לגאל ַעם
רצה ִ ְ
ה/רה ֶ
תן ַ ָ
מהימנא נ ֵ
רעיא ְ ֵ ְ ָ
מה ַ ֲ ָ
ואין ֹ ֶ
)קהלת א ט(ֵ ְ ,
ספר
הד#
ע#סקים ְ ֵ ֶ
אינם ְ ִ
לא! ֶ ֵ ָ
ק#רא ְ ֵ
ֵ
]ב9הר ַ ָ
טלניםַ ֹ ַ ,
ֶל ַ ְ ָ ִ
ֹ
דבכל
/למ ד[,
מ#סיף ָ םָ ְ ְ ,
ִ
דלים ַ ַ ְ
הארץ" ַגם ִי ְ ִ
"ע=י ָ ָ ֶ
הז#הר ַ ֵ
ַ ַ
#רה
יינ@ ֶ ל ָ
3היה ָ נ ֵ ָ
צריֶ ְ ִ ֶ .
לגאלהִ ָ ,
הראי ִ ְ ָ
זמן ָ ָ
=עם ֶ ֵַ ְ 3
ַַ
)+דפר ְ ִ יר
חלקיהֵ ֵ ְ ִ ,
הפרד"ס – ד' ֲ ָ ֶ ָ
ה#רה ְ ָכל ַ ַ ְ ֵ
עסק ַ ָ
+ח ֵ ֶ
הא ֹ ַ
$רים,
#בלים ִי ִ
ואם ָלאו ח"ו ס ְ ִ
ה3ין"(ִ ְ ,
"הביאני ֶאל ֵ ית ַ ַ ִ
ה=סק ֱ ִ ַ ִ
ה*ירים ַעל ַ ָ
ַ ִ ִ
ֹ
נגאלים ,עכת"ד= .ק
י8ראל ִ ְ ָ ִ
ה#רה ֶ ַ ְ ֵ3עם ִ ְ ָ ֵ
+ח ַ ָ
ידי ַ
ורק ַעל ְ ֵ
ְַ
=ר ַ ת ְ ֵרא ִ ית ַ)>ף כח(ְ ִ :ל #ן
הדָ ָ #
ז#הר ַ ָ
אמר ְ ַ
חזי ַמה ֶ ָ ְ
ֲֵ
8ראל
אדם ְ ִי ְ ָ ֵ
מע8ה ֶ ל ָ ָ
נתן ַ ֲ ֶ
והרי ִמי ָ ַ
אלעזרֵ ֲ ַ ,
אמר ַר ִ י ֶ ְ ָ ָ
הד ַ ָ :
ַ ֶֹ
עיה מו(
)י ַ ְ ָ
 ְ
למד ָ
וכי ֹלא ָ ַ ְ
אמר ִָ ְ ?.+
וא ָה ָ ַ ְ ָ
אמר לִ ְ :#ניַ ְ ,
במֹ ֶ ה? ָ ַ
ְ
ֹ
ֹ
ולכן מ ֶ ה לא
אמר ל .+ָ ,#הא ַו ַ>איֵ ָ ְ .
אחרית!? ָ ַ
מרא ִ ית ַ ֲ ִ
מ5יד ֵ ֵ
ִַ
בר ַ+ת ַ ֲ ֹ
ליהדה(
יעקב ִ ָ
)ְ ְִ
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לאדם ֹלא
האחרנה ְ ָ ָ
ל ת ָ ַ ֲ ָ
נאמר ַ ָ
בגלל ֶ ֱ ַ
אדםָ ְ ִ ,
נקרא ָ ָ
ֵמתְ ,והא ִ ְ ָ
ֹ
לאדם לא
האמצעי ְ ָ ָ
ע= ד ָ ֶ ְ ָ ִ
נאמר ָ ַ
וכן ֶ ֱ ַ
נגֵ ְ .0
ם ְ ֶ ְ
אא ֻ ָ
עזרָ ֶ ,
מצא ֵ ֶ
ָָ
ו3פן ֹ+ה
מהל תֶ .זה ֶ ָ+תב )שמות ב( ַ ִ ֶ
כינה ֵ ַ ָ
6ציא ְ ִ ָ
עזר ֶ ִ
מצא ֵ ֶ
ָָ
ָ ֹ
אמר ֹ #לא
בדמתַ #מ ָ) ַ ֱ ֶ ֶ ,
וכה ַו ַ ְ3רא ִ+י ֵאין ִאי  .מֹ ֶ ה הא ִ ְ
האדם.
>מה ַעל ָ ָ ָ
ר ֵ ָ
אלהים ַ ְ
ו=3ל ה' ֱ ֹ ִ
זמן ַ ַ ֵ
+נג> ְ .#א#תַ ְ #
עזר ְ ֶ ְ
מצא ֵ ֶ
ָָ
ֹ
אמר ָ @ )בראשית
/ר0מה  -ז ַה ָל תַ ֱ ֶ ֶ ,
וא ָ)אָ ֵ ְ ַ .
אלהים ַ -א ָ א ְ ִ
ה' ֱ ִ
ו3י ַ ןֵ .אין ֵ ָנה
ה=ילַ #על מֹ ֶ ה ַ ִ
אברםִ ִ .
נפלה ַעל ַ ְ ָ
ותר>מה ָ ְ ָ
טו( ְ ַ ְ ֵ ָ
א!א
מ4לע#תיו ֶ ל ִמי? ֶ ָ
4לעתיו ָ ְ ַ ִ -
אחת ִמ ַ ְ ֹ ָ
ו3ח ַ ַ
א!א ָגלתַ ִ ַ .
ֶָ
מהםְ ,והא
אחד ֵ ֶ
וא ָ)א ֶ ָ
נטל ַא ָ א ְ ִ
5בירה ָ ְ
עלמ#ת ֶ ל ַה ְ ִ ָ
מא#תם ֲ ָ
ֵ ָ
אמר #
ה ֶ -זה ָ ָ8ר ֶ ֶ ֱ ַ
ח ֶ ָ
ו3ס ֹ5ר ָ ָ8ר ַ ְ
!+בנהְ ִ ַ .
יפה ַ ְ ָ ָ
לבןֶ ָ ,
ַצד ָ ָ
=ני
נאמר ְ ֵ
ועליו ֶ ֱ ַ
אדםָ ָ ְ ,
ב8ר8ָ ָ .ר ֶ ל מֹ ֶ ה ָ ָ
)שם ו( ְ ַ ַ5ם הא ָ ָ
ֹ
באר
+ח ָ)הֵ ֵ .
כ!בנה ָ ָרה ַ ַ
יפה ַ ְ ָ ָ
ולכן )שיר ו( ָ ָ
+פני ַח ָ)הֵ ָ ְ ,
מ ֶה ִ ְ ֵ
ֹ
סבל ֹ
ה9כינה
מהימנא
וצער ַ ְ ִ ָ
על ְ ַ ַ
ֵ
רעיא ְ ֵ ְ ָ
דמה ַ ֲ ָ
מלֶ ְ :.
מק> ֶ ֶ
ְ ִ ְַ
זה,
לסייע ָ ֶ
צים ְ ַ ְ
חכמים ר ִ
/למידי ֲ ָ ִ
לבִ ,0י ֵאין ַה ַ ְ ִ ֵ
ה2דה ְ ַ
ְַ ָ
נגֹ ְ 0
מצא
ולא ָ ָ
אא  ָלם ְ ֶ ְ
ה/רהָ ֶ ,
ללמד סדת ַ ָ
רצים ִ ְ
אינם ִ
ֵֶ ָ
הד ָ #ר .הא ִמי ֶ ַ ֲ ֹ
ה5לת,
ה*כינה ִמן ַ ָ
לה#ציא ֶאת ַ ְ ִ ָ
3עזר ְ ִ
ַָ
וה*ינה.
>מה ְ ַ ֵ ָ
הר ֵ ָ
וכ!ם ְ ס#ד ַ ַ ְ
ְָֻ
כל הגאולה תלויה בעסק החכמה הזאת

וזה ָ>רֹ
)=ר ַ ת ְ ִ ִ
אפרים ָ ָ
מיני(ֶ ְ :
מחנה ֶ ְ ַ ִ
בדגל ַ ֲ ֵ
ְֶ ֶ
>ר ִ י ִ ְמע#ן ֶ ן
ואיתא ְ ַ
חינת מ ֶ הָ ִ ְ ,
)+י ְ ָכל >#ר ְוד#ר ֵי ְ ִ ַ
3ת!5ה ִ
ְֶ ַ ְ ִ ֶ +
ֹ
מען
רי
הינ
ה,
מ
+בר
*>ר
מה
וידר
,
ה(
היה ְ ִ ַ
י#חאי ָ ָ
ַ
ֶ ְַ ַ ִ ִ ְ
ַ ֶַָ ְ ָ
חינת מ ֶ ְ ִ ְ
2לת
6תBל ָל ַה ְ ִ
הינ ֶ ִ ְ ַ ְ
>רףְ ַ ,
וה ֵ+ה ַֹ
)הרָ ,אז ְ ִ
ספר ַה ֹ ַ
יחאיֶ ֵ ,
ֶן ַ
ועד.
סלה ָ ֶ
אמן ֶ ָ
ימינ ָ ֵ
מהרה ְ ָ ֵ
אה ֶ ִֶ ָ 3נה ִ ְ ֵ ָ
יהיה ַה ְ ֻ ָ
מ=ילא ִ ְ ֶ
ִֵ ָ

>ר
ַָ

הינ
מ ֶ הְ ַ ,

וגם על ידי החיבור ההוא יהיה בטול הקליפות וקלות הגלות
והשבתת הקטרוגים )חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ"ד( .הכל תלוי
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בעסק החכמה הזאת ,ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור
ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו.
)הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים(.

גלל
והגאלה¤ ,זה ¦ § ©
יח § © § ¨
יאת ©ה ¨© ¦ -
ועב ¦ ©
וה6רֹות¦ § ,
והענת § © ¨
האסֹונֹות § ¨ ¦ £
¨ל ¨ £
אלה
מעבים ©ה § ¨
ֹורת ©הֹ1וד – § © § ¦
ללמֹוד ¤את ©
ֹוצים ¦ §
&א ר ¦
Ÿ ¤

האס#נ#ת
הר ְ ִ "י ע"ה ֶ ָ+ל ָ ֲ
אמר ָ ַ
ז#הר ִ)יקן ל'(ַ ָ .
ַ
/יק ֵני
ְ ִ
גלל ֶ ֹ!א
והגאלהֶ ,זה ִ ְ ַ
יח ְ ַ ְ ָ
ה) ִ ַ
יאת ַ ָ
וע+ב ִ ַ
וה4ר#תִ ְ ,
והענ3ת ְ ַ ָ
ְֲִָ
=ר ַ ת ָנ ֹ
אמר
8א )קכד ,ב(ַ ָ ,
ב9הר ָ ָ
#רת ַה#$דַ ֹ ְ - .
ללמ#ד ֶאת ַ
#צים ִ ְ
ר ִ
מה ָל ת
יצאים ֵ ַ
הזהר ְ ִ
ספר ַ ַ
זכ ת ִי= ד ֵ ֶ
0דוקא ִ ְ
מהימנא ְ ַ ְ ָ
הרעיא ְ ֵ ְ ָ
ַָ ֲ ָ
הד#
ז#הר ַ ָ
הלימד ְ ַ
#לי ַה>#ר#ת+ִ ,י ַ ִ
כבר ֵ ֲאר ְ5ד ֵ
רחמיםָ ְ ,
ְַ ֲ ִ
הז#הר(
הפ
ספר א#ר ַ ַ
)עיין ְ ֵ ֶ
הא ַ ֵ
מטהר ַ ֶ ֶ
בגירסא+ִ ,י ְ ַ ֵ
#עיל ַ5ם ְ ִ ְ ָ
מ ִ
ֹ
+בר ה ָ#רה
ודע ִ+י ְ ָ
הר ְ ָעהַ ְ ,
מלכת ָ ִ
+ח ַ ְ
מכניע ַ
האוירַ ִ ְ ַ ,
מזִ ֲ ָ .+
ְֵַ
3למד
#ליםְ ְ ִ ֶ ,
ה5ד ִ
לתלמידיו ַ ְ
החי זי"ע ְ ַ ְ ִ ָ
האר"י ָ ַ
האלקים ָ ֲ ִ
)לאִ ֹ ֱ ָ .
ַ ְָ
לטהרת
בה ְ ָ ֳ ַ
לבעלי ְ ָ
וכן ְ ַ ֲ ֵ
להHגהֵ ְ ,
לז#+ת ַעל ָידָ ָ ַ ְ #
גירסאְ ִ ,
ז#הר ְ ִ ְ ָ
ַ
הרמח"ל זיע"א
עצת ַ ַ ְ ַ
6מנ ֲ ַ
בר ִק ַ ְ
וא ְ ָ
בתםִ ְ .
לק ָ ַלת ְ ָ ָ
מתםַ ְ ,
ִנ ְ ָ ָ
בר ה ַנח ָלנ ,
רציפ תָ ְ ,
גירסא ִ ְ ִ
ה2ד ְ ִ ְ ָ
זהר ַ ָ
חב ָרה ַ
ללמד ַ ֲ
ְִ
=רק ז יג(
)>נ3אל ֶ ֶ
טהרֵ ִ ָ ,,
וזכינ ְלר ַח ָ ֳ ָ
עלינ ִ ָ ְ ,
2מים ָ ֵ
מ6ד ָל ַה ָ ִ
ונצלנ ִ ַ
ְִַ ְ
>ראל!
וגבר ִי ְ ָ ֵ
מ3א" ְ ָ ַ
ענני ְ ַ ָ
"ואר ִעם ֲ ָ ֵ
ֲַ
מענין
8ראל ְ ִ ְ ָ
5ד#לי ִי ְ ָ ֵ
ו>ברי ְ ֵ
ה5ר"א ז"לֵ ְ ִ ְ ,
>ברי ַ ְ ָ
ַעל ֵ+ן ְרא ָנא ָ ֶזה ִ ְ ֵ
יאמר
וע ָה ֵ ָ ַ
הדַ ְ , #
הז#הר ַ ָ
לעס#ק ְ ִלימד ַ ַ
ה*עה ַ ַ
#בת ַ ָ ָ
ח ַ
ֹ
ֹ
יקנטר
ו>3ם"ְ ,ולא ְ ַ ְ ְ
8טןְ ...זע#ם ִ ְ #
"חת#ם ִ=י ָ ָ
ונHא ֲ
ְ ק#ל ָרם ְ ִ ָ
לכל
המגידיםָ ְ ,
יאמר ַ ַ ִ ִ
נעם ֹ ְ
ול*#מעים י ְ ַ
והמזידיםִ ְ ַ ְ ,
ה*#גגים ְ ַ ְ ִ ִ
ע#ד ַ ְ ִ
מ)
חבריםֶ ִ ,
8ראל ֲ ֵ ִ
יחד ָ+ל ִי ְ ָ ֵ
#ליםַ ָ ,
ה5ד ִ
הטים ִעם ַ ְ
י8ראל ַ ְ ַ ִ
ִאי ִ ְ ָ ֵ
ל ָי@-
+לנ ְליְָ @-
נפלאיםָ ,
באח>ת ִ ְ ָ ִ
אהבה ְ ַ ְ
העדריםָ ֲ ַ ְ ,
יַ ְ ק ָ+ל ָ ֲ ָ ִ
מצ=ים.
עינינ ְ ַ ִ
ֵ ֵ
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>ברי
יתק3מ ִ ְ ֵ
יח ה'ְ ַ ְ ִ ,
ה)ל .ע"ה הא ָמ ִ ַ
>וד ַ ֶ ֶ
#נינ ָ ִ
בזכ ת ֲאד ֵ
ְִ
ֹ
ֹ
ני ה'אמר ֲאד ָ
אלהם +ה ָ ַ
)=רק ְלז ֵיט( ַ> ֵ ר ֲ ֵ ֶ
יחזקאל ֶ ֶ
הביא ְ ֶ ְ ֵ
ִַָ
חבריו
8ראל ֲ ֵ ָ
בטי ִי ְ ָ ֵ
אפרים ְו ִ ְ ֵ
#סף ֲא ֶ ר ְ ַיד ֶ ְ ַ ִ
לקח ֶאת ֵעץ י ֵ
אני ֹ ֵ ַ
הה ֲ ִ
ִֵ
אחד
והי ֶ ָ
אחד ְ ָ
לעץ ֶ ָ
וע8יתם ְ ֵ
יהדה ַ ֲ ִ ִ
עליו ֶאת ֵעץ ְ ָ
א#תם ָ ָ
ונתי ָ
ְַָ ִ
אחד
)יחזקאל ֶ ֶ
ידיֵ ְ ֶ ְ :
#עה ֶ ָ
עליהם ְור ֶ
מלֶ ֵ ֲ .
דוד ֶ ֶ
ועב>י ָ ִ
=רק לז כד-כה ,כז( ְ ַ ְ ִ
ְ ִָ
ֹ
#תםְ ,ויָ ְ ב ַעל
וע 8א ָ
תי ִי ְ ְמר ְ ָ
וח ַ
ילכ ְ ֻ
=טי ֵ ֵ
במ ְ ָ ַ
לכ!ם ְ ִ
יהיה ְ ֻ ָ
ְִֶ
לעב>י ְ ַ ֲ ֹ
אב#תיכם ְויָ ְ ב
ליעקב ֲא ֶ ר יָ ְ ב ָב@ ֲ ֵ ֶ
נתי ְ ַ ְ ִ
הארץ ֲא ֶ ר ָ ַ ִ
ָ ֶָ
להם
נ8יא ָ ֶ
עב>י ָ ִ
ודוד ַ ְ ִ
ע#לם ְ ָ ִ
בניהם ַעד ָ
בני ְ ֵ ֶ
בניהם ְ ֵ
ה)ה ְ ֵ ֶ
עליה ֵ ָ
ֶָ ָ
יהי ִלי
וה)ה ִ ְ
לאלקים ְ ֵ ָ
להם ֵ ֹ ִ
והייתי ָ ֶ
עליהם ְ ָ ִ ִ
+ני ֲ ֵ ֶ
והיה ִמ ְ ָ ִ
לע#לםָ ָ ְ :
ְ ָ
יח ה'
מהימנא ָמ ִ ַ
רעיא ְ ֵ ְ ָ
הר ְ ִ "י ע"ה ִנ ְ ַמת מֹ ֶ ה ַ ֲ ָ
בזכת ָ ַ
לעםְ ִ .
ְָ
 ַ ע
בימינ ִ ָ
ויחי(ֵ ָ ְ ,
הח3ים ַ ְ ִ
אחר#ן )א#ר ַ ַ ִ
#5אל ַ ֲ
#5אל ִרא #ן ְוהא ֵ
הא ֵ
מהימנא
עת
הרעיא ְ ֵ ְ ָ
ויתקיים ָ נ ַ ַ ֲ ָ
ע#למים ְ ִ ְ ַ ֵ
ִָ
8ראל ְ ַ
וי ְ ָ ֵ
יהדה ְ ִ
ְ ָ
נכר,
ואין ִע)ֶ #אל ֵ ָ
בגין ָ>א ְ ֵ
רחמי ְ ִ
)גלתא ְ ַ ֲ ֵ
יפקן ִ ָ ָ
ספרא ָ>א ִ ְ
ְ ִ ְָ
אחד:
אחד  ְ מָ ֶ #
יהיה ה' ֶ ָ
הארץ ַ #3ם ַההא ִ ְ ֶ
למלַ .על ָ+ל ָ ָ ֶ
והיה ה' ְ ֶ ֶ
ְָָ
אמן.
ימינ ָ ֵ
מהרה ְ ָ ֵ
=רק יד ט(ָ ֵ ְ ִ ,
)זכריה ֶ ֶ
ְ ְַ ָ
ְ ֹ
להד=יס
אחד ְ ַ ְ ִ
לכל ֶ ָ
מצוה ְ ָ
מר ִ ְ ָ
הא! ֻ ָ
$פרים ָ ֵ
#דעיִ ָ ְ ֶ ,
וזאת ְלמ ָ ִ
המזה ֶאת
וכל ַ ְ ַ ֶ
#צהָ ְ ,
ול #ן ֶ ר ֶ
8פה ְ ָ
#צה ְ ֵאיל ָ ָ
)+ה ֶ ר ֶ
ַָ
ֹ
ֹ
+ח ְזכת
בגדל ַ
צ0יקיםֶ ְ .
לבנים ַ ִ ִ
וזכה ְ ָ ִ
לעד ְ ֶ
עמדת ָ ַ
הר ִים ְזכ ת ֶ ֶ
ַָ
לרא#ת
יזְ ִ +
הדַ #ה ֶ9הְ ִ ,
ל)פעל ַ ָ
3עים ַ ִ ְ ָ
והמס ְ ִ
הע#זרים ְ ַ ְ ַ
הר ִ ים ֶ ל ָ ְ ִ
ַָ
נז+ה ְ ָקר#ב
>קד ָ*הַ ,עד ֲא ֶ ר ִ ְ ֶ
ונחת ִ ְ ֻ
ענג ְ ַ ַ
חלציהם ֹרב ַ ֲ
מ#3צאי ֲ ָ ֵ ֶ
ִ ְֵ
לבבנ ַ ֲ ֹ
#צרנ
לעבד ְלי ְ ֵ
לטהר ְ ָ ֵ
ונז+ה ְ ַ ֵ
טהרהֶ ְ ִ ְ ,
ח ָ ֳ ָ
עלינ ר ַ
ה*ם ָ ֵ
3ערה ַ ֵ
ֶ ְֶָ
ֹ
ֹ
הרעיא
הבטחת ָ ַ ְ ָ
תק3ם ַ ְ ָ ַ
מאדנַ ֻ ְ ,
בכל ְ ֵ
נפ ֵ נ ְ ָ
בכל ַ ְ
+חנ ְ ָ
ְ ָכל ֵ
כ!נ
רחמי"ָ ֻ .
5לתא ְ ַ ֲ ֵ
יפקן ֵ י@ ִמן ָ ָ
ה9הרְ ִ ,
ספר ַ ֹ ַ
מהימנא " ְ ַהאי ֵ ֶ
ְֵ ְָ
אתגליא
>האי ִ ְ ַ ְ ָ
>רא ְ ַ
"ז+אה ָ ָ
הר ְ ִ "י ַ ָ ָ
נבאת ָ ַ
3ק3ם ָ נ ְ ַ
נז ֶ+ה ֶ ְ ֻ ָ
+אחד ִ ְ
ְֶָ
יחנ
>וד ְמ ִ ֵ
עינינ ֶ ,ן ָ ִ
ותחזנה ֵ ֵ
קראתם ְ>ר#ר" ֶ ֶ ֱ ֶ ָ
לתֶ ָ ְ " #
בסג ָ
ֵ י@ ִ ְ
ֹ
ֹ
8כר זאת ֵא-ל
ב ְ ַ
אלקינִ ,
והדר ֱ ֵ
ויגאלנ" ְ ,ע#ז" ְ ָ ָ
י#פיָ #יב#א ְ ִ ְ ָ ֵ
מלְ ְ .
ֶֶ
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מלכתD
5לה ְ+ב#ד ַ ְ ְ
מגינינִ ,י ָ ֶ
צרנ ָ ִ ֵ
רח ה' ֵ
עליו ַ
ונחה ָ ָ
חלקינָ ָ ְ ,
ָחי ֶ ְ ֵ
+י"ר.
מלכינָ ,א ֵ ְ ָ
עת ְ ָ ֵ
נפ ֵ נ ִ ,י ַ
ותגל ַ ְ
י8מח ִל ֵ נֵ ָ ְ ,
ואז ִ ְ ַ
עלינָ ְ ,
ֵָ

_

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין
בית שמש תובב"א
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 Iשימוש תהלים I
למפלת נפלים

אשרי האיש וגו' )א ,א(] :שימוש תהלים לפרק א[ כתוב יתיה בקלף
צבי עד "וכל אשר יעשה יצליח" ,ושם שלו אלת"ד .כיצד ,א' מן
אשרי ,ל' מן לא כן ,ח' מן יצליח ,ד' מן דרך רשעים .וכתוב יהי
רצון מלפניך אלת"ד שתעשה לאשה )פלונית בת פלונית( שלא תפיל

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשאפּלּו
לפני הקב"ה ֶ ֲ ִ
ּבּתֹורה ִ ְ ֵ
ׁשּמׁשּתּדלים ַ ָ
ֹותם ֶ ִ ְ ַ ְ ִ
חביבים א ָ
ּכּמה ֲ ִ ִ
ַָ
להׁשחית,
לּמׁשחית ְ ַ ְ ִ
ּתנה ְרׁשּות ַ ַ ְ ִ
ּבעֹולם ְ ִונ ְ ָ
ׁשהּדין ָּתלּוי ָ ָ
ּבזמן ֶ ַ ִ
ְִַ
מׁשמר
מּכל ִ ְ ָ
חכם ָׁשמּור הּוא ִ ָ
ּתלמיד ָ ָ
ַה ַ ְ ִ
חפצוֹ )א ,ב( ] :זוהר במדבר פ' בלק )דף ר"ב [(.עוֹ ד
◌ִ ּכי ◌ִאם ◌ְ ּבתוֹ ◌ַרת ה' ◌ֶ ◌ְ
לה ◌ָּל ◌ֵחם
ימים ◌ַר ◌ִּבים ◌ְ ◌ִ
ואמר) ,דברים כ( ◌ִּכי ◌ָתצ ּור ◌ֶאל ◌ִעיר ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
בילי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה,
רכי וּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
לתפש ּה ◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה טוֹ ◌ִבים ◌ֵהם ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
עליה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אדם,
לבני ◌ָ ◌ָ
ודבר ◌ֵי ׁש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵעצוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָּמה טוֹ בוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ְּב ◌ָכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ענין שימוש תהלים
* ספר שמוש תהלים :סגולות ושמות המלאכים היוצאים מן הפסוקים
בתהלים .על הספר הקדוש הזה הסכימו כבר כל גדולי עולם ובתוכם
הרשב"א ז"ל בתשובה )סימן קי"ג( .הוספנו על זה מראה מקומות
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור א
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ותרפאנה רפואה שלמה מעתה ועד עולם אמן אמן אמן סלה.
ותלוהו עליה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ואין ◌ְלָ◌ %דּ ◌ָבר ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
לכל ◌ַצדֵ◌ ְ◌ ,
מרגּ ◌ִל ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִאירוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ּ◌ַכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ויש
פש ּוטוֹ ׁ ֵ◌ ְ◌ ,
לכל ◌ַצדָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ה ּוא ◌ִּכ ◌ְ ׁ
מאירים ◌ְ ◌ָ
ּבוֹ ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵנרוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי.%
להזהיר ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
ויש ּבוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מדר ׁשוֹ ׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ּבוֹ ◌ְּכ ◌ִפי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלקוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ּ◌ָת ◌ִמידִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה,
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
יהגּ ה
חפצוֹ ּו ◌ְבתוֹ ◌ָרתוֹ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? )תהלים א( ◌ִּכי ◌ִאם ◌ְ ּבתוֹ ◌ַרת ה' ◌ֶ ◌ְ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ִמי
למה ◌ֶזה ◌ָסמ ּוֶ◌ ָ◌ %
ולילהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והיה ◌ְּכ ◌ֵעץָּ◌ ָ◌ .
יבשָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְּכ ◌ֵעץ
כעץ ◌ָ ◌ֵ ׁ
יהיה ◌ְ ◌ֵ
ולילה- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קל ּפוֹ ת,
ויש ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
אילן ◌ֵי ׁש ּבוֹ ׁ ◌ָש ◌ָר ׁ ◌ִשיםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
מיםָ◌ .מה ◌ִ ◌ָ
לגי ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ָשת ּול ◌ַעל ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ֵ
ויש ּבוֹ ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עליםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ענפיםֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ּבוֹ ◌ָ ◌ִ
מחֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ּבוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְֵוי ׁש ּבוֹ ֹ ◌ַ
רחיםֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ּבוֹ
בעה ס ּו ◌ִגים ◌ֵ ּ
ברי
בעיםַ◌ ,גּ ם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
לש ◌ְ ◌ִ
עשרִ◌ ׁ ְ◌ ,
בעה ◌ָ ◌ָ ׂ
לש ◌ְ ◌ָ
אל ּו עוֹ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ִ
ּ◌ְפ ◌ִרי ִ◌ ׁ -ש ◌ְ ◌ָ
חכמה,
רמז ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵמז ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רשֶ◌ ֶ◌ ,
קראְ◌ ,דּ ◌ָ ׁ
המ ◌ְ ◌ָ
תוֹ ◌ָרה ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ּ ◌ְפ ׁ ◌ַשט ◌ַ ◌ִּ
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
נסת ◌ִרים ◌ֵ ּ
אל ּוָ◌ ּ ,פס ּול
טמירים ,סוֹ דוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ימטר ◌ָ ּיאוֹ ת ,סוֹ דוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִגּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ענין שימוש תהלים
ובמקומות החסרים הוספנו שמוש תהלים החדש מספרי קבלה .יצא
לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי ראש חודש ניסן ה'תשע"ד.
הקדמה :ידוע לכל העמים כי שם ה' נקרא עלינו ממרום האצילנו ,תורת
אמת נתן לנו והתורה כולה שמותיו של הקב"ה והיא המצלת והמגנה
מן המקרים כאמרו בשכבך תשמור עליך וכו' .גם חמשת ספרי תהלים
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I

0טים
מתפ ◌ְ ◌ִ
והלאה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והתרּ ָ◌ ִ◌ .
אס ּור ◌ְ ◌ֶ ּ◌ֵ
וטהוֹ רּ ִ◌ ,
טמא ◌ְ ◌ָ
ְוכ ׁ ◌ֵשרֵ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָ
חכמה.
חכם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואם -א ֵ◌ -אינוֹ ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ְּכ ◌ֵעץ ◌ַו ◌ַדּ איִ◌ ְ◌ .
לכל ◌ַצדָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הענפים ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לפני
חביבים אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ענין שימוש תהלים
המכוונים כנגד חמשה חומשי תורה וכמה וכמה סודות נוראות ונפלאות
בהם להגן ולהציל האדם מרעתו .ובדורות הראשונים היו משתמשים
בשמוש תהלים כדמוכח להדיא בגמרא משיר של פגעים וכו' .וכבר
הסכימו בזה כל גדולי עולם וחזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה
הרשב"א ז"ל בתשובה סימן קי"ג .וכן ריב"ז בפרק חלק כתב גבי לוחש
על מכה וזה לשונו אם יש לו קדחת מותר ללחוש עליו ולהתרפאות
בדברי תורה וכו' .עוד מבואר בגמרא פרק במה אשה יוצאה עיין שם.
וכן כתב תשב"ץ כי בויהי נועם אין בו שום זיי"ן לומר לך שכל האומרו
נצול מכל כלי זיין .והנה מה טוב ומה נעים לזכות בו את הרבים כי לא
חדש הוא וכבר היה לעולמים מרגלא בפומייהו דאנשים ושרים
ותמימים אשר היו מלפנינו.
פתח השער לספר זוהר תהלים עם ספר שימוש תהלים :ב"ה זכינו
להוציא לאור את הספר שימוש תהלים לזוהר תהלים עם הוספות
מחכמי הקבלה וגדולי החסידות זיע"א ,כדי לקיים דברי חז"ל על דורו
של משיח צדקנו כפי שביאר הבן איש חי ע"ה:
נבואת הרי"ח הטוב  -לעתיד הכל ילמדו בה ]בחכמת האמת[ כמו
שלומדים תהלים :אמרו חז"ל דור שבן דוד בא האמת תהא נעדרת,
וביאר בספר בניהו בן יהוידע למרן הרי"ח הטוב זי"ע )סנהדרין צז :(.וזל"ק:
והאמת נעדרת ,כלומר חכמת האמת הוא חלק הסוד תרבה והעוסקים
יהיו עדרים עדרים בלימוד הקבלה .אי נמי עתה יש אנשים פרטיים
לומדים קבלה כל אחד בקרן זוית בסתר ,אבל לעתיד הכל ילמדו בה כמו
שלומדים תהלים ,ותמצאם עדרים עדרים בבית המדרש .עכל"ק.
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור א

4

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום א תשרי

I

◌ַ ◌ָ ּ
ונ ּ◌ְת ◌ָנה
הדּ ין ּ◌ָתל ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
אפ ּל ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
להש ◌ִחיתּ ָ◌ ַ◌ ,
עליהם,
מצ ◌ֵ ּוה ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
למ ׁ ◌ְש ◌ִחית ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ְרש ּות ◌ַ ּ◌ַ
◌ ׁ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
וכ %אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִּ
לפני
חטא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הרבים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
החטאים ◌ָ ◌ַ ◌ִ ּ
גלל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ה ּואִּ◌ :כי ◌ָתצ ּור ◌ֶאל ◌ִעירּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
רבים? )שלשה ימים זה אחר
בדיןִ◌ ָ◌ .
והתח ◌ְ ּיב ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רביםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ִ ּ
ימים ◌ַ ◌ִּ
ימים ◌ֶזה
שה ◌ָ ◌ִזה נקראו ימים רבים .אף כאן כי תצור אל עיר ימים רבים( ׁ◌ְש ׁ ◌ָ
שה?רבים ◌ֵהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אחר ◌ֶזה ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָדע ◌ֶדּ ◌ֶבר ◌ָ ּב ◌ִעירִ◌ .מ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ַ
ענין שימוש תהלים
ותàŁחõת
Łàירים ְ ִ ְ ָ
ראהִ ִ ְ ,
ובזוהר בראשית פרשת וישלח )דף קעטàֹ (.א ְ ֵ
החכמהִ ,מä⁄ם
עליõנים ְàסõדõת ַ ָ ְ ָ
äדברים ֶ ְ ִ
âוד ֵי ãàָ Łסõדõת ְ ָ ִ
Łאמר ָ ִ
הêלַ ָ ֶ ä
ַָ
אõמר
והיה ֵ
âוד ְ ָ ָ
הñדַ Łעל ָ ִ
äח ַ ֶֹ
õŁרה ר ַ
Łהיה ֶ
ñדָ ָ ֶ ,Ł
àרäח ַה ֶֹ
נאמרַ ְ ä
êéŁם ֶ ֶ ְ
ֶ ָֻ
החכמה.
נאמרàְ äסõדõת ַ ָ ְ ָ
êéם ֶ ֶ ְ
ולכן ֻ ָ
Łירהֵ ָ ְ ,
ִ ָ
וידוע שהתהלים קראו דוד המלך זמירות היו לי חקך מפני שמזמר את
כל הקוצים והרשעים והמקטרגים ,וכן לומדי הזוהר הקדוש נקראים
מחצדי חקלא ,כלומר שהם מתקני השכינה הקדושה ומנקים ומטהרים
את ישראל ומבדילים אותם מהערב רב ומכל הרשעים ,כי עכשיו זהו
זמן הבירור הטהור והקדוש סוף האלף השישי ,ערב שבת סמוך ונראה
לביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו ברחמים אכי"ר.
קõצים
éאִ Ł
âעכֵ ְ ä
כדבõרים ֹ ֲ
äàני ִ ְ ִ
"ס ִ
דוד המלך אומר )תהילים פרק קיח יב( ַ
אמילם" .פירוש אמילם אכריתם ,איך? על ידי המילים
Łàם ה' ִéי ֲ ִ ַ
ְֵ
הקדושות שאומר! וידוע שלומדי הזוהר הקדוש נקראים "מחצדי
מאריהõן
"זéאין ַאäôן ָ ֵ
חקלא" ,כמבואר בזוהר אדרא נשא )דף קמ''ג ע''א(ִ ָ ַ :
חקלא" ,ועל ידם תבא הישועה .על כן כל אשר בשם
,מחצ ֵâי ַ ְ ָ
âמארין ְ ַ ְ
ְ ָ ִ
איש ישראל יכונה יקבל על עצמו בל"נ ללמוד דף זוהר הקדוש בכל
יום ,פתח אליהו ,תיקון מ"ג ,תיקון מ"ח ,אדרא רבא ,אדרא זוטא ,תיקוני
זוהר ,וכל אחד יקח לימוד מסוים ויחזור עליו ח"י פעמים ,ובזה ישוב
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 Iזוהר תהלים I

I

ימים
וכי ◌ָ ◌ִ
רביםִ◌ ְ◌ .
ימים ◌ַ ◌ִ ּ
מה ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא טו( ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וא0ה ◌ִּכי ◌ָיז ּוב זוֹ ב ◌ָדּ ◌ָ ּ
◌ַר ◌ִ ּבים ◌ֵהם? ◌ֶ ◌ָּ
ימים ◌ַר ◌ִּביםַ◌ .גּ ם
נקראים ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ימים ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִאלא ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אחר ◌ֶזה
ימים ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִרבים ְ◌ ׁ -ש ׁ ◌ָ
ימים ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ּכִּ◌ ,%כי ◌ָתצ ּור ◌ֶאל ◌ִעיר ◌ָ ◌ִ
תש ◌ִחית ◌ֶאת
ביתי- :א ◌ַ ׁ ◌ְ
ואצ ◌ְ ּוַ◌ %על )כל( ◌ְּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ִ
בא ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָדע ◌ֶדּ ◌ֶבר ◌ָ ּב ◌ִעירֹ ּ .
אילן
הח ◌ִ ּייםָ◌ ִ◌ ,
חכם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּב ◌ִעירֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
למיד ◌ָ ◌ָ
עצ ּה ֶ◌ -זה ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ּ ◌ֵפרוֹ ת.

הארץ
ּפרי ֲא ֶׁשר ַ ְזרעֹו בֹו ַעל ָ ָ ֶ
ועץ עֹ ֶׂשה ְ ִ
אמרֵ ְ ,
יׂשראל ָ ַ
ַעל ּגּוף ֶׁשל ִ ְ ָ ֵ
למה
מץ )א ,ד( ] :זוהר חדש מדרש רות )דף צוָ◌ ְ◌ [(.
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִּכי ◌ִאם ◌ַּכ ּ ֹ
א ◌ֵכן ◌ָ ◌ְ
טמאִ◌ .מי ה ּוא
ואחד ◌ָ ◌ֵ
אחד ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אילנוֹ תָ◌ ֶ◌ ,
הדּ ◌ָבר דּ וֹ ◌ֶמה? ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
שה ּ ◌ְפ ◌ִרי ה ּוא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִמי
הט ◌ֵמא? ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִמי ה ּוא ◌ַ ּ◌ָ
זרה.
לעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הט ◌ֵמאֶ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֵאין עוֹ ◌ֶ ׂ
עשה ◌ֵצל ◌ַ ◌ֲ
שה ּ ◌ְפ ◌ִרי ה ּוא ◌ַ ◌ָּ
ולעץ
מיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יש ◌ַ ◌ִ
אחד ◌ֵ ׁ
לעץ ◌ֶ ◌ָ
ארץּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
ְועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ֵהם ◌ְנט ּו ◌ִעים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ִ
ענין שימוש תהלים
וירחמינו ויחיש לגאלנו מכל צרות גלותינו ,ונזכה להמשיך להשקות
עדרינו ,מתורתינו הקדושה ,ונכין עצמינו לקדושה העליונה על ידי
לימוד הזוהר הקדוש ברבים באחדות ובשמחה יחד עם אמירת התהלים
שתתעורר חבצלת השרון ,וזה חובה וצו השעה לכל אחד ואחד ,לאחוז
באומנות אבותינו ,ובפרט כל הראשי ישיבות ,רבני קהילות ,מלמדים,
יאמרו אחרי כל תפילה דף זוהר ותהלים בציבור ביחד עם תלמידיהם,
לאוקמא שכינתא מעפרא ,ולהצלחת עם ישראל הקדושים ,ובזכות זה
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יעשה ּ ◌ְפ ◌ִרי,
אחד ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהֵ◌ ,עץ ◌ֶ ◌ָ
מיםִ◌ ְ◌ .
האחר ◌ֵאין )יש( ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
בני
ראל ּו ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
גמא ◌ַה ּזוֹ ◌ֵהם ◌ִי ◌ְ ׂ
יעשה ּ ◌ְפ ◌ִריַּ◌ .ב ◌3דּ ◌ְ ◌ָ
אחד -א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ְועץ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֵ
קד ◌ָ0ה,
ארץ .ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌3
אילנוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְנט ּו ◌ִעים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
האמוֹ תְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ּ 3
אחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן
ארץ ◌ַ ◌ַ
והם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
האילנוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
טמאהֶ◌ .זה ּו ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְור ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ָ◌ ְ◌ 3
מים ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
לאחד ◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ִ
עמנ ּוּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ִמן ◌ַהגּ ּוףֵ◌ ַ◌ ,
אחינ ּו ◌ִ ◌ָּ
שה ּ ◌ְפ ◌ִרי ,זוֹ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְּ
אמר
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מש ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִהיא ◌ַ ּ
מים ◌ֶ ◌ָּ
אלא תוֹ ◌ָרה.
ואין ◌ַ ◌ִ
צמא ◌ְלכ ּו ◌ַל ּ◌ַמ ◌ִיםֵ◌ ְ◌ ,
)ישעיה נה( הוֹ י ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֵ
עשה ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ועץ ֹ ◌ֶ ׂ
אמרֵ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ְועל ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ ◌ַ
אשר ◌ַ ◌ְזרעוֹ בוֹ
מעלה,
העדןְ◌ ,ויוֹ ◌ֵר ׁש גּ ּוף ◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הארץ ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ויוֹ ◌ֵר ׁש ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ּ ◌ְפ ◌ִרי
אמרָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
ואם ּתֹ ◌ַ
ה0כינהִ◌ ְ◌ .
נש ◌ָמתוֹ ◌ֵמאוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ְונהנית ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֵ
למינוֹ ? ◌ֵאין
עשה ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֵעץ ּ ◌ְפ ◌ִרי ֹ ◌ֶ ׂ
הפס ּוק ◌ָ ◌ַ
למה ◌ַ ּ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
אילן ◌ַ ּ◌3
◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
מאהָּ◌ ָ◌ ,
עשה ּ ◌ְפ ◌ִרי,
עליו ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אמר ּו ◌ָ ◌ָ
זרה ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ְ
לעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
העץ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲע ◌ֶ ׂ
פרי ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
שה ◌ֵצל ◌ַ ◌ֲ
הרש ◌ִעים
אמר- ,א ◌ֵכן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
ממנּ ּוִ◌ ְ◌ ,וי ◌ְדּ ◌ֶפנּ ּו ◌ָהר ּו ◌ַחַ◌ ְ◌ .
כלים ◌ִ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש5א אוֹ ◌ְ ◌ִ
ענין שימוש תהלים
נזכה לגאולת עולם בימי ניסן כאמרם ז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים
להגאל בב"א.
ועתה זכינו ליותר ממיליון לומדי זוהר הקדוש ,זאת אומרת אם
לומדים עמוד אחד בזוהר הקדוש נחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים
äמŁאלõת
ôפõêתיֲ ְ ִ ý
ויתקàלֶ ִ ְ ä
למעלה ממליון פעם את הזוהר הקדושְ ַ ְ ִ ְ - ,
åàהר ָéל
Łמע הäא ִלäëד ַ ֹ ַ
äקריאת ְ ַ
הôפõêת ְ ִ ַ
לקàלת ַ ְ ִ
הôנאי ְ ַ ָ ַ
לéִ ,ýàי ַ ְ ַ
ְִ
àרחמים .זאת המתנה
êäה ְ ַ ֲ ִ
הáא ָ
לקרב ַ ְ
וזõכה ְ ָ ֵ
יõם )תיקו"ז תיקון מ"ג(ֶ ְ ,
הגדולה שזכינו לקבל מהרשב"י הקדוש ודוד המלך ע"ה ,וזוהי זכות
מיוחדת ,כי לא כל אחד זוכה למתנה כזאת גדולה .ובפרט כעת בימי
ניסן המסוגלים לגאולה שצריך בכל יום ללמוד תורת הרשב"י ,כדברי
משה רבנו ע"ה בדא יפקון מגלותא ברחמים.
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I

יעשה
מיםְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מאה ◌ַ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
לאילן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌3
מץ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ִּכי ◌ִאם ◌ַּכ ּ ֹ
ּ◌ְפ ◌ִריָּ◌ ֶ◌ ,
התוֹ ◌ָרה
אשר ּ◌ִת ◌ְדּ ◌ֶפנּ ּו ר ּו ◌ַח .זוֹ ◌ַ ּ
מ"ץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמרנ ּוַּ◌ ,כ ּ ֹ
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מץ כ ּו'ַ◌ .מה
הרש ◌ִעים ◌ִּכי ◌ִאם ◌ַּכ ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים א( -א ◌ֵכן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מים.
לגי ◌ָ ◌ִ
והיה ◌ְּכ ◌ֵעץ ׁ ◌ָשת ּול ◌ַעל ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ֵ
ראלַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
0אין ◌ֵּכן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ֵ
ענין שימוש תהלים
ובימים הקדושים האלו ,אנו צריכים לסנגור גדול ומליץ יושר אמיתי,
ואין לנו עצה אלא להידבק ברשב"י שהבטיח יכול אני לפטור את כל
העולם כולו מן הדין ,ומי שזוכה להשתתף בלימוד של הזוהר הקדוש
Łõב ִא ָôנä
יחד שבטי ישראל כל אחד במקומו ,ידע שהרשב"י זי"ע י ֵ
אזäלאי
אברהם ֲ ַ
רàי ַ ְ ָ ָ
הñדִ ַ Łõ
הëקàל ַ ָ
é⁄תב ַ ְ ֻ ָ
õôרת õכמו ְ ָ ַ
àלõמדינָ ä
ְ ְֵ
àספרõ
גלאנטי זי"עְ ִ ְ ,
אברהם ְ ַ ְ ִ
הרב ַ ְ ָ ָ
המקäבל ָ ַ
Łàם ַ ְ ָ
זיע"א זקנו ֶŁל החיד"אֵ ְ ,
קד:õŁ
וזה ְלõŁן ָ ְ
דמŁכנא" ַ)âף קכ"ג ע"ב(ֶ ְ ,
âרא ְ ַ ְ ְ ָ
החëה" ַעל ה" ִא ְ ָ
"אõר ַ ַ ָ
עõסקים
Łאנִ ְ ä
זמן ֶ ָ
מàינינéָ ,äל ְ ַ
ìŁפטר רשב"י ִ ֵ ֵ
אחר ֶ ִ ְ ַ
אפיל äעõד ַהõçםַ ַ ,
ֲִ
àעטרõתיו
éמלָ ְ ַ ַ ü
מעæר ְ ֶ ֶ
Łמעõן ְ ֻ ָ
רàי ִ ְ
"אתעטר" àָ -א ַ ִ
האâראַ ַ ְ ִ ,
àדברי ָ ִ ְ ָ
ְ ִ ְֵ
àזכäת הרשב"י
êïל ִ ְ
וית ַ ֵ
יבְ ִ ְ Łñ
éא ֶŁר ְ ַ ֵ
äבוâאי ַ ֲ
àגוון ,עכל"קַ ַ ְ .
àראְ ,Łויֹ ֵŁב ְ ַ ָ
ְ ֹ
להעיר ֶאת
והתעõררִ ָ ְ ä
Łñàתַ .õעל ֵéן עäרְ ְ ִ ְ ä
ותעłה ַ ָ ָ
ôפêתֶ ָ ֵ ְ õ
ôתקàל ְ ִ ָ
ִ ְֵַ
ועל
הéלל ְ ַ
חסד ַעל ַ ְ ָ
למֶ ֶ üŁ
נראה אõר ִ ְ ֹ
àאõרֶ ְ ִ ý
העליõןéִ ,י ְ ְ
העõלם ְàאõר ָ ֶ ְ
ָ ָ
אמן .עננו
àמהרה ְלאõרֵ ָ "õ
ונז ֶéה ִ ְ ֵ ָ
ôאיר ְ ִ ְ
חדַ Łעל ִצõçן ָ ִ
הïרט" ,אõר ָ ָ
ַ ְָ
עננ!ä
õחאי ֲ ֵ
âבר י ַ
àזכäתיַ ְ ã
ְִ ֵ
למד
ולא ָ ַ
õסקים ְוכֹ ְ ,'ä
למד ש"ס äפ ְ ִ
אפילַ ָ ä
הõôרהִ ֲ ,
õמד סõדõת ַ ָ
êŁא ל ֵ
ִמי ֶ ֹ
הבין,
êא ֵ ִ
אפילֹ ä
Łלמד ֲ ִ
äמי ֶ ָ ַ
העליõןִ ,
עדן ָ ֶ ְ
מáן ֵ ֶ
õâחים אõתַ ִ õ
õôרת ַהõíדִ ,
ַ
õïäתחין
ְ ִ
העליõן,
עדן ָ ֶ ְ
àגן ֵ ֶ
להיõת ְ ַ
זõכה ִ ְ
העליõנים ֶ
àעõלמõת ָ ֶ ְ ִ
מלëדים אõתָ ָ õ
ְ ְַ ִ
הרעיא
חדŁִ Łיה"ש פ"וָ ֲ ַ ָ (:
õהר ָ ָ
הæהõר) .ז ַ
אפרסמõן ַ ָ
Łע ִרים ֶŁל סõדõת ֲ ַ ְ ְ
ל õי"ג ְ ָ
מאיר
"àŁי ֵ ִ
הר ְ ִ
õôרת ָ ַ
âוקאéִ ,י ַ
הñדָ ְ ַ Łõ
זõהר ַ ָ
ללמõד ַ
õתנְ ִ ä
מצäה א ָ
מהימנאֶ ַ ְ ,
ְ ֵ ְָ
לñדàָ Łõרüä
äחה ַ ָ
לתת ְמנ ָ
ולא ָ ֶ
הפסק ְ ֹ
ללמõד ללא ֶ ְ ֵ
וצריְ ִ ü
ַעד סõף ַהõâרõתִ ָ ְ ,
אõמרת ַל ָñדàָ Łõר üäהäא,
ה⁄כינה ֶ ֶ
ïנחס ריטָ ִ ְ ַ .(.
)זõהר ִ ְ ָ
çŁגאלנַ ä
הäא ַעד ֶ ִ ְ ָ ֵ
àנחלת
ïôח ְ ַ ֲ ַ
מהס ַ ֵ ַ
áŁרäŁני ֵ ִ ְ
הערב ַרבִ ְ ֵ ֶ ,
àנֵ ,ãאֶ ֵ ָ äê
ואת ְ ָ
האמה ַה ֹåאת ְ ֶ
áרָ ָ ָ Ł
ֵָ
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ענין שימוש תהלים
חלק
להם ֵ ֶ
יהיה ָ ֶ
êŁא ִ ְ ֶ
העõלם ַה ָàאֹ ֶ ,
äמן ָ ָ
הåה ִ
העõלם ַ ֶ
אõתם ִמן ָ ָ
áרָ Ł
הוי"הֵ ָ ,
הâעת טõב ָ ַורע הäא
àעץ ַ ַ ַ
הראõŁן ְ ֵ
אדם ָ ִ
יłראל )תיקו"ז דף מטֲ .(.עוõן ָ ָ
ִעם ִ ְ ָ ֵ
עצמֲ õעוõן
וזהְ ַ ä
הàñלהֶ ְ ,
חכמת ַ ַ ָ ָ
Łהיא ָ ְ ַ
החçים ֶ ִ
àעץ ַ ַ ִ
להתעíק ְ ֵ
àחר ְ ִ ְ ַ ֵ
êŁא ָ ַ
ֶ ֹ
âעת טõב
àעץ ַה ַ ַ
Łמעה' ְ ֵ
עëנִ ְ äונ ְ ָ ָ
'àâר ַא ָôה ִ ָ
למŁה ַ ֶ
האõמרים ְ ֹ ֶ
הערב ַרב ָ ְ ִ
ָ ֵֶ
קצת
הõæעים ְ ָ
éסברת ַ ִ
õôרהַ ָ ְ ִ ,
àסתרי ָ
אלהים ֶïן ָנמäת' ְ ִ ְ ֵ
יד ֵàר ִע ָëנִ ֹ ֱ ä
'ואל ְ ַ
ָ ַורעַ ְ ,
חçי
האמת ַ ֵ
חכמת ָ ֱ ֶ
הõëציאים ֵŁם ַרע ַעל ָ ְ ַ
àזמìנֶ äזה ַ ִ ִ
אŁר ִ ְ ַ ֵ
õôרה ֲ ֶ
àני ָ
ְֵ
וגרם
החçיםַ ָ ְ ...
âעץ ַ ַ ִ
מíטרא ְ ֵ
הראõŁנõת ִ ִ ְ ָ
àŁרַ äהäêחõת ָ ִ
ולכן ִנ ְ ְ
עõלםֵ ָ ְ ...
ָ
אŁר ָאנä
והארֶ ֲ ü
האחרõן ַה ַëר ְ ָ ָ ֹ
וגלäת ָ ַ ֲ
וŁני ְ ָ
àית ִראõŁן ְ ֵ ִ
âחרàן ַ ִ
אäàדא ְ ֻ ְ ַ
ִ ָ
äבֶ äŁñאת ַה ֵ⁄ם
àתיäבôא ִ ְ
łראל ִ ְ ְ ָ
àני ִי ְ ָ ֵ
הר ִàים ַעד ִâיתäבäן ְ ֵ
àעוõנõתינַ ָ ä
ֲַ ֵ
äמי הäא
õבדים ִ
וידעֶ äאת ִמי ֵהם ע ְ ִ
õôרה ְ ֵ ְ
àרזי ָ
äלידעֵ ָ ְ õ
להéירְ ָ ְ õ
אלהיהם ְ ַ ִ
ֱ ֵֹ ֶ
"וõçרהä
Łאמר ַה ָéתäבֵ ַ :
האמת ְéמַ ָ ֶ õ
àחכמת ָ ֱ ֶ
לעסק ְ ָ ְ ַ
וכâין ִ ְיזֹ ֲ ַ äé
מלéםֵ ָ ְ ,
ַ ְָ
àרעיא
àפר ַŁת ָנłא ְ ַ ְ ָ
éŁתäב ְ ָ ָ
äכמָ ֶ õ
הŁëיחְ .
ידי ַ ָ ִ ַ
וçמ ְôקַ "äעל ְ ֵ
ה⁄ם ֵעץ ַ ִ ְ
ֵַ
âאיהä
âחçי ְ ִ
מאילנא ְ ַ ֵ
למטעם ֵ ִ ָ ָ
יłראל ְ ִ ְ ַ
âעתידין ִ ְ ָ ֵ
äבגין ַ ֲ ִ ִ
וז"לִ ְ :
מהימנא )קכדְ ֶ ְ (:
ְ ֵ ְָ
)äñôן ו'(
הåהר ִ
àספר ַ ֹ ַ
אמרֶ ֵ ְ ä
äתא ...עõד ָ ְ
יïקäן ֵàיִ ãמן ָáל ָ
הåהר ִ ְ
ספר ַ ֹ ַ
ַהאי ֵ ֶ
àתראה
àדרא ַ ְ ָ ָ
âילָ ָ ְ ü
חäàרא ִ ָ
מהאי ִ ָ
לתôא ֵ ַ
יתïרנסäן ְ ַ ָ
נŁא ִ ְ ַ ְ ְ
àני ָ ָ
וכëה ְ ֵ
ְוז"לָ ַ ְ :
ֶ ְ
רàי
àארץ) .מהרח"ו(ָ .א ַמר לõן ַ ִ
äקראתם ְâרõר ָ ָ ֶ
äבגיניֶ ָ ְ ã
יõמָçא ְ ִ ֵ
ְàסõף ַ
זמינין
דעלמא ְ ִ ִ
רביי ְ ַ ְ ָ
אפיֵ ְ ַ äê
מŁיחא ֲ ִ
ליõמי ְ ִ ָ
קריב ְ ֵ
יהא ָ ִ
וכד ְ ֵ
Łמעõןַ ְ ...
ִ ְ
זמנא
äבההäא ִ ְ ָ
וחàŁäניןַ ְ ,
קðין ְ ְ ְ ִ
äלמנדע ֵàיִ ִ ã
âחכמתא ְ ִ ְ ַ
טמירין ְ ָ ְ ְ ָ
לאéŁחא ְ ִ ִ
ְַ ְ ָָ
הŁëיח,
äכçŁהיה ָקרõב ִלימõת ַ ָ ִ ַ
Łמעõןֶ ְ ִ ֶ ְ ...
להם ַר ִàי ִ ְ
אמר ָ ֶ
לכêאַ ָ ...
êáיא ְ ֹ ָ
את ַ ְ ָ
ִ ְ
ולדעת õà
חכמה ְ ָ ַ ַ
נסôרõת ֶŁל ָ ְ ָ
למצא ִ ְ ָ
עתידים ִ ְ ֹ
õלם ֲ ִ ִ
אפִ äêתינõקõת ֶŁל ָהע ָ
ֲִ
אŁר
מåמן ֲ ֶ
לéל) ...זוהר וירא קיחַ ְ ִ (.
יתêáה ַ ֹ
זמן ִ ְ ַ ֶ
äבאõתַ ְ õ
וחõàŁנõתְ ,
ִק ִðים ְ ֶ ְ
וספר
äñôנים ְ ֵ ֶ
ספר ַה ִ ִ
õלים ֵ ֶ
Łני ְמאõרõת ַה ְáד ִ
יקרõת ֶŁל ְ ֵ
וזרח אõר ְ ָ
הציץ ְ ָ ַ
ִֵ
äëêàד ַה ָñדŁֶ Łõל
להחזיק ַ ִ
łראל ְ ַ ֲ ִ
עדת ִי ְ ָ ֵ
קהל ֲ ַ
çהäדים ְ ַ
וק ְàלַ äה ְ ִ
קçמִ ְ ä
הåהר ִ ְ
ַ ַֹ
להﬁיג
ידם ְ ַ ִ
לאל ָ ָ
âאין ְ ֵ
והáם ְ ֵ
זקןַ ַ ְ ,
ועד ָ ֵ
מìער ְ ַ
יחיד ְ ַור ִàים ִ ַ ַ
והåהר ָ ִ
äñôנים ְ ַ ֹ ַ
ַה ִ ִ
האêה ַאף ַעל ִïי ֵכן
הñדŁõים ָ ֵ ֶ
íàŁפרים ַ ְ ִ
אמרõת ְטהõרõת ֶ ַ ְ ָ ִ
äלהבין סõד ֲ ָ
ְָ ִ
מאד) .הרי"ח הטוב,
מאד ְ ֹ
àקריאתן ְ ֹ
äמתלהבין ִ ְ ִ ָ ָ
âבריהם ִ ְ ַ ֲ ִ
ðàמא ֶאת ִ ְ ֵ ֶ
õŁתים ַ ָ ָ
ִ
àניה .(äעל ידי עסק ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקנו
הàן ִאיַ Łחיָ ָ ְ ,
ֶַ
בב"א כמבואר בזוהר הקדוש .וסימן לדבר סו"ד במילוי סמ"ך ו"ו דל"ת
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 Iזוהר תהלים I

I

עליהם
ּולהגן ֲ ֵ ֶ
להם ְ ָ ֵ
להיטיב ָ ֶ
ּצּדיקים ְ ֵ ִ
ּדרכי ַה ַ ִ ִ
ׁשּגיח ַעל ַ ְ ֵ
ּומ ְ ִ ַ
ֹודע ַ
הּקּב"ה י ֵ ַ
ַָָ
אבד
ת ◌ֵ
רש ◌ִעים ּ ֹ
ודר! ◌ְ ׁ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
צד ◌ִ
◌ִּכי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
דע ה' ◌ֶ ּד ◌ֶר! ◌ַ ◌ִ ּ
דע ה' ◌ֶדּ ◌ֶר%
ואמר) ,תהלים א( ◌ִּכי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
פ' קדושים )דף פ"חָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
דע ה'? ◌ֶ ◌ָ ּ
אבדַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ִּכי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
רש ◌ִעים ּתֹ ◌ֵ
ודרָ◌ ׁ ְ◌ %
יקים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
להגן
להם וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
להיטיב ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
רכי ◌ַ ◌ַ
יח ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ִגּ ◌ַ
דע וּ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָ ּברוּ  #הוּ א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
מר אוֹ ◌ָתםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ,%מי
לפניהם ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
עליהםְ◌ ,וה ּוא הוֹ ◌ֵלֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
דר ּכוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
היה ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ֶרִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
צריֶ◌ ׁ %שאוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ ָ◌ ,%
דע ה' ◌ֶדּ ◌ֶר%
עמוֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּובִּ◌ ,כי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ה ּואַ◌ ׁ ִ◌ ,
ויש ּ◌ֵתף אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
מעצמהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ת ◌ֵ
רש ◌ִעים ּ ֹ
ודרָ◌ ׁ ְ◌ %
יקים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
אבדִ◌ .היא ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
עמם.
תה ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ %ש ◌ָּל ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ִּ
ואינוֹ הוֹ ◌ֵלָּ◌ ִ◌ %
מכיר ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
)א ,ו( ] :זוהר ויקרא

לזה? ◌ֶ ◌ָּ
אלאֶ◌ ,דּ ◌ֶר- %
ארחַ◌ .מה ◌ֵּבין ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
וכת ּוב ַֹ ◌
◌ָ ּכת ּוב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ְ◌ ,%
ענין שימוש תהלים
גי' משיח בן יוסף במכוון ,שאף משיח בן יוסף יחיה ויתקיים על ידי זכות
לימוד רזין דאורייתא) .ספר קהלת יעקב לבעל מלוא הרועים ערך סוד(.
õôŁרת
דווקאַ ֶ ,
õהר ַה ָñדָ ְ ַ Łõ
ללמõד ז ַ
אõתנְ ִ ä
ָ
מצäה
מהימנא ְ ַ ֶ
הרעיא ְ ֵ ְ ָ
ַָ ֲָ
לñדŁõ
מנäחה ַ ָ
לתת ְ ָ
ולא ָ ֶ
ללמõד ְ ֹ
וצריְ ִ ü
מאיר ַעד סõף ַהõâרõתִ ָ ְ ,
הר"àŁי ֵ ִ
ַָ ְ ִ
ïנחס ריט(.
õהר ִ ְ ָ
çŁגאלנ) äז ַ
ָàר üäהäא ַעד ֶ ִ ְ ָ ֵ
הרי הäא
לבדֵ ֲ ...
àקריאה ְ ַ
אפילָ ִ ְ ִ ä
הñדִ ֲ Łõ
זõהר ַ ָ
לקרא ַ
שיôŁדל ִ ְ ֹ
וכל ִמי ְ ִ ְ ַ ֵ
ְָ
ידיעה,
àלא ְ ִ ָ
אפילֹ ְ ä
נíים ֲ ִ
לעõłת ִ ִ
õéח ֲ ַ õà
ַ ŁçŁ
ה⁄םֵ ֶ ,
äמפרֶ Łאת ַ ֵ
õגה ְ ָ ֵ
ְéה ֶ
]הרמ"ז קע"ח.[:
äבעõלם ַה ָàא ָ ַ ָ
הåה ָ ָ
àעõלם ַ ֶ
עליו ָ ָ
ויגן ָ ָ
ְ ֵָ
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור א

10

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ג תשרי

I

0אר ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ◌ 3
נפתח ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ַמן
ארח ֶ◌ ׁ -שה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
בה◌ ַֹ .
אדם ◌ָ ◌ְ
קרסלי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְ ◌ָ
הלכ ּו ◌ָ ּ
ועל
מ ּו ◌ָעט )זה אורח ,כמו שנאמר )איוב לד( וארח לחברה עם פעלי און(ַ◌ ְ◌ ,
נגה הוֹ ◌ֵל%
צדּ ◌ִ
וארח ◌ַ ◌ִ
הארח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּכת ּוב) ,משלי ד( ◌ְ ַֹ ◌
◌ָ ַֹ ◌
יקים ◌ְּכאוֹ ר ֹ ◌ַ ּ
יהי ◌ָרצוֹ ן.
אמן ◌ֵּכן ◌ְ ◌ִ
◌ָואוֹ ר ◌ַעד ◌ְנכוֹ ן ◌ַה ּיוֹ םֵ◌ ָ◌ .

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לסערת הים
למה רגשו גוים .וגו') ,ב ,א(] :שימוש תהלים לפרק ב[ להנצל מסערת
הים אמור אותו וכתוב אותו על חרס ותשליכהו לים וישקוט הים
מזעפו .ואי הוה בר נש חש רישיה כתוב יתיה עד פסוק )תרועם
בשבט ברזל( ,ותליהו עליו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּוׁשלים
סביב ְיר ָ ַ ִ
ּבגלּוי ְ ִ
מהם ְ ָ
ּפרע ֵ ֶ
לה ָ ַ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ְ ִ
עתיד ַ ָ
ִָ
ועל ◌ְ ׁ ◌ִ
יחד ◌ַעל ה' ◌ְ ◌ַ
זנים נוֹ ◌ְסד ּו ◌ָ ◌ַ
משיחוֹ
◌ְורוֹ ◌ְ ◌ִ
תלב ׁש
אמרָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יצחק ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)דף נ"חּ ִ◌ ◌ [(:
◌ַ ◌ָ ּ
העמים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְת ◌ַּכ ◌ְנּ ס ּו ◌ָ ◌ָ
גאוה ◌ַעל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עליוְּ◌ ,כמוֹ
ולמדנ ּו,
משיחוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
ועל ◌ְ ׁ ◌ִ
יחד ◌ַעל ה' ◌ְ ◌ַ
זנים נוֹ ◌ְסד ּו ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם ב( ◌ְורוֹ ◌ְ ◌ִ
צבאוֹ ת ◌ִ ◌ָ ּ
בעים ◌ָ ׂ
להתכ ◌ֵנּ ס
עבר )עמים( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מכל ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ֵרי ◌ְ ◌ָ
עתידים ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
לים
קרב ◌ַעל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ולעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
מכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםׂ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
זמן ◌ַ ּב ◌ֲהמוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ָ ּ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ולאחז ◌ֵעצוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .ו ◌ָמה
הק ◌ד ׁשֹ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ִעיר ◌ַ ּ ֶֹ
ועל
עמוֹ ◌ְ ◌ַ
התחלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הפ ◌ְטרוֹ ן ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נעמד ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ַ
מרים? ◌ַ ◌ֲ ֹ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %על ◌ַ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
לצחק ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
היכלוֹ ָ◌ .אז ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
ילב ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ילעג ◌ָלמוֹ ְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָחק ה' ◌ִ ◌ְ ◌ַ
0מים ◌ִ ◌ְ ׂ
יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ויש ◌ִמיד אוֹ ◌ָתם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב
עליהםְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
אוה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ
אשר
העמים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ִיגּ ֹף ה' ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ֵגּ ◌ָפה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
היה ◌ַ ּ◌ַ
)זכריה יד( ◌ְוזאת ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
)ב ,ב( ] :זוהר שמות פ' בשלח
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 Iזוהר תהלים I

ה

¨אז

I

אבא
רגליוַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
עמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שרוֹ ◌ְוה ּוא ֹ ◌ֵ
המק ◌ְּב ◌ָ ׂ
צבא ּו ◌ַעל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ִלם ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ
עתיד
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ָ◌ ,
וכַ◌ ָ◌ %
סבאָ◌ ְ◌ ,
ייסא ◌ָ ◌ָ
מ0מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
לכים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
המ ◌ָ ◌ִ
להחיוֹ ת ◌ֶאת ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
הציקוּ
כדנצּ ר,
ריאנוּ סְ◌ ,ללוּ ◌ִפינוֹ ס ,וּ ◌ְנבוּ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אנ ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
ליםֶ◌ ,את ◌ַ ◌ְ
ולירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ִ
החריבוּ ◌ֵביתוֹ ,
העמים ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
מלכי ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לסנחריב ,וּ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
העמים.
חלהְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בת ◌ִ ◌ָ ּ
להש ◌ִליט אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
וּ ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
עמ ◌ֶהם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
וית ◌ַּכ ◌ְנּ סוּ ◌ִ ◌ָּ
ְועתיד ◌ַ ◌ָ ּ
לים.
סביב ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מהם ◌ְּב ◌ָגלוּ י ◌ְ ◌ִ
להפ ◌ַרע ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ִ
העמים
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְוזאת ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
היה ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֵגּ ◌ָפה ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִיגּ ֹף ה' ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
יצ ◌ְּבא ּו -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
אשר
אלא ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ
צבא ּו ◌ַעל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלםֶ◌ ׁ ֲ◌ .
אשר ◌ָ ◌ְ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
בא
לזמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קמיֶ◌ ְ◌ .%
הרס ◌ָ ◌ֶ
ברב ◌ְגּ אוֹ ◌ְנַ◌ּ %ת ◌ֲ ֹ
צבא ּוָ◌ .אז ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ְ
למים.
וש ◌ָירה זוֹ ◌ִהיא ׁ ◌ִש ◌ַירת ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
יח ◌ָ ּכת ּובִ◌ ׁ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ◌ָּ

יצחק
יׂשחק – ֶזה ִ ְ ָ
ּבּׁשמים ִ ְ ָ
יֹוׁשב ַ ָ ַ ִ
ֵ
רבי
ישׂ ◌ָחק וכו' )ב ,ד( ] :זוהר ויקרא פ' מצורע )דף נ"דּ ִ◌ ַ◌ [(.
(מים ◌ִ ◌ְ
שב ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יוֹ ׁ ◌ֵ
יש ◌ָחק ה'
0מים ◌ִ ◌ְ ׂ
ואמר) ,תהלים ב( יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מצד ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין,
יש ◌ָחק ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
0מים ◌ִ ◌ְ ׂ
ִילעג ◌ָלמוֹ  .יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַ
יצחק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
מגר ׁשֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ואחר ◌ָ ּכ %זוֹ ◌ֵעם ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מאיר ◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנהְ◌ ,וצוֹ ◌ֵחקַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ִ
מאיר
ש ◌ָחקִ◌ ֵ◌ ,
מיםִ◌ .י ◌ְ ׂ
יש ◌ָחקְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב יוֹ ׁ ◌ֵשב ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
0מים ◌ִ ◌ְ ׂ
יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %מה
לרש ◌ִעיםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
להם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מאיר ◌ְוצוֹ ◌ֵחק ◌ָ ◌ֶ
הדּ ין ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ִ
◌ְוצוֹ ◌ֵחקַ◌ ְ◌ .
רכי
וכַ◌ %דּ ◌ְ ◌ֵ
יבהלמוֹ ָ◌ ְ◌ .
בחרוֹ נוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
באפוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ
אלימוֹ ◌ְ ◌ַ ּ
ידבר ◌ֵ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב? ◌ָאז ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הרש ◌ִעים ּ ָ◌ ַ◌ -
מאיר
להם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
מאיר ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכ %זוֹ ◌ֵעם ◌ְוהוֹ ◌ֵרג.
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להם ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ִיין ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ֶ
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור ב

סדר הלימוד

ליום ד תשרי

זוﬣר תהים

13

נסכתי
ואני ¨ © § ּ¦
הלמוֹ  :ו © ¦ £
יב ¥ £
בחרוֹ נוֹ § ©
באפוֹ ּו © £
אלימוֹ § © ּ
ידבר ¥ ¥
§ © ּ¥
חק § ¨Ÿ
אספ¨רה ¤אל Ÿ
קדשי :ז § ּ © £
מלכי ©על ¦צ ּיוֹ ן ©הר ¨ § ׁ ¦
© § ּ¦
יהו 
ילדתי:%
אני ©ה ּיוֹ ם § ¦ § ּ¦
אתה ¦ £
ּ§ב ¦ני © ּ¨
אלי
̈אמר © ¥
©

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ ◌ַ ◌ָ ּ
כנגדּ וֹ -
יחזר ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
הרש ◌ִעיםִ◌ ,אם ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשֶ◌ %את ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ואין
הבאֵ◌ ְ◌ ,
מכ ◌ֶּלה אוֹ ◌ָתם ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ָיפהִ◌ .אם -א  -ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֶ
להם,
מס ◌ְ ּי ◌ִעים ◌ָ ◌ֶ
להט ◌ֵהר ַ◌ ְ◌ -
חלק ◌ְ ◌3וי ׁ ◌ְש ◌ְמד ּו ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
להם ּבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
מהכלּ ָ◌ .בא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
אליו ◌ְוקוֹ ◌ֵרא
מקרב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
מטהר אוֹ ◌ָתם ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לרחוֹ ק ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ולקרוֹ ב ◌ְוגוֹ '.
עליהם ׁ ◌ָשלוֹ םֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ָשלוֹ ם ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ

החק
ּיבּׂשר ֶאת  -סֹוד ַ ֹ
מׁשיח ְ ַ ֵ
ָ ִ ַ
ילדתי!
אני ◌ַהיּ וֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
אתה ◌ֲ ◌ִ
אלי ◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ּ ◌ָ
אמר ◌ֵ ◌ַ
חק ה' ◌ָ ◌ַ
אספ ◌ָרה ◌ֶאל ֹ
◌ֲ ◌ַ ּ ◌ְ
אש ּו ◌ֶרנּ ּו.
מגּ ◌ָבעוֹ ת ◌ֲ ׁ
ז( ] :זוהר במדבר פ' בלק )דף ר"גְֶ◌ ◌ [(:וזה ּו ּו ◌ִ ◌ְ
חסר ו' )גבוהת הכל אותה עליונת הכל(.
בעת ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְגּ ◌ָ ֹ
יבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ְי ׁ ◌ִש ◌ָ
צדדים.
לש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרקיע ּו ◌ִמ ◌ְגּ ◌ָבעוֹ תְּ◌ ,באוֹ ת ו'ּ .ו ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ִ ׁ ◌ְ
יבת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ַ
ואינ ּה
למים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
נפרדת ◌ִ ◌ְ ּ
בעת ◌ַה ּזוֹ -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
מב ◌ָ ּ
בעה
הרי ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
ואחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
את ּה ◌ְלעוֹ ◌ָלםָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
נכלל ו' ◌ִ ּ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זבת אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ ,
עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מל%
לעתיד ◌ָלבא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ◌ֶ ◌ֶ
צריִ◌ ָ◌ ֶ◌ %
עמ ּה ◌ָ ◌ִ
נה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
כלל ◌ִ ◌ָּ
מטהְּ◌ ,ב ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
נפיה ◌ְּכ ◌ֵדי
להכניסוֹ ּתוֹ ְּ◌ %כ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
בעת ◌ֶ ◌ְ
לקחת לוֹ ◌ִגּ ◌ְ ◌ַ
יח ◌ָ ◌ַ ◌ַ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ◌ָּ
יצא ◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם
ממ ◌ָנּ ה ◌ֵ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
בח ◌ִ ּיים ◌ֶ ◌ְ
להעמידוֹ ◌ְ ◌ַ
לח ◌ֵ ּזק אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
אלי
אמר ◌ֵ ◌ַ
חק ה' ◌ָ ◌ַ
'אספ ◌ָרה ◌ֶאל ֹ
יחְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ) -תהלים ב( ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ְ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ %
אני לוֹ ◌ַמר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
עתיד ◌ֲ ◌ִ
ילדתיִ◌ ָ◌ .'%
אני ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
אתה ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ּ◌ָ
חק ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
קרא ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לב7רוֹ ) ,ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך(ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ
)ב,
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כמה ◌ַח ◌ִ ּיים,
מת ◌ַחת ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
החק ◌ַהה ּוא ◌ִ ּ◌ַ
ממ ׁש יוֹ ◌ִציא אוֹ תוֹ ◌ַ ֹ
נפיה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
יוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
0אר
חק -א ◌ִי ◌ָ ◌ֵ
ברכוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ .ואוֹ תוֹ ֹ
כמה ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
עטרוֹ תְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
יתח ◌ֵ ּזקְ◌ ,ו-א
ושם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחרּ ֶ◌ ,בן יוֹ ◌ֵסףָ◌ ׁ ְ◌ ,
יח ◌ַ ◌ֵ
מש ◌ַ
יכ ◌ֵלל ּבוֹ ◌ָ ׁ ◌ִ
לבדּ וֹ ּ ָ◌ ִ◌ .
◌ְ ◌ַ
תחתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה ◌ַח ◌ִ ּיים,
בעה ◌ַ ◌ְ ּ
אחרּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
בעה זוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים
לקט ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
ויהרגָ◌ ְ◌ ,וימ ּות ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ֹ
יח ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
◌ָימ ּות ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
עליוֹ ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,ויק ּום.
בעה ◌ֶ ◌ְ
תה ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ

נחׁשב ֶּבן
ילדּתיֲ – 5עבֹור ִמי ֶ ְ ָ
אני ַהּיֹום ְ ִ ְ ִ
ֲִ
ילדתי!
אני ◌ַהיּ וֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
אתה ◌ֲ ◌ִ
אלי ◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ּ ◌ָ
אמר ◌ֵ ◌ַ
חק ה' ◌ָ ◌ַ
אספ ◌ָרה ◌ֶאל ֹ
◌ֲ ◌ַ ּ ◌ְ
אדם
רש ◌ָ ◌ָ
ז( ] :זוהר שמות פ' תרומה )דף קנ"חֶ◌ׁ [(:ש ◌ִּמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ׁ
ְנש ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ְּכל ּו ◌ָלה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
כינתוֹ ֵ◌ ,מאוֹ ◌ָ ּ
אדם ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה
וכי ◌ֵמאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵר ׁש ◌ָ ◌ָ
אחדִ◌ ְ◌ ,
אמר ּ◌ַת ◌ָנּ א ◌ֶ ◌ָ
ִנקרא ◌ֵ ּבןַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכל ּו ◌ָלה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו?
כינתוֹ ◌ִי ◌ָ ּק ◌ֵרא ◌ֵ ּבן ◌ִ ◌ַ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ספר ּ◌ְת ◌ִ ◌ִּ
'אספ ◌ָרה ◌ֶאל
הלים) ,תהלים ב( ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ְ
אמר ◌ָדּ וד ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
מהפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ּ ◌ָ
המנוֹ ◌ָרה
אמר לוֹ ◌ַ ּ◌ְ
ילדתיַ◌ ָ◌ .'%
אני ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
אלי ◌ְּב ◌ִני ◌ַא ◌ָּתה ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ֵ ◌ַ
חק ה' ◌ָ ◌ַ
ֹ
ילדתיָּ◌ ֶ◌ ?%
◌ַ ◌ְ ּ
ביל%
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
אמןַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ,רוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
ילדתיֵ◌ .%הן עוֹ ד ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָגּ דוֹ ל,
אני ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
דש ◌ֲ ◌ִ
הק ◌ ׁ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
◌ָ ◌ַ
משה.
ראל ◌ְּכ ֹ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נביא עוֹ ד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ׂ
אמר ּבוֹ )דברים לד( ◌ְו-א ◌ָקם ◌ָ ◌ִ
◌ְּבאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הינ ּו
לבבֶ◌ ׁ - %ש ◌ַ ◌ְ
א-היּ ְ◌ %ב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ואהב ◌ָּת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
0כינה ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מת ◌ַּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אתה ◌ִק ◌ַ ּי ◌ְ ◌ָּ
◌ַ ◌ָּ
יש ◌ָל ּה:
חמ0ה ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ֵ ׁ
הינ ּו ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
נפשֶ◌ ׁ - %ש ◌ַ ◌ְ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ַהגּ ּוףּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מאדּ ְ◌ - %ב ◌ָכל ◌ָממוֹ ◌ְנ.%
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
יחידהּ .ו ◌ְ ◌ָ
נפ ׁשַ◌ ,ח ◌ָ ּיהָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְנש ◌ָמה ,ר ּו ◌ַחֶ◌ ֶ◌ ,
◌ ׁ ◌ָ
)ב,

יׂשראל
ּדכלל ִ ְ ָ ֵ
אצילּות ִ ְ ָ
נפׁש ֲ ִ
מקּבל ֶ ֶ
למצֹות ְ ַ ֵ
ּבׁשנת י"ג ְ ִ ְ
ִ ְַ
בא
אתה )ב ,ז( ] :זוהר שמות פ' משפטים )דף צ"חֹ ּ [(.
אלי ◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ּ ◌ָ
אמר ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

נקרא
ומעלהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עש ◌ֵרה ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂלש ׁ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא זוֹ ◌ֶכה ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ֵ
ומעלה
ש ◌ִרים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִמ ◌ֶּבן ◌ֶע ◌ְ ׂ
ראלָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֵ ּבן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
נקרא ◌ֵּבן ◌ַ ◌ָ ּ
ודּ אי) .דברים יד( ◌ָ ּב ◌ִנים
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ַ
בהםָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
וזכה
עש ◌ֵרה ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂלש ׁ
יע ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ׁ ◌ְ
הגּ ◌ַ
א-היכםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
אתם ◌ַלה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ֶ
אמר
עש ◌ֵרהָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ב( 'ה' ◌ָ ◌ַ
כנס ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
לאר ◌ַ ּבע ◌ֶ ◌ְ ׂ
מק ◌דם
הרי ◌ִ ּ ֶֹ
הט ◌ַעם? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ילד ּ◌ִתיָ◌ .'%מה ◌ַ ּ◌ַ
אני ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אתה ◌ֲ ◌ִ
אלי ◌ְּב ◌ִני ◌ַ ּ◌ָ
◌ֵ ◌ַ
הרי
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נש ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ
עליו ◌ְ ׁ ◌ָ
רתה ◌ָ ◌ָ
היה לוֹ ◌ֵּבןְ◌ ,ו-א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
לזה -א ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
יל ◌ְד ּ◌ִתיַ◌ ,%ה ּיוֹ ם
אני ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ
היהּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ %
ערלה ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ִּב ׁ ◌ְשנוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אני
עכ ׁ ◌ָשוִ◌ ֲ◌ ,
היה ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
האחרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ילדתיִ◌ ֲ◌ .%
◌ ◌ַַודּ אי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
אניְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ַ ּ
מה? )משלי ד( ◌ִּכי ◌ֵבןעש ◌ִרים ׁ ◌ָש ◌ִניםַ◌ ,מה ◌ָּכת ּוב ◌ִּב ׁ ◌ְש ֹ
לבדּ יֶּ◌ .בן ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
ודּ אי.
ממ ׁש ◌ַ ◌ַ
לאביִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הייתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ◌ִ
לאבי ◌ַ ◌ָּ

ׂשמחה
ּוב ִ ְ ָ
ּביראה ְ
לעבֹוד ֶאת ה' ְ ִ ְ ָ
ֲַ
רעדה
וגיל ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יראה ◌ְ ◌ִ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים
אהרןַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחרי מוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
)דף נוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ [(.
עבד ּו ◌ֶאת
וכת ּוב )שם ק( ◌ִ ◌ְ
רעדה'ָ◌ ְ◌ .
וגיל ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יראה ◌ְ ◌ִ
'עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ב( ◌ִ ◌ְ
הפס ּו ◌ִקים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ◌ָק ׁ ◌ִשים ◌ֶזה ◌ַעל ◌ֶזה.
רננהְ◌ ּ ַ◌ .
לפניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
ה' ◌ְּב ◌ִ ׂ
◌ֶ ◌ָ ּ
יראה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכל ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ֶ ּבן
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוְ◌ ִ◌ ,
)ב ,יא( ] :זוהר ויקרא פ' אחרי מות
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ממנּ ּו.
לפחד ◌ִ ּ◌ֶ
יראהֹ ְ◌ ִ◌ ,
צריָ◌ ְ◌ ִ◌ %
לפני ◌ִר ּבוֹ נוֹ ּ ָ◌ ,ב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ִ
לעבד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָ ◌ָ
מחה ◌ֶאת
בש ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ִ ׂ
אחר ◌ָ ּכֶ◌ ׁ %ש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הפ ◌ַחד ׁ ◌ֶשל ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ַ ּ ◌ַ
0אל
א-היֵ◌ %
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב) ,דברים י( ◌ָמה ה' ◌ֱ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
מח יוֹ ◌ֵתר
ש ֹ ◌ַ
לאדם ◌ִל ◌ְ ׂ
רעדה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָאסוּ ר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וגיל ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ליראהִ◌ ְ◌ .
מעמִּ◌ %כי ◌ִאם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
במצווֹ ת
דברי תוֹ ◌ָרה וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אבל ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דברי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ .
וזה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ .
מחה ◌ֶאת
בש ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ִ ׂ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ימ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
מחַ◌ ַ◌ .
לש ֹ ◌ַ
צריׂ ְ◌ ִ◌ #
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכָּ◌ ִ◌ %
◌ַ ּ
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ה ּוא.
יראה  -סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמרְ◌ ִ◌ ,
אבא ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
]דף נ"ו ע"ב[ ◌ ◌ִּ
יראה ◌ָ ּכאן? ◌ֶ ◌ָּ
ארנ ּו,
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
יראהֵ◌ ,איזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ראשית
וכת ּוב )תהלים קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראשית ◌ָדּ ◌ַעתָ◌ ְ◌ ,
יראת ה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי א( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
יראת ה' ּ ָ◌ -כָ◌ ְ◌ ִ◌ %
יראת ה'ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
לעשוֹ ת
יראה ִ◌ -מי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמרְ◌ ִ◌ ,
אלעזר ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
יכ ◌ֵ ּון ◌ֶאת
באיזה ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ
מתחילּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ֲאדוֹ נוֹ ֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ ,
יראה ◌ִהיא
יראהּ ְ◌ .ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואמרּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבוֹ נוֹ ? ◌ָ ◌ַ
ליחד ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ִ ּ
העבוֹ ◌ָדה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ֲ
למעלה) .בא ראה ,בני אהרן הרי בארנו ,והרי נתבאר
הראשיתִ◌ ,מ ּ◌ַמ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ - %דּ ◌ֵ ּבר
אחרי מוֹ תַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ראהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
הדבר(ֹ ּ .
אהרן? ◌ֶ ◌ָּ
הראשית
אלא ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
אחיְ◌ %וגוֹ ' ◌ְ ּב ּ ֹזאת ◌ָיבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
אהרן ◌ָ ◌ִ
◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ְּב ּזֹאת ◌ַה ּזוֹ ְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
ריכים ◌ְ ◌ִ
הניםּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּצ ◌ִ ◌ִ
הכ ◌ֲ ◌ִ
להזהיר ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ִיראת ה'.
◌ ◌ְ ◌ַ
בא
יראה )ב ,יא( ] :זוהר במדבר פ' שלח לך )דף קס"הֹ ּ [(.
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מנגּ ן ◌ְ ּב ◌ִנגּ ּוןּ ,ו ◌ִ ּ
מקוֹ ל
גלגּ ּולֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רקיע ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵבב ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
ראה ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ֵ
האגּ ◌ִנים
בעים -א ◌ָיד ּו ◌ַע אוֹ תוֹ ◌ִנגּ ּוןּ ָ◌ .כל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ַ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ַהנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ַנהמת ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ֲ ◌ַ
צדדים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
בעיםִ◌ .מי
המ ◌ִים ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
מנּ ◌ִ ◌ַ
מתמל ◌ִאים ◌ִ ◌ְ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
ביעת ◌ַ ◌ַּ
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I

מחהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין
ש ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
צדדים עוֹ ◌ֵמד ׁ ◌ָשםָ◌ ֶ◌ .
פניםּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ0ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
מחה ◌ְּכאוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ׂ
◌ִ ׂ
עבד ּו ◌ֶאת ה'
לק ◌ֵ ּים )שם ק( ◌ִ ◌ְ
מחה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
תה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואחד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחהָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
יראה ◌ְּכאוֹ ◌ָ ּ
יראה.
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לק ◌ֵ ּים )שם ב( ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ

הראׁשֹון
ּבאדם ָ ִ
ּבחטא – ָ ָ ָ
היה ְ ֵ ְ
עליו ַה ָּׁשלֹום ֹלא ָ ָ
רּבנּו ָ ָ
מׁשה ַ ֵ
ֶֹ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ַ ◌ְ
נ(ק ּו ◌ַבר )ב ,יב( ] :זוהר חדש )דף קכּ ְ◌ [(.באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
ונש ◌ָקה
כינה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
ירדה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
המנוֹ ◌ָרה ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
מפי ◌ַ ּ◌ְ
הלל ּו ◌ִ ּ ◌ִ
אמן
הנּ ◌ֱ ◌ָ
והרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
ישיבוֹ ת ◌ֵּב ◌ְרכ ּו אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ ,
ראשי ◌ְ ׁ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ׁ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ ,
אליו.
הזדּ ּ◌ֵמן ◌ֵ ◌ָ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זקן ◌ֶ ◌ָ
ונשק אוֹ תוֹ ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ּב ◌ַר %אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
טפה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה זוֹ ׁ ◌ֶשל
נק ◌ָ ּיהָ◌ ּ ִ◌ ,
סלת ◌ְ ◌ִ
נ0ק ּו ◌ַברֶ◌ ׁ ,שה ּוא ֹ ◌ֶ
ואמרְ◌ ַ◌ ,
ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
סלת ׁ ◌ֶשל
היה ּבוֹ ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
משה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ◌ָלנ ּו ◌ַעל ◌ָידוֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַ ּ
נש ◌ָמתוֹ  ,ה ּוא ◌ֵּבן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
סלת ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ותבןֶ◌ ׁ .ש ◌ִּמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
מץ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ֹ
האילן
אמר ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
חטה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
כינתוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ּבן ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ִ ◌ָּ
מץ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חטה .ח"ט ֹ
היה ◌ִ ּ◌ָ
הרא ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ִ
אכל ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ותבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ
בזמן ׁ ◌ֶש ◌ָהאוֹ ת ה',
לל ּ◌ִתי ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים נא( ◌ֵהן ◌ְ ּב ◌ָעווֹ ן חוֹ ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
לחםִ◌ ,היא ◌ְ ּב ◌ִכ ּס ּוי ◌ָדּ ◌ָרה ◌ֵ ּבין )הרודפים אחריה(
מיני ◌ֶ ◌ֶ
חמ0ה ◌ִ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הרש ◌ִעים ◌ִּכי
עליהם )תהלים א( '-א ◌ֵכן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַּב ◌ָגּ ל ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ְ
מעשה ׁ ◌ֶש ּלוֹ - ,א
אשר ּ◌ִת ◌ְדּ ◌ֶפנּ ּו ר ּו ◌ַח'  -י' ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִאם ◌ַּכ ּ ֹ
עשר,
המ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ותבן ּ ◌ְפט ּו ◌ִרים ◌ִמן ◌ַ ּ◌ַ
מץ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עמוֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
מתחב ◌ֶרת ◌ִ ּ
העליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשל
ה7פתים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נ0ק ּו ◌ַברֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נ0ק ּו ◌ַברְ◌ ַ◌ .
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור ב

18

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ה תשרי

I

אמת,
עמ ּו ◌ֵדי ◌ֱ ◌ֶ
הה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
אמןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
קאה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ
לשוֹ ן
לשוֹ ן ◌ִל ּמ ּו ◌ִדים ,ה ּוא ◌ָ ׁ
והצ ◌ִדּ יק ה ּוא ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִל ּמ ּו ◌ֵדי ה'ּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
למטה.
למעלהְ◌ ,ואוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ%
ה0כינה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ נוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
7פתים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נ0ק ּו ◌ַברַּ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְועוֹ ד ◌ַ ◌ְ
תה
חש ּבוֹ ן ◌ָ ׂ
כינה ◌ְל ◌ֶ ׁ ◌ְ
עוֹ ◌ָלה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָפ"הַ◌ .הח ּוט ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵבב אוֹ ◌ָ ּ
ה7פה ה ּוא
זרקא ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִ ּקיף ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ריכהַ◌ ,הח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ְּכ ◌ִ ◌ָ
ה ּוא אוֹ ◌ָ ּ
מהצד ׁ ◌ֶשל
זהבְ◌ .וה ּוא ◌ַקו ◌ָ ֹ
חסדְ◌ ,וה ּוא ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
ירק ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
למעלה
שה ח ּו ◌ִטים ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵבב ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
עיניְּ◌ %ב ◌ֵרכוֹ ת
נאמר )שיר ז( ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
עליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
העיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בבים ◌ֶאת ◌ַ ּבת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
עין ◌ֵ ּ
אל ּו
רבים? ◌ַ ּבת ◌ַ ◌ִ
רביםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ּבת ◌ַ ◌ִ ּ
חש ּבוֹ ן ◌ַעל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ּבת ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
המ ◌ִים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
העיןֵ◌ .עין ◌ַ ּ◌ַ
גונים ◌ֵהם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ◌ִ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִהאבוֹ תְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
שת ◌ָ ◌ָׁ◌ְש ׁ ◌ֶ
להאיר עוֹ ◌ָלמוֹ ת
נ0ק ּו ◌ַבר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ0ם ◌ַ ◌ְ
המ ◌ִיםּ .ו ◌ִ ◌ָ
הפסקֵ◌ ,עין ◌ַ ּ◌ַ
◌ָל ּה ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ונטל
זקן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
זמן ◌ָקם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ְּבסוֹ דוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
המנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
היה
עכשו ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהַ◌ ,עד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ואמרְ◌ּ ַ◌ ,
מקלע ◌ְּב ◌ָידוֹ ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
מר
עליוֹ ◌ִניםְ◌ ׁ ,ש ֹ
ית ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ
התע ◌ֵּל ◌ָ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואילֵ◌ ֲ◌ %
מכאן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מקלע ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְידּ ָ◌ ִ◌ ,%
◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
יקים ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מתעלה
הצ ◌ִדּ ◌ִ
מהאבנים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עצמִ◌ ָ◌ ֲ◌ ָ◌ ֵ◌ %
◌ַ ◌ְ ◌ְ
הרי ◌ְ ּב ◌ִפי ◌ַ ◌ַ ּ
האבן
עשים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
במ ◌ֲ ◌ִ ׂ
עלהּ .ו ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִפ ּלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֶאל ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ּ
נאמר )תהלים
עליה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אבן ּב ◌ַחןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
למטה ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רדת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נאמר
האבוֹ תּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נתנס ּו ◌ָ ◌ָ
בה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יא( ה' ◌ַ ◌ִ
יבחןּ .ו ◌ָ ּ
האבוֹ ת.
הבוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
מאס ּו ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
)תהלים קיח( ◌ֶ ◌ֶ

f
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אבשלוֹ ם ּ§בנוֹ :
מפ ¥ני © § ׁ¨
ברחוֹ ¦ ּ §
לדוד ּ§ב ¨ §
מזמוֹ ר § ¨ ¦
¦§

 Iשימוש תהלים I

I

לכאב ראש וכתף
מזמור לדוד בברחו ...ה' מה רבו צרי) .ג ,א(] :שימוש תהלים לפרק ג[

למען דחש כתפיה ורישיה אמור על שמן זית ותן מלח וימשח.

I

 Iזוהר תהלים I

I

צרה
ּבעת ָ ָ
לדוד ְ ֵ
"מזמֹור" ְ ָ ִ
למׁשמעּות ִ ְ
הּטעם ְ ַ ְ ָ
ַַַ
אבשלוֹ ם ◌ְ ּבנוֹ )ג ,א( :
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ברחוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
לדוד ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
7דה
באר ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
והנּ ה ◌ְ ◌ֵ
בראשית פ' ויצא )דף קנאַ◌ [(:ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
לדוד
'מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים ג( ◌ִ ◌ְ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התעוֹ ◌ְרר ּו
אב ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְּבנוֹ 'ַּ◌ .ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
ברחוֹ ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה? ◌ִאם ◌ִמּ 0ום
לדודָ◌ ,ל ּ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ִ ◌ְ
החבריםָ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי
להיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
קינה ◌ָ ◌ָ
עליו ,יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּבנוֹ ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקם ◌ָ ◌ָ
הרבהָּ◌ ֶ◌ .
קצת ◌ִ ◌ְּ
אלא
מ0אחר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
מקרוֹ ◌ָביו ◌ִ ◌ֶ ◌ַ ◌ֵ
האדם ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ
חשב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
וכִּ◌ %ב ◌ֵ ּק ׁש ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ׁ ◌ַ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירהָ◌ ְ◌ ,
לדודַ◌ ָ◌ ,
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
ּ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכאן
חטאוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
סלק ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ַמח .עוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוׂ ָ◌ ,
לגבוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ּ
ממנּ ּו ◌ָהי ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ְרח ּוָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
שכת ּוב
יעקב ◌ָ ּב ◌ַרחּ ָ◌ ,
לב ◌ָדּ םֹ ֲ◌ ַ◌ .
וכלם ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ◌ֶ
משה ◌ָ ּב ◌ַרח,
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ֹ .
ברח ◌ְ ◌ַ
ארםּ ,ו ◌ָ ◌ַ
ש ◌ֵדה ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ְ ׂ
ברח ◌ַ ◌ֲ ֹ
)הושע יב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ודוד
לבדּ וֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ברח ◌ְ ◌ַ
פרעהּ ,ו ◌ָ ◌ַ
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ֹ
משה ◌ִ ּ ◌ְ
ברח ֹ ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כ( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
וראשי
הארץ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ִגּ ּבוֹ ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ְ ◌ָ
יטי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ַרחּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ַש ּ◌ִל ◌ֵ
מימינוֹ ּו ◌ִ ◌ְ ֹ
בבים ◌ִ ◌ִ
עמוֹ ְ◌ ,וסוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ראלּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ָ ּב ◌ְרח ּו ◌ִ ּ
מ7מאלוֹ
]זוהר
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רבים
עלי :ג © ּ¦
קמים ¨ ¨
רבים ¨ ¦
צרי © ּ¦
רב ּו ¨ ¨
יהו  ¨מה © ּ
ב § ¨Ÿ
לנפשי ¥אין § ׁ
סלה:
באהים ' ¨ ¤
עתה ּלוֹ ¦ ¥
יש ּו ¨ ¨
אמרים § © § ׁ ¦
¦ §Ÿ
ראשי:
מרים ¦ ׁ Ÿ
עדי ּ§כבוֹ ¦די ּו ¦ ¥
מגן ּ©ב¦ £
יהו  ¨ ¥
ואתה § ¨Ÿ
ד § © ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

אמר
0בח ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ ,
ראה ◌ַה ◌ֶ ◌ַ
דדיםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ָ ◌ִ
מר אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ִש ◌ָירה.

ּלֹומר
עצמֹו ַ
מנע ַ ְ
ּמלכּותֹו ֹלא ָ ַ
ונגרׁש ִמ ַ ְ
ּבֹורח ְ ִ ְ ָ
ׁשהיה ֵ ַ
ַאף ַעל ִּפי ֶ ָ ָ
לפני ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
ׁשירה ִ ְ ֵ
ִ ָ
אבשלוֹ ם ◌ְ ּבנוֹ )ג ,א( ] :זוהר חדש פ' נח
ברחוֹ ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
לדוד ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
נגד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ראל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ַרבי ּ ◌ָפ ◌ַתחּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
)דף כטּ ִ◌ ◌ [(:
אמר ◌ָדּ ◌ִוד
נחסּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הערבֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
ה ּואְ◌ ַ◌ ,וי ׁ ◌ַש ◌ַּלח ◌ֶאת ◌ָ ֵֹ ◌
אבשלוֹ ם.
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ליטה ◌ִ ּ ◌ְ
תהיה ◌ָלנ ּו ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ָ
ונברחה ◌ִּכי -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
כ ּו' ק ּומ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
לדוד
'מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַרחַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? )תהלים ג( ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
ונגרש
רח ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
היה ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
ואף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אבשלוֹ ם ◌ְ ּבנוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ברחוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
מלוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עצמוֹ ◌ִ ּ
מנע ◌ַ ◌ְ
ממ ◌ְלכוּ תוֹ , ,א ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ַּ
דוד,
הערבֶ◌ ,זה ּו ◌ָ ◌ִ
ויש ◌ַּלח ◌ֶאת ◌ָ ֵֹ ◌
לפניוַ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
להתחנּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְול ׁש ּוב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הוּ א ◌ ◌ָ
היה קוֹ ◌ֵרא ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהם ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְּכעוֹ ◌ֵרב.
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ

אבינּו
אברהם ָ ִ
אצל ַ ְ ָ ָ
הּמלְּ 5כמֹו ֵ ֶ
ּדוד ַ ֶ ֶ
אצל ָ ִ
ּבברכה ֵ ֶ
ֹותמים ִ ְ ָ ָ
ח ְ ִ
ראשי )ג ,ד( ] :זוהר בראשית פ'
מרים ֹ ׁ ◌ִ
עדי ◌ְ ּכבוֹ ◌ִדי ּו ◌ֵ ◌ִ
מגן ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
'ואתה ה' ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
'ואתה ה'
ואמר) ,תהלים ג( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לך לך )דף פבִּ◌ ַ◌ [(.
אמר ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
ראשי'ַ◌ ָ◌ .
מרים ֹ ׁ ◌ִ
עדי ◌ְּכבוֹ ◌ִדי ּו ◌ֵ ◌ִ
מגן ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
ראה,
עדיּ .בא ◌ְ ◌ֵ
מגן ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
ואתה ה' ◌ָ ◌ֵ
קרב ָּ◌ ַ◌ ְ◌ -
לערִֹ◌ %ע ּ◌ִמי ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָיבוֹ א ּו ◌ַ ◌ֲ
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מהר ¨ § ׁ
סלה:
קדשוֹ ¨ ¤
ענני © ¥
אקרא ©ו ּ©י¦ ¥ £
יהו  ¨ § ¤
ה קוֹ ¦לי ¤אל § ¨Ÿ
הקיצוֹ ¦תי ּ¦כי § ¨Ÿ
ואיש ¨נה ¡ ¦
כבתי ¨ ¦ ׁ¨
אני ׁ¨ש © § ּ¦
ו ¦£
יהו 
סביב ׁ¨שת ּו
אשר ¨ ¦
מרבבוֹ ת ¨עם ¤ׁ £
אירא § ¦ ¥
יסמכני :ז א ¦ ¨
¦ § § ¦¥
אהי ' ּ¦כי
יעני ¡ ©
יהו  הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
עלי :ח ק ּו ¨מה § ¨Ÿ
¨¨
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I

אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ָ ּ
רבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ִ◌ :
עדיַ◌ ָ◌ .
מגן ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ֵ
חתימה ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
שים ◌ִ ּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מפ ◌ֵני ◌ָמה -א עוֹ ◌ִ ׂ
עוֹ ◌ָלםְ◌ ּ ִ◌ ,
רכה ◌ְּכמוֹ
מרים
מגן ◌ָלְ◌ ,%ואוֹ ◌ְ ◌ִ
אנכי ◌ָ ◌ֵ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ֹ ◌ִ
רכה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תמים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
אברהם ◌ְּכ ◌ָבר
לדודָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ :
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אברהם? ◌ָ ◌ַ
מגן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
אמר לוֹ ◌ָדּ ◌ִודִ◌ :אם
לפני ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלםַ◌ ָ◌ .
צרפ ּ◌ִתיוְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חנתיו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עשה
ולביֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
כליוֹ ◌ַתי ◌ְ ◌ִ ◌ִ ּ
צרפה ◌ִ ◌ְ
ונס ◌ִני ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חנני ה' ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָ ּכ) ,%שם כו( ◌ְּב ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
אמר
0אמרַ◌ ָ◌ .
לפניו ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
נזכר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
זמ ◌ִתי ◌ַ ּבל
מצא ◌ַ ּ ֹ
צרפת ◌ִני ◌ַבל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
ילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ַ
קד ◌ָּת ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
לבי ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ
חנת ◌ִ ◌ִּ
)שם יז( ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לבי.
חנת ◌ִ ◌ִ ּ
וא ּ◌ָתה ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ונס ◌ִניַ◌ ְ◌ ,
חנני ה' ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אמרתי ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
ַיעבר ּ ◌ִפיַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ֲ ◌ָ
מצא- ,א
צרפת ◌ִני ◌ַבל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
ואתה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ַ
כליוֹ ◌ַתיָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
צרפה ◌ִ ◌ְ
אמר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ
והדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזה
יעבר ּ ◌ִפי ִ◌ -מי ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ְ ◌ַ ◌ָ
זמ ◌ִתי ◌ַּבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מצאת אוֹ ◌ִתי ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֹ ּ ַ◌ .
◌ָ ◌ָ ◌ָ
רכה,
הב ◌ָ ◌ָ
תמים ּבוֹ ◌ַ ◌ְּ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה חוֹ ◌ְ ◌ִ
יעבר ◌ֶאת ּ ◌ִפיִ◌ ְ◌ .
בתיֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ַ ◌ֲ ֹ
חש ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ׁ ◌ַ
מגן
ואתה ה' ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ָדּ ◌ִודָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מגן ◌ָדּ ◌ִודּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
מרים ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָאנוּ אוֹ ◌ְ ◌ִ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ִּלי
ודּ אי ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה זוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ראשי] .וזה[ ◌ַ ◌ַ
מרים ֹ ׁ ◌ִ
עדי ◌ְּכבוֹ ◌ִדי ּו ◌ֵ ◌ִ
◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
מתעטר ּבוֹ .
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
אני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ

וע ָׂשו ָּבכּו
יעקב ְ ֵ
ֲַ ֹ
לחי
איבי ◌ֶ ◌ִ
ְֹ ◌ ◌ַ
ית ◌ֶאת ◌ָּכל
הכ ◌ָ
יעני ◌ֱ ◌ַ
ק ּו ◌ָמה ה' הוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ ◌ִ
אהי ◌ִ ּכי ◌ִ ◌ִּ
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רש ¦עים ׁ ¦ש ּ©ב § ּ¨
לחי ׁ ¦ש ּ¥ני § ׁ¨
איבי ¦ ¤
ית ¤את ּ¨כל © §Ÿ
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ט © ¨Ÿ
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I

רת )ג ,ח( :
רש ◌ִעים ׁ ◌ִש ◌ַ ּב ◌ְ ּ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ֵנּ י ◌ְ ׁ ◌ָ
וש ◌ִנינ ּוַ◌ ,מה
נשקוֹ ◌ִּב ◌ְרצוֹ נוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ .
למעלהִּ◌ ,כי -א ◌ְ ׁ ◌ָ
"0קה ּו ◌ָנק ּוד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ ◌ֵ
לעם
שוֹ ◌ֵנא? ◌ֶזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
נשיקוֹ ת ׂ
ונעתרוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )משלי כז( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ברכם ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
הלבַ◌ .אף
הרי -א ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ִ ◌ְ ׂ
רבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
שוַ◌ ָ◌ .
שוֹ ◌ֵנא ֶ◌ -זה ◌ֵע ◌ָ ׂ
נשיקוֹ ת ׂ
נעתרוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ית ◌ֶאת ◌ָ ּכל
הכ ◌ָ
א-הי ◌ִּכי ◌ִ ◌ִּ
יעני ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים ג( 'ק ּו ◌ָמה ה' הוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ ◌ִ
רת
קרי ׁ ◌ִש ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָּ
וש ◌ִנינ ּוַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
רת'ָ◌ ׁ ְ◌ .
לחי ׁ ◌ִש ◌ֵנּ י ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ִש ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָּ
איבי ◌ֶ ◌ִ
ֹ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
לנש %אוֹ תוֹ ◌ְוכ ּו'.
הרי ◌ָגּ ◌ְדל ּו ׁ ◌ִש ◌ָנּ יו ◌ְ ◌ָ
בתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רב ◌ְ ◌ָּ
אלא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ ּ
וח ׁ ◌ַשב ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
החברים.
באר ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וזה ◌ָ ּב ◌ָכהּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
בכ ּוֶ◌ ,זה ◌ָ ּב ◌ָכה ◌ְ ◌ֶ
ְועל ◌ֶזה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ
◌ ◌ַ
]זוהר בראשית פ' וישלח )דף קעא[(:

ּיׁשּועה
הּׁשכינה ויגאל – לה' ַה ְ ָ
צער ַ ְ ִ ָ
ּבעת ַה ָּגלּות ַ ַ
ׁשב ְ ֵ
יח ֹ
ְַ
ברכת! ◌ֶּס ◌ָלה )ג ,ט( ] :זוהר ויקרא פ' אמור )דף צ'[(:
עמ! ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הי ׁש ּו ◌ָעה ◌ַעל ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַלה' ◌ַ ◌ְ
ברכת%
הי ׁש ּו ◌ָעה ◌ַעל ◌ַע ּ◌ֶמֶ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
'לה' ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,תהלים ג( ◌ַ
עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ
היש ּו ◌ָעה ָּ◌ -כָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוַ◌ ,א ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ּ◌ֶס ◌ָלה'ַ◌ .לה' ◌ַ ◌ְ ׁ
למי
מה ◌ָגּ ל ּותִ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ֵ ◌ַ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
עמ ◌ֶהםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ◌ְ
כינה ◌ָגּ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ל ּוְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָ
לתה ◌ִ ◌ָּ
הגּ ◌ּ ָ◌ 3
ראל אוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
רש ּו ◌ָה ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֲ ◌ֵ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
אלה ְ◌ ִ◌ ְ◌ -
◌ַ ◌ְ
ברכתֶ◌ּ %ס ◌ָלה.
עמֶ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
מתי? ◌ַעל ◌ַ ּ◌ְ
ודּ איַ◌ ָ◌ .
היש ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
וכאן ַ◌ -לה' ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ְכת ּו ◌ִביםָ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְלהוֹ ◌ִציא
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ברכוֹ ת ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
יח ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
יש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן
ודּ איַ◌ ְ◌ .
היש ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
אזי ַ◌ -לה' ◌ַ ◌ְ ׁ
להםַ◌ ֲ◌ ,
להיטיב ◌ָ ◌ֶ
הגּ ל ּות ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
ראל ◌ִמן ◌ַה ◌ָגּ ל ּותֶ◌ .זה ּו
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
יש ּוב ◌ִעם ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ׁ
ורחמ.%
היֶ◌ %את ׁ ◌ְשב ּו ◌ְתֶ◌ ֲ◌ ִ◌ ְ◌ %ושב ה' ◌ֱא ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב) ,דברים ד( ◌ְ ׁ ◌ָ
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ד

ענני
קראי ¦ ¥ £
לדוד :ב ּ§ב ¨ § ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¦
נגינוֹ ת ¦ §
למנ ּ¥צ ©ח ּ¦ב § ¦
א ©§©
הרחבת ּ¦לי ¨ח ּ¥נ ¦ני ּו ׁ §ש ©מע
צדקי ּ©ב ¨ּצר ¦ § © § ּ¨
אהי ' ¦ § ¦
¡ ¥
פל ¦תי :ג ּ§ב ¥ני ¦ ׁ
אהב ּון ¦ריק
לכלמה ּ¤ת ¡ ¨
איש ©עד ¤מה §כבוֹ ¦די ¦ § ¦ ּ¨
ּ§ת ¦ ּ¨
ּ§ת © § ׁ
חסיד
יהו  ¨ ¦
הפלה § ¨Ÿ
סלה :ד ּו §דע ּו ּ¦כי ¦ § ¨
כזב ¨ ¤
בקש ּו ¨ ¨
חטא ּו
ואל ּ¤ת ¡ ¨
רגז ּו § ©
אליו :ה ¦ §
קראי ¨ ¥
יש ©מע ּ§ב ¨ § ¦
יהו  ¦ ׁ §
לוֹ § ¨Ÿ
זבחי
זבח ּו ¦ § ¥
סלה :ו ¦ §
ודמ ּו ¨ ¤
מש ּ©כ § ¤
בלבבכם ©על ¦ ׁ §
אמר ּו ¦ § © § ¤
¦ §
בכם § ּ Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

טב לכל דבעי
בקראי ענני וגו' )ד ,ב(] :שימוש תהלים לפרק ד[ צלי יתיה בכל צפרא
וזיל בכל מאי דבעי לך ואת מצלח ,ואמור אותו ג' פעמים קודם
צאת השמש עם שם שלו י"ה י"ה .ויוצא מסוף פסוקים ,י' מן
תפלתי ,ה' מן ודומו סלה ,י מן לבטח תושיבני ,ה' מן ובטחו אל

I

 Iזוהר תהלים I

I

ונתתי
חטא ּו )ד ,ה( ] :זוהר ויקרא פ' בחקותי )דף קי"גִ◌ּ ַ◌ ָ◌ ְ◌ [(:
ואל ּ ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ
רגז ּו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
מחריד ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח,
ואין ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כבתם ◌ְ ◌ֵ
ארץ ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
חטא ּוָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּו,
ואל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ
רגז ּו ◌ְ ◌ַ
חטא ּו' ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ִ◌ .
ואל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ
'רגז ּו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
אבל
ויפהָ◌ ֲ◌ .
הרעֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יצר ◌ָ ◌ָ
יצר טוֹ ב ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶ
להרגּ יז ◌ֵ ◌ֶ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריּ ֶ◌ %בן ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ַּ
ממנּ ים
מטתוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
ילה ּו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
אדם ׁשוֹ ◌ֵכב ◌ַעל ◌ִ ◌ָּ
◌ַעל ◌ַ ◌ּ ִ◌ 3
בני
טטיםּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ּו ◌ְ ׁ
ררים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
החקים ◌ִ ◌ְ
להחרד ◌ִ ◌ִּ
פני ◌ַ ◌ָ ּ
ממנּ ּו,
ולפחד ◌ִ ּ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
מל ◌ְ ◌ֵ
צריכים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לבן
ויצטר %לוֹ ◌ְ ◌ֶ
מהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נפשוֹ ◌ְבתוֹ ◌ָכם ◌ְ ◌ִוי ◌ָנּ ◌ֵצל ◌ֵ ◌ֶ
תמ ◌ֵצא ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָּ
אדם ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ִציא ◌ִ ◌ָּ
אליו
מהםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ְיעוֹ ◌ֵרר אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
מלה ◌ְ ּב ◌ִפיו ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
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יראנ ּו
אמרים ¦מי © § ¥
רבים ¦ § Ÿ
יהו  :ז © ּ¦
בטח ּו ¤אל § ¨Ÿ
צדק ּו ¦ §
¤¤
מחה
נתתה ¦שׂ § ¨
יהו  :ח ¨ © ּ¨
עלינ ּו אוֹ ר ּ¨פ ¤ני¨Ÿ § %
נסה ¨ ¥
טוֹ ב § ¨
יחדּ ו
רב ּו :ט ּ§ב ׁ¨שלוֹ ם © § ¨
ותירוֹ ׁ¨שם ¨ ּ
גנם § ¦
מעת §דּ ¨ ¨
§ ¦ ּ¦
בלבי ¥ ¥
לבטח
לבדד ¨ © ¤
יהו  § ¨ ¨
אתה § ¨Ÿ
ואישן ּ¦כי © ּ¨
אש ּ§כ ¨בה § ¦ ׁ¨
§ׁ ¤
יבני:
ּתוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

יהוה ,ואמור בכל פעם יהי רצון מלפניך י"ה י"ה השם הגדול
הגבור והנורא שתצליח את דרכי ותישר אורחותי ותמלא
משאלותי לטובה ותעשה חפצי היום הזה אמן אמן אמן סלה
סלה סלה - .ועוד אי בעית למשאל כלום לבר נש ,צלי יתיה
ואמור ,יהי רצון מלפניך י"ה י"ה השם הגדול וגו' שתתנני לחן
לחסד ולרחמים בעיני )פלוני בן פלונית( ותמלא משאלותי היום הזה.
 גם אם אתה צריך לשלטון לשאול ממנו כלום אמור ג"כ ז"פעם שם שלו ותצליח.

I

 Iזוהר תהלים I

I

בכם
מש ◌ַּכ ◌ְ ◌ֶ
בלבבכם ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ְו-א ◌ִי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ִע ּמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ
מהם ◌ִדּ ּב ּור ◌ְ ּב ◌ִפיו.
סלהֶ◌ ׁ .ש5א יוֹ ◌ִציא ◌ֵ ◌ֶ
ְודמ ּו ◌ֶ ◌ָ
◌ ּ

f
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ה

אמרי
לדוד :ב © ¨ £
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¤אל ©ה ּ§נ ¦חילוֹ ת ¦ §
א ©§©
יבה §לקוֹ ל
הקש ¨
הגיגי :ג © § ׁ ¦
ינה ¦ ¦ £
יהו  ּ¦ב ¨
האזינה § ¨Ÿ
©¨ ¦£
יהו
אתפ ּ¨לל :ד § ¨Ÿ
אלי©ּ § ¤ %
ואהי ' ּ¦כי ¤ ¥
מלכי ¨ ¥
ועי © § ּ¦
ׁ©ש § ¦
ואצפה:
אער §ל¤ּ © £ © %
 ּב¤ Ÿקר ּ¦ת ׁ §ש ©מע קוֹ ¦לי ּב¤ Ÿקר ¨ ¡ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

לרוח רע
אמרי האזינה וגו')ה ,ב(] :שימוש תהלים לפרק ה[ אי קאי רוח רע
לקבלך צלי יתיה תמיד בכונה עד פסוק )כי אתה תברך צדיק( והוא
אזלה - .ולמצוא חן ,אם יש לך עבודה גבי שלטון קח שמן זית
ואמור אותו ג' פעמים בזריחת השמש ובביאת השמש ותמשח
פניך ידיך ורגליך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתפ ָּלה
זמן ְ ִ
ּפּלל – ְ ֶוזהּו ְ ַ
להת ַ ֵ
ּבקר הּוא ֵעת ָרצֹון ְ ִ ְ
ֶֹ
רבי
ה' ּב ◌ֶקר ּ ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע קוֹ ◌ִלי )ה ,ד( ] :זוהר במדבר פ' בלק )דף ר"דּ ִ◌ ַ◌ [(.
אבא
חמיוַ◌ ,ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ִ
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
היה הוֹ ◌ֵלְ◌ ִ◌ %
אלעזר ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר' ,ה' ּב ◌ֶקר ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הלכ ּו ◌ִע ּמוֹ ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
ַוחבריו ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
איזה ּבֹ ◌ֶקר? ◌ֶ ◌ָּ
אברהם
ב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ֶזה ּ ֹ
קוֹ ◌ִלי' ◌ְוגוֹ ' .ה' ּבֹ ◌ֶקרֶ◌ ֵ◌ ,
ּ
אברהם
התעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כב( ◌ַו ◌ַי ׁ ◌ְש ◌ֵּכם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
ב ◌ֶקר ◌ִ ◌ְ
הב ◌ֶקר ,אוֹ תוֹ ּ ֹ
יע ◌ַ ּ
ב ◌ֶקר .שהרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
◌ַ ּב ּ ֹ
יקים
לצ ◌ִדּ ◌ִ
ולעשוֹ ת טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
לכלׂ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוה ּוא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ַ◌ ַ◌ ,
זמן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
המ ◌ֶל%
להתפ ◌ֵּלל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פלה ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ואז ◌ְ ◌ַ
ְולר ׁ ◌ָש ◌ִעיםָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ָ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש.
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I

ּבידֹו
רפאל ְּורפּואֹות ְ ָ
מלאֵ ָ ְ 5
יֹוצא ַ ְ ַ
ׁשעה ֵ
ֹותּה ָ ָ
ְּבא ָ
צאים
המ ◌ֶל %מוֹ ◌ְ ◌ִ
אסירי ◌ַ ּ◌ֶ
הבֹ ◌ֶקרּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ועל ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ
זמן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִזרים
עליהםָ◌ ְ◌ ,
פלה ה ּוא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְמנ ּו ◌ָחהַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁשִ◌ ,מ-וּ ם
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
תיהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מבקשים ◌ַּב ◌ָ ּק ׁשוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִּב ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מיני
וכל ◌ִ ◌ֵ
רפאל ׁ ◌ְשמוֹ ָ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ָדּ רוֹ ם ,וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אחד ◌ְ ◌ַ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה זוֹ יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ֶ◌ .
מגּ ◌ָ
אחת ּו ◌ַ ◌ִ
מצד ◌ָדּ רוֹ ם יוֹ ◌ֵצאת ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
יעה ◌ְלאוֹ תוֹ
◌ְרפוּ ◌ָאה ◌ְּב ◌ָידוֹ ּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
לפני
הרפ ּו ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יעה ◌ָ ◌ְ
כש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ָ
הרפ ּו ◌ָאהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הממנּ ה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌3מ ◌ֶנּ ה ◌ַעל ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
◌ַ ◌ָ ּ
בדין,
יפתח ּו ◌ְ ◌ִ
לבית ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ,ה ּוא ּפוֹ ◌ֵקד ◌ְ ◌ֵ
הח ◌ִ ּיים ◌ְּב ◌ַיד ◌ַ ◌ָ ּ
בידיהם.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ

מליצה טֹוב
ּׁשכינה ְ ִ ָ
וה ְ ִ ָ
מֹודים – ְ ַ
עדן ִ
בגן ֵ ֶ
ּצּדיקים ְ ַ
נׁשמֹות ַה ַ ִ ִ
ְָ
ּבניה
ַעל ָ ֶ ָ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
מתוֹ ! ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןָ◌ ָ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְזכ ּות אוֹ תוֹ
ּו ◌ִ ּ
האישִ◌ .אם ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ׁ
בתפ ◌ָּלה )יפה .ואם לא נחשב לו בשוגג( אוֹ
נש ◌ָמע קוֹ ל
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּב ◌ַעל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ָ◌ -חס ◌ָ ◌ָ
עליוּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
יקנּ נ ּו.
צפ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אשר ׁ ◌ָשם ◌ִ ּ ◌ֳ
המקנּ נוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
צפ ◌ִרים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ּ ◌ֳ
תה
צפ ◌ִרים מוֹ דוֹ ת ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְואוֹ ◌ָתן ◌ִ ּ ◌ֳ
מש ◌ְּבחוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
מרת) ,שם לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב%
ררת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
0חר ◌ִ ◌ְ
◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַה ◌ַ ◌ַ
שה ◌ָ ּכל ◌ַמה
ממנּ ה יוֹ ◌ֵצאְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ׂ
יראיְ◌ %וגוֹ 'ָ◌ .אז אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
צט ◌ָ ּוה.
0נּ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ִ

בידי ַה'
הרפּואֹות ִ ֵ
ְָ
הרי
אמרנ ּו - -א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ !%ש ◌ֲ ◌ֵ
בידוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יני ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ְ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֵ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
היתהַ◌ ,רק ◌ִ ּב ◌ֵידי ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
אבל ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה
הקדוֹ ׁשָ◌ ֲ◌ .
◌ְרפ ּו ◌ָאה -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
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ׁ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵקד ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ,ה ּוא יוֹ ◌ֵצא,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוָ◌ .אז
מחלוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
הממנּ ים ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
המקטרגים ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ 3
ְוכל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ
חדים ◌ִ ◌ֶּ
והרי
אדםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יטה לוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
סעה ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ָדּ רוֹ ם מוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
והכל ◌ִ ּב ◌ֵידי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
נמצאתֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הרפ ּו ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ

יֹוסף
ּובקר ֵ
חסד ֹ ֶ
ּבקר ֶׁשל ֶ ֶ
ֶֹ
ב ◌ֶקר ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע קוֹ ◌ִלי',
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )שם ה( 'ה' ּ ֹ
]דף ר"ד ע"ב[ ◌ְ ◌ַ
ב ◌ֶקר ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע קוֹ ◌ִליָּ◌ ֶ◌ .
הב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל
לגבי ◌ַ ּ ֹ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְו-א ◌ָכת ּוב ה' ◌ַ ּב ּ ֹ
בקר
ואצפה'ְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ֹ ◌ֶ
אערְ◌ %לֶ◌ ּ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ %
'ב ◌ֶקר ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אמרֹ ּ .
אברהם ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָל ◌ָּמה? ◌ֶ ◌ָּ
ב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף,
ואחד ּ ֹ
אברהםָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחד ּ ֹ
אלא ◌ֶ ◌ָ
מאיר,
מתרגּ ◌ִמיםּ :בֹ ◌ֶקר ◌ֵ ◌ִ
הב ◌ֶקר אוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מד( ◌ַ ּ ֹ
אערְ◌ %לָּ◌ ֶ◌ ?%
אלא
ואצפהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אערְ◌ %לֶ◌ ּ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ודּ איָ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
מאיר ◌ַ ◌ַ
◌ֵ ◌ִ
ערכתי
אמר )תהלים קלב( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
להדליקְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אס ◌ֵדּ ר ◌ְלֵ◌ %נר ׁ ◌ֶש ◌ְּלִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ֲ ◌ַ
אמרֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ִסדּ ּור
הבֹ ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ה ּוא ◌ָ ◌ַ
לגבי ◌ַ ּ
יחיּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
למ ׁ ◌ִש ◌ִ
◌ֵנר ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ◌ֵנר ׁ ◌ֶש ּלוֹ ה ּוא.

ּכּלם
יֹותר ִמ ֻ ָ
ׁשּצּפה ֵ
דוד ֶ ִ ָ
הּׁשבח ֶׁשל ָ ִ
ַ ֶַ
מצפים
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
ואצפה? ◌ֲ ◌ֵ
ואצ ּ ◌ֶפהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מחכים ◌ְלט ּוב ◌ַ ◌ָ ּ
ואפל ּו
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
מכל ◌ְ ּב ◌ֵני
0בח ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
ה7דהּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ֲהמוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ֶ ◌ָּ
אמר ּו ◌ִליְ◌ ,וה ּוא ◌ְדּ ◌ַבר
וכְ◌ ָ◌ %
אלתיָ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מרחוֹ ק.
אמת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ָ
◌ֱ ◌ֶ

ּברא אֹור ְלאֹורֹו
ּברָ ָ 5
ית ָ ַ
ַה ֵּׁשם ִ ְ
מאיר ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א
היה ◌ֵ ◌ִ
ִראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ
אוֹ ר ◌ ׁ
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עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?
לס ּבֹל אוֹ תוֹ ֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
יכל ּו ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
וכן ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָהאוֹ רוֹ ת,
להתלב ׁש ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ .
שה אוֹ ר ◌ְלאוֹ רוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ָע ◌ָ ׂ
לסבל.
ויכל ּו ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
בק ּי ּו ◌ָמם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
התק ◌ְ ּימ ּו ◌ְ ◌ִ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ

ואצ ֶּפה ָלׁשֹון ִצּפּוי
ּמלכּות ַ ֲ ַ
ּתּקן ַה ַ ְ
דוד ִ ֵ
ִָ
נקראים
והם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והתלב ׁש ּו אוֹ רוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
דרגוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
התפ ◌ְ0ט ּו ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמ( ּום ◌ָ ּכַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ %
לבקר ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף,
יעים ◌ְ ֹ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִניםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
נפים ◌ֶ ◌ְ
◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מתוֹ ֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת
העליוֹ ◌ִניםּ .ו ◌ִ ּ
קח ◌ָּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְוה ּוא לוֹ ◌ֵ ◌ַ
מסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם
העליוֹ ◌ִנים ּבוֹ ּ◌ְתל ּו ◌ִייםִ◌ ,זיווֹ עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ּ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דוד
לסבלּ ָ◌ .בא ◌ָ ◌ִ
מטה -א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
מעלהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להעמיד
להתכ ּסוֹ ת ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לבקר ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ְוהתקין ◌ֵנר ◌ֶזהִּ◌ ,כ ּס ּוי ◌ְ ֹ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אער%
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ּב ◌ֶקר ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הנּ ר ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ְ ּב ◌ִסדּ ּור ◌ַ ◌ֵ
עוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
זהב ◌ָטהוֹ ר) .ומשום
ויצ ּ ◌ֵפה ּו ◌ָ ◌ָ
אמר )שמות לז( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ואצפהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְלֶ◌ ּ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ %
שאותו נר ,דוד תלוי בו וכו'( ּו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
הנּ ר ה ּוא ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ּובוֹ
נשקוֹ ,
אבא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
ב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
כס ּוי ◌ַל ּ ֹ
יהיה ◌ִ ּ
אמר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָתל ּויַ◌ ָ◌ ,
מע ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ַ◌ -דּ י ◌ִלי!
לש ֹ ◌ַ
לדּ ◌ֶרַ◌ %רק ◌ִ ׁ ◌ְ
יצאתי ◌ַ ◌ֶ
אלמלא -א ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ואמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ

העליֹון
ּבחכמת ָהאֹור ָ ֶ ְ
ֹומד ְ ָ ְ ַ
ֹולה ְוע ֵ
היה ע ֶ
חטא ָ ָ
ׁשאדם ֹלא ָ ָ
ַעד ֶ ָ ָ
החּיים
מעץ ַ ַ ִ
נפרד ֵ ֵ
היה ִ ְ ָ
ולא ָ ָ
ְ ֹ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( ] :זוהר בראשית פ'
אתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
רשע ◌ָ ּ ◌ָ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
בראשית )דף נב[(:

היה עוֹ ◌ֶלה
חטאָ◌ ָ◌ ,
אדם -א ◌ָ ◌ָ
ראהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
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הח ◌ִ ּייםֵּ◌ .כ ◌ָיון
מעץ ◌ַ ◌ַ
נפרד ◌ֵ ◌ֵ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
חכמת ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
אחריהם ◌ַעד
נמשֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
למטהַ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
לדעת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אותוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
הגדּ יל ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ולרדת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ועל
הטוֹ ב -א ◌ְיג ּו ◌ְר; ◌ָרע'ַ◌ ְ◌ .
וידע ◌ָרע ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הח ◌ִ ּייםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מעץ ◌ַ ◌ַ
פרד ◌ֵ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ועזב ◌ַ ּ
מש%
יגרָ◌ %רע'ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
חפץ ◌ֶר ׁ ◌ַשע ◌ָ ◌ָּ
'כי -א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּ
הח ◌ִ ּיים.
אחר ◌ָרעֵ◌ ,אין לוֹ ◌ִדּ ◌ָירה ◌ִעם ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ַ

ׁשּנקרא ַרע!
יגּורָ Aרע – ִמי ֶזה ֶ ִ ְ ָ
ֹלא ְ ְ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( :
אתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
רשע ◌ָ ּ ◌ָ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
יצר
וכל ◌ֵ ◌ֶ
ארץ ◌ְ ◌ָ
האדם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
רעת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בראשית )דף נוַ◌ [(:ו ◌ַ ּי ◌ְרא ה' ◌ִּכי ◌ַר ◌ָ ּבה ◌ָ ◌ַ
חפץ ◌ֶר ׁ ◌ַשע
'כי -א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים ה( ◌ִּ
לבוֹ ִּ◌ ַ◌ .
בת ◌ִ ּ
מחש ֹ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
ראה,
אבל ּבא ◌ְ ◌ֵ
בארנ ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
נאמר ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
יגרָ◌ %רע'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
◌ָ ◌ָּ
ויטמא ּו
אחריוָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ונמשָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
הרע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
דבק ◌ַ ּב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
יטמא ה ּוא ◌ִ ◌ַ ◌ְּ
תב ◌ֵאר.
אוֹ תוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
]זוהר בראשית פ'

נש ◌ַלם
שיםְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
הרעוֹ ת ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִ ׂ
האדם ּ ָ◌ -כל ◌ָ ◌ָ
רעת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רבה ◌ָ ◌ַ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ָ ּ
הארץּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם
לח ◌ָנּ ם ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פכים ◌ָדּ ◌ִמים ◌ְ ◌ִ
חטאם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הארץ? ◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַרק ◌ַרע ◌ָ ּכל
רכם ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חיתים ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ ּ
מש ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם ]לא יגרך רע ,וכתוב[
◌ַה ּיוֹ םּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ַרק ◌ַרעָ◌ ְ◌ ,
עיני ה'.
ַויהי ◌ֵער ◌ְּבכוֹ ר ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַרע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ
)בראשית לח( ◌ ◌ְ ◌ִ
רשע ּ ִ◌ ֲ◌ -
אפל ּו
אמר לוֹ - ,אָ◌ ׁ ָ◌ .
וכי ◌ָרע ◌ֵאינוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע? ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ
נקרא
דברָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עשה לוֹ ◌ָ ◌ָ
חברוֹ ַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ ׂ
הרים ◌ָידוֹ ◌ַעל ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ִ
ית
הכ ◌ָ
רעִּ◌ ִ◌ .%
תכה ◌ֵ ◌ֶ
למה ◌ַ ◌ֶּ
אמר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
רשעְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות ב( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ָ
לרשע ◌ָ ◌ָּ
נקרא ◌ֶ ◌ָּ
א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,אלא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִחית
אבל ◌ַרע -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ּ◌ַת ◌ֶּכהָ◌ ֲ◌ .
וחזק ◌ְלר ּו ◌ַח
כ ◌ַח ◌ְ ֶֹ ◌
הארץְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן ּ ֹ
מט ◌ֵּמא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עצמוֹ ּו ◌ְ ◌ַ
מטמא ◌ַ ◌ְ
◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
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נכנס
קראת ◌ַרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַרק ◌ַרע ◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ םְ◌ .ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌3
מסת ◌ֶּל ◌ֶקת
כינהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
פלטרין ◌ְו-א רוֹ ◌ֶאה ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הס ּ◌ַת ◌ְּל ◌ָקה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
עקבֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִמ ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
כינה ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ◌ַ
ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
התח ◌ְ ּז ◌ָקה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
גללם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בניו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חשב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּ ◌ְפס ּול ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
כינהַ◌ ׁ ָ◌ ,
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ונגרע ◌ָהאוֹ ר ◌ֵ ◌ַ ◌ְּ
אמר
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
תהִ◌ ְ◌ .
בנה ּו ◌ָ ◌ַ
מהל ◌ָ ◌ָ
מאה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הט ◌ְ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
פגם אוֹ ◌ָ ּ
מעל
כינה ◌ֵ ◌ַ
והסת ◌ְּל ◌ָקה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
מט ◌ֵּמא ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
◌ָל ◌ָּמה? ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא
מטמא ◌ַ ◌ְ
דרכוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
טמא ◌ַ ◌ְ ּ
ַיעקבּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ ◌ֲ ֹ
נקרא ◌ַרע.
טמא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מאהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הט ◌ְ ◌ָ
מח ◌ֵ ּזק ◌ֶאת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
◌ְ ◌ַ

ֹולם ַה ָּבא ִ -מי
ּובע ָ
ֹולם ַה ֶּזה ָ
יֹותר ָּבע ָ
אדם ֵ
ׁשּנטמא בֹו ָ ָ
חטא ֶ ִ ְ ָ
ְֵ
לח ָּנם
זרע ְ ִ
ּומֹוציא ֶ ַ
ִ
לריק
ׁשּׁשֹופְ ַ 5זרעֹו ָ ִ
ֶ ֵ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( ] :זוהר בראשית פ'
אתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
רשע ◌ָ ּ ◌ָ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
רבי
אתוֹ ּ ִ◌ ַ◌ .
עשה ◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶמת ◌ַגּ ם ֹ
אשר ◌ָ ◌ָ ׂ
עיני ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וישב )דף קפחַ◌ [(.ו ◌ֵ ּי ◌ַרע ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
יד%
ולערב ◌ַאל ּ◌ַת ◌ַנּ ח ◌ָ ◌ֶ
זרעֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ %
ב ◌ֶקר ◌ְ ◌ַזרע ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,קהלת יא( ◌ַּב ּ ֹ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר
מחטאיו ּו ◌ְ ◌ִ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ִ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים
שיו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מע ◌ָ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
טטים ◌ְורוֹ ◌ִאים ◌ֶאת
משוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ּו ◌ְ ׁ
ממנּ ים ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם הוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ ◌ַ
והכל ◌ְּכת ּו ◌ִבים
עליו ]ז"ח עליהם[ֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מעידים ◌ָ ◌ָ
האדם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מעשי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ת ◌ַאר ּ ◌ָפ ◌ָניו ׁ ◌ֶשל
חצה ◌ְו-א רוֹ ◌ֶאה ּ ֹ
נכנס ◌ַ ּ◌ְ
גלל ◌ֶזה -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּב ּ ◌ֵס ◌ֶפרּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
למ ◌ִ ◌ָ ּ
וכת ּוב
יגרָ◌ %רע'ָ◌ ְ◌ ,
מדנ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ָ ּכאן '-א ◌ְ ◌ְ◌ 3
עתיק יוֹ ◌ִמיןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ◌ִ
עיני ה'ּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב )ישעיה א(
ויהי ◌ֵער ◌ְּבכוֹ ר ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַרע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
האי ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵרא ◌ֵ ◌ִ ּ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
מלא ּוְ◌ ׁ ַ◌ .
ְידיכם ◌ָדּ ◌ִמים ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ֵ ◌ֶ
מרבוֹ נוֹ
ראת ◌ִר ּבוֹ נוֹ .
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּב ◌ִי ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ויטהר ◌ַ ◌ְ
רעהֵ◌ ַ◌ ִ◌ ,
מדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ %
ויהיה ׁ ◌ָשמ ּור ◌ִ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
האדם יוֹ ◌ֵתר
בהם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
טמא ◌ָ ◌ֶ
החטאים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
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אדם יוֹ ◌ֵתר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
טמא בוֹ ◌ָ ◌ָ
חטא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ,זה ּו ◌ֵ ◌ְ
לח ◌ָנּ ם ◌ַּב ◌ָ ּיד
זרע ◌ְ ◌ִ
לריק ּומוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ַ
הבא ִ◌ -מי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵפְ◌ ַ◌ %זרעוֹ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
חפץ
'כי -א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
אמר )תהלים ה( ◌ִּ
ונטמא ּבוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ברגל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
יגרָ◌ %רע'.
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
◌ֶר ׁ ◌ַשע ◌ָ ◌ָּ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( :
חפץ ◌ֶר ׁ ◌ַשע ◌ָא ּ ◌ָתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בראשית פ' ויחי )דף רי"טְ◌ ַ◌ ָ◌ [(:
למדנ ּו ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
ימים
שים ◌ָ ◌ִעליו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
והכרוֹ ז קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
מתרצה ּבוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ִ
יקים ◌ְ ׂ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
יקי ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
צדּ ◌ֵ
◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ִ
מחיםּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ַ ּ
העדןּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ַ ּ
למדּ ר
בא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ יק ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
◌ָ ּב ◌ִאים ּו ◌ְ ◌ַ
מע ◌ְּט ◌ִרים ◌ְמקוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
עליו
הכרוֹ ז קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
רשע ה ּואּ ָ◌ ַ◌ ,
ואם ◌ָ ׁ ◌ָ
יניהםִ◌ ְ◌ .
◌ֶאת ◌ִדּ ּי ּורוֹ ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֲעצ ּו ◌ִבים.
וכל ◌ָ ◌ְ
שים יוֹ ם ]עליו[ָ◌ ְ◌ ,יהנּ ֹם ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
חד ׁש ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ָ
תחיםַ◌ :ויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ּ3כ ◌ָּלם ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
גללוֹ
ימים
מק ◌ִדּ ◌ִ
נגדּ וֹ ּו ◌ַ ◌ְ
מזדּ ּ◌ְמ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
החק ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מרי ◌ַ ֹ
ׁ◌ֶשל ּ ◌ְפלוֹ ◌ִניַּ◌ .כ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
מרים:
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
וכ ◌ָּלם ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
לש ◌ֵכנוֹ 3◌ ְ◌ .
לר ׁ ◌ָשע אוֹ י ◌ִ ׁ ◌ְ
לוֹ ַ◌ :וי ,אוֹ י ◌ָ ◌ָ
שה ּלוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ]טעם[ ◌ְגּ מ ּול
ידיו ◌ֵ ◌ָ
לרשע ◌ָרע ◌ִּכי ◌ְגמ ּול ◌ָ ◌ָ
אוֹ י ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
יע ◌ֶ ׂ
לכ-ל ]להוציא[ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶנה ◌ְ ◌ָ
יצחקְ◌ ִ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ידיו? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
בידוֹ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָּ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא
לריקֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
להש ◌ִחית ◌ַ ◌ְזרעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְלהוֹ ◌ִציא ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
כינהֶ◌ ׁ ,
נקרא ◌ָרעְ◌ ,ו,א רוֹ ◌ֶאה ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
לריק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְזרעוֹ ◌ָ ◌ִ
וכת ּוב )בראשית
יגרָ◌ %רע'ָ◌ ְ◌ ,
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
רשע ◌ָ ּ◌ָ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
'כי -א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
ה( ◌ִּ
לרשע ◌ָרע -
ַויהי ◌ֵער ◌ְ ּבכוֹ ר ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַרעַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ,אוֹ י ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
לב( ◌ ◌ְ ◌ִ
עצמוֹ ◌ָרעִּ◌ ,כי ◌ְגמ ּול
עשה ◌ַ ◌ְ
אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ ׂ
להש ◌ִחית
בידוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִציא ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
לכ-ל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶנה ◌ְ ◌ָ
יעשה ּלוֹ ְ◌ ִ◌ -
◌ ◌ָָידיו ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ׂ
מכ ◌ָּלם.
רדים אוֹ תוֹ ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
ולזה טוֹ ◌ְ ◌ִ
לריקֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְַזרעוֹ ◌ָ ◌ִ
]זוהר
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לר ׁ ◌ָשע ]רע[ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב אוֹ י
הרי ◌ָ ּכת ּוב אוֹ י ◌ְ ◌ָ
תראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ִ ◌ְ
ֹּ
עצמוֹ ◌ָרע,
עשה ◌ַ ◌ְ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ ׂ
למה ◌ָרע? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
לר ׁ ◌ָשעָּ◌ ָ◌ ,
אמר,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
וזה -א עוֹ ◌ֶלהִ◌ ְ◌ .
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ֶ
יגרָ◌ %רע3◌ ְ◌ ,
ְוכת ּוב -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
◌ ◌ָ
ראהּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ִלים ◌ְוה ּוא -א
בא ◌ְ ◌ֵ
אדם? ּ ֹ
הרג ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
רש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ׁ ◌ָ
הרג ◌ָ ּב ◌ָניו
וזה ◌ָ ◌ַ
אחריםֶ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרג ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
עוֹ ◌ֶלהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ראהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם -א
בא ◌ְ ◌ֵ
ממ ׁשָ◌ ׁ ,ש ◌ַפָ◌ %דּ ◌ִמים ◌ַר ◌ִּביםֹ ּ .
◌ַ ◌ָּ
עשהָ◌ .מה
אשר ◌ָ ◌ָ ׂ
עיני ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וכאן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרע ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
בעיני ה'ָ◌ ְ◌ ,
◌ָכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרע ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִּ
ארצהָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוַ◌ ָ◌ ,
וש ◌ֵחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ּ◌ַ
ואין ◌ְלָ◌ %ר ׁ ◌ָשע
לזהֵ◌ ְ◌ ,
חטא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ָ ◌ֶ
◌ֵאין ◌ְלְ◌ ֵ◌ %
יגרָ◌ %רעְּ◌ ,כ ◌ַלל.
לזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
כינה ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש5א רוֹ ◌ֶאה ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
הבא,
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
יצחקְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
ארץ.
יירש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ׁ
צדּ ◌ִ
וע ּ◌ֵמּ3◌ %כ ◌ָ ּלם ◌ַ ◌ִ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ארץ? ◌ָ ◌ַ
ייר ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
)תהלים קטז( ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הח ◌ִ ּיים.
ארצוֹ ת ◌ַ ◌ַ
לפני ה' ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
אתהלֵ◌ ְ◌ ִ◌ %

החכמה
ויֹודעים ֶאת ַ ָ ְ ָ
מלמעלה ְ ְ ִ
ׁשֹומעים קֹול ִ ְ ַ ְ ָ
ׁשחטאּו ָהיּו ְ ִ
טרם ֶ ָ ְ
ֶֶ
ׁשּלמּטה ֹלא
אפּלּו קֹול ֶ ְ ַ ָ
ׁשחטאּו ֲ ִ
ּכיון ֶ ָ ְ
פֹוחדים ֵ ָ
ולא ֲ ִ
ֹונה ְ ֹ
העלי ָ
ֶָ ְ
לעמד ּבֹו
יכלּו ַ ֲ ֹ
ְָ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( :
אתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
רשע ◌ָ ּ ◌ָ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
היה עוֹ ◌ֶלה ◌ְועוֹ ◌ֵמד
אדםָ◌ ָ◌ ,
חטא ◌ָ ◌ָ
טרם ◌ָ ◌ָ
ראהֶ◌ ֶ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
תשא -דף )קצ"גֹ ּ [(:
הח ◌ִ ּייםֵּ◌ .כ ◌ָיון
מעץ ◌ַ ◌ַ
נפרד ◌ֵ ◌ֵ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ןְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
חכמת ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
אחריהםַ◌ ,עד
נמשֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
למטהַ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
לדעת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הגדּ יל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ולרדת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
הטוֹ בֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וידע ◌ַרע ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הח ◌ִ ּייםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מעץ ◌ַ ◌ַ
פרד ◌ֵ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ועזב ◌ַ ּ
]זוהר שמות פ' כי
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משּ ָ◌ %ב ◌ָרע,
יגרָ◌ %רע'ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
חפץ ◌ֶר ׁ ◌ַשע ◌ָ ּ◌ָ
'כי -א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
ה( ◌ִּ
מעים קוֹ ל
חטא ּוָ◌ ,הי ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
וטרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ֵאין לוֹ ◌ִדּ ּי ּור ◌ִעם ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
חדיםֵּ◌ .כ ◌ָיון
העליוֹ ◌ָנה ◌ְו-א פוֹ ◌ֲ ◌ִ
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דעים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מלמעלה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חטא ּוּ ִ◌ ֲ◌ ,
לעמד ּבוֹ .
יכל ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
מטה -א ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
אפל ּו קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ראל ◌ַעל ◌ַהר
ש ◌ָ ◌ֵ
עמד ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ראלּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
חטא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֶזהֶ◌ ֶ◌ ,
הרי ◌ָאז
הנּ ◌ָח ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
זהמתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
מהם ◌ּ ְ◌ ַ◌ 3
העברה ◌ֵ ◌ֶ
סיניָ◌ ְ◌ ָ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ַ
נאחז ּו
ואז ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
מהםָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,ודח ּו אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הרע ◌ָ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ּט ּול ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
מכ ◌ִירים
למטהָ◌ .אז ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ִּ
למעלהְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְירד ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ועל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
ש ◌ְמח ּו
ועיניהם ה ּו ◌ֲאר ּוְ◌ ,ו ◌ָ ׂ
העליוֹ נוֹ תֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
קלריוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אספ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ְוהי ּו רוֹ ◌ִאים ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ ◌ָ
חגר אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ּב ◌ֲחגוֹ רוֹ ת
ואז ◌ָ ◌ַ
מעָ◌ ְ◌ .
ולש ֹ ◌ַ
לה ◌ִּכיר ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ָח ׁש
עליהם ◌ַ ◌ָ
לשל ֹט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ה0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש5א י ּו ◌ַכל ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֵ
עגל,
חטאוּ ◌ָ ּב ◌ֵ ◌ֶ
בראשוֹ ◌ָנהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יטמא אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
והעברה
העליוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
והאוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מהם ◌ָּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַה ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְ ◌ָ
העברוּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ְ
מה ◌ֵ-ם ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ן,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
התעטרוּ ◌ֵ ◌ַ
מהם ◌ֲחגוֹ ◌ַרת ּ◌ְכ ◌ֵלי ◌ַה ◌ַ ּז ◌ִין ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ֵ ◌ֶ
לכל
מות ◌ְ ◌ָ
וגרמ ּו ◌ָ ◌ֶ
מק ◌דםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרע ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
עליהם ◌ַ ◌ָ
והמשיכוּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
ראל ◌ֶאת
יש ◌ָ ◌ֵ
וכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
אהרן ◌ְ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
אליו.
מגּ ׁ ◌ֶשת ◌ֵ ◌ָ
קרן עוֹ ר ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְירא ּו ◌ִ ◌ֶ
והנּ ה ◌ָ ◌ַ
משה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ֹ ׁ ◌ֶ
ראל ◌ֶאת
יש ◌ָ ◌ֵ
ראשוֹ ◌ָנה? )שמות יד( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ִ ◌ְ ׂ
ראהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
דלהָּ◌ 3◌ ְ◌ .
העליוֹ ◌ִנים ◌ְנאוֹ ◌ִרים
הרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
וכלם ◌ָרא ּו ◌ֶאת ◌ַה ◌ְ ּז ◌ָ ◌ִ
הגּ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ְ
ראים ◌ֶאת
העם ֹ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ָ
אירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כ( ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִ ◌ָ
קלריה ◌ַ ּ◌ְ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ּ
אלי
חדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָהי ּו רוֹ ◌ִאים ◌ְו-א פוֹ ◌ֲ ◌ִ
הקוֹ -תַ◌ ְ◌ .
לראוֹ תַ◌ .מה
הס ◌ְרס ּור -א ◌ָהי ּו ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ
חטא ּוְ◌ ּ ,פ ◌ֵני ◌ַ ּ ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ְואנוה ּוַ◌ ַ◌ .
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם?
בא ◌ְ ◌ֵ
אליוּ .ו ֹ
מגּ ׁ ◌ֶשת ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְירא ּו ◌ִ ◌ֶ
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מהם
העבר ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהר חוֹ ◌ֵרבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ ◌ְ
עדים ◌ֵ ◌ַ
ראל ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
תנצל ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
יש-ט
סיניְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
בהם ◌ְ ּב ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
התחבר ּו ◌ָ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזין ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
משה ◌ִ ◌ַ ּ
יקח
מהםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ּו ֹ ׁ ◌ֶ
העבר ּו ◌ֵ ◌ֶ
הרעֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ְ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חנהַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
למ ◌ֲ ◌ֶ
האהל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ָ ֹ ◌ֶ
הרחק ◌ִמן ◌ַ ◌ַּ
ונטה לוֹ ◌ִמח ּוץ ◌ַ ◌ַּ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
העבר ּו
משה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ְ
אלא ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַדע ֹ ׁ ◌ֶ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֶ
אלעזרָ◌ ,מה ◌ַ ּ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והלאה
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ אי ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ַ ◌ַ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
עליוֹ ◌ִניםַ◌ ָ◌ ,
ראל אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזין ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
קדּ ׁש ◌ָ ּכאן
המ ◌ְ ◌ָ
ואם ◌ַ ◌ֲ ֹ
יניהםִ◌ ְ◌ .
הרע ◌ָיבא ◌ָלד ּור ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
יעמד ◌ַ ◌ִּ
ונטה לוֹ ◌ִמח ּוץ
האהל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
משה ◌ִי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ָ ֹ ◌ֶ
יטמאִ◌ .מ ◌ָ ּיד ּ -ו ֹ ׁ ◌ֶ
יניהםָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
יש-ט
הרי ◌ָאז ◌ִ ׁ ◌ְ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ָ
חנהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ ֹ
המ ◌ֲ ◌ֶ
הרחק ◌ִמן ◌ַ ּ◌ַ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַל ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ
היה ◌ִ ּ
לכן.
מק ֶֹ ◌דם ◌ָ ◌ֵ
הרע ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ָנּ ◌ָח ׁש ◌ָ ◌ָ

ּכׁשר
זרע ָ ֵ
ּפּלל ַעל ֶ ַ
להת ַ ֵ
ְִ ְ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( :
רשע ◌ָא ּ ◌ָתה א ◌ְ ◌ְ◌ .
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
ואמרְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עמיו ◌ִּכי
אמור )דף צ' [(.עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יחלל ◌ַ ◌ְזרעוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ
לבט ◌ָלה, ,א
ראהָּ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
מקדּ ׁשוֹ ֹ ּ .
אני ה' ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ
זרע ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
'כי -א
ונקרא ◌ָרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ה( ◌ִּ
כינהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לראוֹ ת ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
זוֹ ◌ֶכה ◌ִ ◌ְ
יגרָ◌ %רע'ֶ◌ .זה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ,
אתה -א ◌ְ ◌ְ◌ 3
רשע ◌ָ ◌ָּ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אינ ּה ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ָרהִ◌ ְ◌ .
אחרת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
א0ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא אוֹ תוֹ
מתעב ◌ֶרתּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם? -אָּ◌ ֶ◌ .
אמרנ ּו.
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אינה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ְּב ◌ִ ◌ָ
א0ה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
אדם ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
ְועל ◌ֵּכן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
זמין לוֹ ּ◌ְכ ◌ִלי ◌ָּכ ׁ ◌ֵשר,
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִ
יבק ׁש ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ
כשרּ ,פוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת
כלי ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ ◌ֵ
זרע ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
יפגּ ֹם ◌ַ ◌ְזרעוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ַ
ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ָ ּכ- %
למי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְזרעוֹ ּ .ו ◌ַמה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְַזרעוֹ  .אוֹ י ◌ְ ◌ִ
אחת
עליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
קד ◌ָ0ה ◌ֶ ◌ְ
מעלה ◌ִ ּב ◌ְ ◌3
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כהן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ְ ּב ֹ ◌ֵ
וכמה.
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
]זוהר ויקרא פ'
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I

ֹולים
ואין ע ִ
יֹורדים ְ ֵ
וחטא ְ ִ
ּפגם ְ ֵ ְ
ֵמאֹותֹו ְ ַ
יגר! ◌ָרע )ה ,ה( ] :זוהר שמות פ' ויקהל )דף רי"דּ ְ◌ [(:ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
א ◌ְ ◌ְ◌ .
מעשיוִ◌ .אם
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִנים אוֹ תוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
ועכשו
בשרוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דש ׁ ◌ֶש ◌ָחת ּום ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ׂ
הק ◌ ׁ
היה ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת סוֹ ד ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
◌ָ ◌ָ
חלק
לזה ◌ֵאין ◌ֵ ◌ֶ
הארוֹ ן )הברית( ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ּב ◌ֶזה ֶ◌ ָ◌ -
ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
מכ ◌ָלל
ציאים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְּ
ודנים אוֹ תוֹ ּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ִ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יקיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
◌ַ ּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ציאים
אדם ,מוֹ ◌ִ ◌ִ
מכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אדםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא ּו אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְּ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
תנים
לח ◌ֵ ּיי עוֹ ◌ָלםְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
האחרים ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֲעד ּו ◌ְ ◌ַ
מכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְּ
האדם.
נכלל ◌ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל גּ ּוף ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ )ארון( ◌ַצד ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יהנּ ֹם,
לגּ ◌ִ
כניסים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
מסר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַצד  -אוֹ י לוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ויצא ּו
למיםַ◌ .על ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,ישעיה סו( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְו-א יוֹ ◌ֵצא ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
הפֹ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִּבי ◌ְוגוֹ ' .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו
האנשים ◌ַ ּ
פגרי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ ◌ְָורא ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדם.
מכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְּ
ברים ◌ַ ◌ָּ
למהְ◌ּ ,ת ׁש ּו ◌ָבה
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
עשה ◌ְ ׁ
הלל ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ ׂ
והד ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה,
מעשיוִ◌ ְ◌ .
לכ ּסוֹ ת ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ָיה ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף עוֹ ◌ֵמד,
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
לארוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
טוֹ ב לוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָ ּ
חסידים
מהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
נכנסת ◌ִ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִנדּ וֹ ◌ֵנית ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ
למקוֹ ◌ָ ּ
חלקם
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ִעם גּ ּו ◌ָפםְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ַ ◌ֲ
לפני
קשה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חטא ◌ָ ׁ ◌ֶ
הבאִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ֵ ◌ְ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר ּופוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת אוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית
חטא ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב,
ועל ◌ֵ ◌ְ
כינהַ◌ ְ◌ ,
וזה ◌ֵאינוֹ רוֹ ◌ֶאה ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
הק ◌ד ׁשֶ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ ֶֹ
וכת ּוב) ,תהלים
עיני ה'ָ◌ ְ◌ .
ויהי ◌ֵער ◌ְ ּבכוֹ ר ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַרע ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
)בראשית לח( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יגרָ◌ %רע'.
ה( '-א ◌ְ ◌ְ◌ 3
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ז ּ§ת © ּ¥
מרמה § ¨ ¥
חוה ¤אל
אש ּ©ת ¤ £
בית§ ׁ ¤ %
חסדּ ¨ %אבוֹ א ¤ ¥
רב © § §
ואני ּ§ב Ÿ
 :ח © ¦ £
בצדקת%
נחני § ¦ § ¨ ¤
יהו  § ¦ ¥
יראת :%ט § ¨Ÿ
קדש§ּ %ב ¦ § ¨ ¤
היכל ¨ § ׁ §
© ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

לקּבל
צריֵ ַ ְ 5
ּלילה ַעל ִמ ָּטתֹוִ ָ ,
ֹולה ַב ַ ְ ָ
ּכׁשהּוא ע ֶ
לאדם ֶ ְ -
עצה ָ ָ ָ
ֵָ
למסר
ּולהקּדים ִ ְ ֹ
ׁשלם ְ ַ ְ ִ
ּבלב ָ ֵ
ׁשּלמעלה ְ ֵ
ּמלכּות ֶ ְ ַ ְ ָ
עליו ֶאת ַה ַ ְ
ָָ
הרעֹות
הּמחלֹות ָ ָ
מּכל ַ ַ ֲ
ּומ ָּיד ִנּצֹול ִ ָ
נפׁשֹוִ ,
ּפקדֹון ַ ְ
לפניו ֶאת ִ ְ
ְ ָָ
עליו
ׁשֹולטים ָ ָ
ְִ
ולא
הרעֹות ְ ֹ
ּומּכל ָהרּוחֹות ָ ָ
ִָ
קד ׁ ◌ְש!
היכל ◌ָ ◌ְ
חוה ◌ֶאל ◌ֵ ◌ַ
בית! ◌ֶא ׁ ◌ְש ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
חסד! ◌ָאבוֹ א ◌ֵ ◌ֶ
ואני ◌ְ ּב ֹ
רב ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עצה
ראה ◌ֵ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
יראת! )ה ,ח( ] :זוהר הקדמת ספר הזוהר דף יאֹ ּ [.
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
לאדם ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ַּ
עליו ◌ֶאת
לק ◌ֵ ּבל ◌ָ ◌ָ
צריַ◌ ְ◌ %
מטתוֹ ִ◌ ָ◌ ,
בל ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ילה ◌ַעל ◌ִ ◌ָּ
לפניו ◌ֶאת
למסר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להק ◌ִדּ ים ◌ִ ◌ְ ֹ
מעלה ◌ְּב ◌ֵלב ׁ ◌ָש ◌ֵלם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ְלכ ּות ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
מכל ◌ָהר ּוחוֹ ת
הרעוֹ ת ּו ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ֲחלוֹ ת ◌ָ ◌ָ
נצוֹ ל ◌ִ ◌ָ ּ
ּ◌ִפ ◌ְקדוֹ ן ◌ַ ◌ְ ׁ
מכל ◌ַ ◌ַּ
נפשוֹ ּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ִ ּ
צרי%
ממ ◌ָּטתוֹ ִ◌ ָ◌ ,
בב ◌ֶקרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקם ◌ִ ּ◌ִ
עליוּ .ו ◌ַ ּ ֹ
לטים ◌ָ ◌ָ
הרעוֹ ת ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לפני ◌ֵ ◌ָ
להש ּ◌ַת ◌ֲחווֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לביתוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ
לרבוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
לברּ ִ◌ ְ◌ %
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
היכלוֹ
יתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלתוֹ ּ ַ◌ ִ◌ ְ◌ .
עצה ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
ויקח ◌ֵ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ %
רבהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יראה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האבוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
חס ◌ְדּ ָ◌ %אבוֹ א
'ואני ◌ְ ּב ֹרב ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
יראתּ ָ◌ .'%כ; ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש5א
קד ׁ ◌ְשּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
היכל ◌ָ ◌ְ
חוה ◌ֶאל ◌ֵ ◌ַ
אש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
ביתְ◌ ׁ ֶ◌ %
◌ֵ ◌ֶ
נסת ◌ֶ ◌ָּ
ראשוֹ ◌ָנה
נמלּ ָ◌ %ב ◌ִ ׁ
אלא ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
לבית ◌ַ ◌ְּ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ִ
הת ◌ִ ◌ָּ
לפני
פלה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ויעקבִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו ◌ַ ּ◌ְ
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אברהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
בית%
חסדּ ָ◌ %אבוֹ א ◌ֵ ◌ֶ
ואני ◌ְ ּב ֹרב ◌ַ ◌ְ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יראת%
יצחקּ ְ◌ .ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
קד ׁ ◌ְשֶ◌ - %זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היכל ◌ָ ◌ְ
חוה ◌ֶאל ◌ֵ ◌ַ
אש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
אברהםְ◌ ׁ ֶ◌ .
 ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָלבית
יכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ִ◌ %
ראשַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להכלילם ◌ָ ּב ֹ ׁ
וצריָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
יעקבִ◌ ָ◌ ְ◌ .
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רכ :%י ּ¦כי ¥אין ּ§ב ¦פיה ּו
לפני ©דּ § ּ¤
הישר § ¨ ©
ררי )הושר( © § ׁ©
למען ׁשוֹ § ¨
§©©
קבר ּ¨פת ּו ©ח גּ§ רוֹ ¨נם § ׁ
יחליק ּון:
לשוֹ ¨נם © ¦ £
קרבם ©ה ּווֹ ת ¤ ¤
§נכוֹ ¨נה ¦ § ּ¨
רב
תיהם ּ§ב Ÿ
ממ£Ÿעצוֹ ¤ ¥
אהים ' ¦ ּ§
ימם ¡ ¦
האש ¥
יא © ¦ ׁ £
יפל ּו ¦ ּ
וישׂ §מח ּו ¨כל חוֹ ¥סי ¨ב
יחמוֹ ּ¦כי ¨מר ּו ¨ב :יב § ¦ §
הדּ ¥
עיהם © ¦
ּ¦פ ׁ §ש ¤ ¥
אהבי ׁ §ש ¤מ:%
ויעלצ ּו §ב¥ £ Ÿ %
עלימוֹ § © § §
ותס ¨ ¥
§לעוֹ ¨לם § ©יר ּ¥ננ ּו § ¨ ¥
יהו  ּ©כ ¦ ּצ ּ¨נה ¨רצוֹ ן
צדּ יק § ¨Ÿ
בר © ¦
אתה ּ§ת ¨ ¥
יג ּ¦כי © ּ¨
עטר ּנ ּו:
ּ©ת § § ¤

I

I

 Iזוהר תהלים I

ויתפ ּ◌ֵלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עבדּ י
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
פלתוֹ ָ◌ .אז ◌ָּכת ּוב )ישעיה מט( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
נסת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
אתפ ◌ָאר.
אשר ◌ְּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ %
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָא ּ◌ָתה ◌ִי ◌ְ ׂ

ּכביכֹול
הּקּב"ה ִ ְ ָ
לׂשמֹוח ִעם ַ ָ ָ
הּצּדיקים ִ ְ ַ
עתידים ַ ַ ִ ִ
ֲִ ִ
ויעלצ ּו ◌ְב!
עלימוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ותס! ◌ָ ◌ֵ
ירנּ נ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
שׂ ◌ְמח ּו ◌ָכל חוֹ ◌ֵסי ◌ָב! ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
וי ◌ְ
◌ְ ◌ִ
אהבי ׁ ◌ְש ◌ֶמ! )ה ,יב( ] :זוהר בראשית פ' וישב )דף קצגִּ◌ [(.כי
ֹ ◌ֲ ◌ֵ
הכל
יכילנּ ּו ֶ◌ ׁ -שה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
מאד ּו ◌ִמי ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ָגדוֹ ל יוֹ ם ה' ◌ְונוֹ ◌ָרא ◌ְ ֹ
ועליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
וכ ◌ָּלם ּ◌ַת ◌ַחת ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ נוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
ותקיף ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָּלם3◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֶ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
לזכוֹ ת אוֹ ◌ָתם ◌ָלעוֹ ◌ָלם
בהם ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ַ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ֶ
מח ◌ִעם
לש ֹ ◌ַ
עתידים ◌ִ ◌ְ ׂ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ַ
לש ◌ֵּמ ◌ַח אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ִ ׂ
הבא ּו ◌ְ ◌ַ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
מחת ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
ויש ◌ְמח ּו ◌ָכל חוֹ ◌ֵסי ◌ָב%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ה( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
אהבי ׁ ◌ְש ◌ֶמ.%
ויעלצ ּו ◌ְבֵ◌ ֲ◌ ֹ %
עלימוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ותסֵ◌ ָ◌ %
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַיר ◌ֵנּ נ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ

ּתעטרּנּו
ּכּצּנה ָרצֹון ַ ְ ְ ֶ
ּתברַ 5צ ִּדיק ה' ַ ִ ָ
ִּכי ַא ָּתה ְ ָ ֵ
צדיק
צדיק ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ֹ
אתה ּ ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ◌ַ ּ ◌ָ
לרא ׁש ◌ַ ◌ִ ּ
בר! ◌ַ ◌ִ ּ
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זמן ׁ ◌ֶש5א
אבד ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ
בראשית )דף כד (:השלמה מהשמטות )סימן ז([ ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ֲ ◌ַ
בעת
ויבש ּו ◌ְ ◌ֵ
יחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ונהר ◌ֶ ◌ַ
נאמר )ישעיה י"ט( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אבד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הש ◌ַפע ◌ָ ◌ַ
יבא ◌ַ ׁ ◌ֶ
◌ָ ֹ
לראש
צדּ יק ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ֹ ׁ
ברִ◌ ַ◌ %
'כי ◌ַא ◌ָּתה ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
נאמר )תהלים ה'( ◌ִּ
רכה ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
צדּ יק'.
◌ַ ◌ִ

f
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לדוד:
מזמוֹ ר § ¨ ¦
ה$מינית ¦ §
נגינוֹ ת ©על © § ¦ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ּ¦ב § ¦
©§©

 Iשימוש תהלים I

I

לחולי העינים
למנצח בנגינות על השמינית ...אל באפך וגו' )ו ,א(] :שימוש תהלים
לפרק ו[ לחולי העינים .לחוש אותו שבעה פעמים ביום שלשה ימים

ויתרפא .ושם שלו הוא ושע"י .כיצד ,י' מן "יבושו ויבהלו מאוד
וכו' .ואמור  .יהי רצון מלפניך השם הגדול הגבור והנורא היוצא
מזה המזמור שהוא ושע"י ,בעל הישועה שתושיעני מכל צער וחולי
שיש לי וחשישה שיש לי בעיני כי לך הישועה והיכולת - .ועוד
למי שהוא בצער בין בים בין ביבשה לחוש אותו ז"פ לעת צורך
ואמור .יהי רצון מלפניך ישעי בעל הישועה שתושיעני ותצילני
מכל צער כי לך הישועה והיכולת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּׁשכינה
ּפני ַה ְ ִ ָ
רֹואים ְ ֵ
ּבברית ִ
ִ ְִ
לדוד
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה(מינית ◌ִ ◌ְ
נגינוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למנצּ ◌ַח ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
א[ החברים דרשו שמזמור הזה נאמר על המילה
שניתנה ביום השמיני א רבי אבא הלך מטבריא למעון הקיץ
של חותנו ורבי יעקב בנו היה עמו ,כאשר עברו בכפר טרשא
)ו ,א( ] :זוהר תורה ו,

זיו הזוהר
א .יש מסתפקים אולי זה הדרש על קפיטל י"ב למנצח על השמינית,
אבל נראה יותר דשייך לכאן ,כי התפלות של זה הקפיטל שתבוא לו
רפואה שינצל משאול ושיבושו ויבהלו כל אויביו ,בכל זה נשען על
זכות מצות המילה כמובא כאן בדרשות הזהר ובשאר הדרשות של
חלק א' )דף צג.(:
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור ו
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ביקש מהם בעל הבית שילינו אצלו ,יען כי למחר יהיה אצלו
ברית מילה של בנו הנולד לו ,א"ר אבא זאת הבקשה של
מצוה היא ולראות פני השכינה נלין פה ,ישבו שם כל היום
ההוא ,וכל אותו הלילה עסקו בתורה.

ּדיקים
נקראים ַצ ִ ִ
החלק ִ ְ ָ ִ
ּבזה ַ ֵ ֶ
ׁשּנכנסּו ְ ֶ
ּכיון ֶ ִ ְ ְ
ֵָ
פתח רבי אבא ואמר )ישעי' ס( "ועמך כלם צדיקים לעולם
ירשו ארץ" וגו' ,דבר זה הרי ביארו החברים מפני
מה כתוב ועמך כלם צדיקים ,וכי כל ישראל צדיקים
הם ,והלא כמה רשעים יש בהם בישראל ,כמה חוטאים
וכמה פושעים שעוברים על מצות התורה ,אלא כך
למדנו בסוד של משנה ,זכאים הם ישראל ,שעושים
קרבן של רצון להקב"ה שמקריבים בניהם ביום השמיני
לקרבן ,וכאשר נימולים נכנסים בזה החלק הטוב של
הקב"ה ,שכתוב" :וצדיק יסוד עולם" )משלי ,י( ,וכיון
שנכנסו בזה החלק של צדיק נקראים צדיקים ,ודאי
כלם צדיקים ,ועל כן "לעולם ירשו ארץ" ,ככתוב )תהלים
קיח( "פתחו לי שערי צדק אבא בם" וגו' ,וכתוב "זה
השער לה' צדיקים יבאו בו" ,אותן שנימולו ונקראים
צדיקים ,נצר מטעי ,נצר מאותן הנטיעות שנטע הקב"ה בגן
עדן ב וזאת הארץ אחת מהן ,ולכך יש להם לישראל חלק טוב
זיו הזוהר
ב .פירוש בגן עדן העליון עולם הבינה ,והנטיעות הן ז' הספירות מן חסד
עד מלכות ,וזהו שאמר והאי ארץ חד מנייהו ,רצה לומר המלכות.
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור ו

סדר הלימוד

I

ליום יא תשרי

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

41

I

בעולם הבא ,שכתוב )שם לז( צדיקים ירשו ארץ ,לעולם ירשו
ארץ ,מהו לעולם ,כמו שביארנו בברייתא שלנו ג והרי נדרש
ענין זה בין החברים ,זכאים הם ישראל שהקב"ה בחר בהם
מכל שאר העמים ונתן להם אות הברית הזה ,שכל מי שיש
בו זה האות אינו יורד לגיהנם אם הוא נוטר בריתו כראוי,
שאין מכניסו ברשות אחר ואינו משקר בשמו של המלך,
שכל מי שמשקר בזה כמי שמשקר בשמו של הקב"ה,
שכתוב )הושע ה( "בה' בגדו כי בנים זרים ילדו".

ּנביא ָזכּור ַלּטֹוב
אלּיהּו ַה ָ ִ
לכבֹוד ֵ ִ ָ
מיחד ִ ְ
ּכּסא ְ ֻ ָ
להכין ִ ֵ
צריִ ָ ְ 5
ִָ
עוד אמר רבי אבא בשעה שהאדם מביא את בנו להכניסו
בברית הזה קורא הקב"ה לפמליא שלו ואומר ,ראו מה
בריה עושה בעולם ,באותה שעה נזדמן אליהו ומעופף
העולם בארבע טיסות ובא שמה ,ולכך למדנו שצריך האדם
להכין כסא אחר לכבודו ,ויאמר זה הכסא של אליהו ,ואם
לאַ◌ ,אל ישכן שם ,והוא עולה ומעיד לפני הקב"ה ,בוא וראה
בתחלה כתוב )מלכים א' יט( מה לך פה אליהו וגו' ,וכתוב "קנא
קנאתי לה' אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל" וגו',
אמר לו הקב"ה חייך בכל מקום שזה הרושם הקדוש ירשמו
אותו בני בבשרם ,אתה תזדמן שם ,והפה שהעיד שישראל
זיו הזוהר
ג .פירוש לעולם היינו לעתיד לבוא בזמן שליטת הבינה שנקראת עולם
הבא ,אז יתגלה ויתראה שישראל דבקים במדת המלכות שנקראת ארץ.
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I

עזבו ,הוא יעיד שישראל מקיימים זה הברית ,והרי למדנו על
מה נענש אליהו ,על שאמר מלשינות על בניו לפני הקב"ה:

אין העולם מתקיים אלא על הברית הזה
עוד פתח רבי אבא ואמר )שופטים ה( "בפרוע פרעות בישראל
בהתנדב עם ברכו ה'" ,מה זה ראו דבורה וברק שפתחו
במקרא זה ,אלא כך למדנו אין העולם מתקיים אלא על הברית הזה,
שנאמר )ירמי' לג( "אם לא בריתי יומם ולילה" וגו' ,שהרי שמים וארץ
על זה מתקיימים ,ולפיכך כל זמן שישראל מקיימים זה הברית,
חוקות שמים וארץ מתקיימים בקיומם ,וכל זמן שחס ושלום
ישראל מבטלים זה הברית ,שמים וארץ אין מתקיימים ,וברכות
אינן נמצאות בעולם ,בוא וראה שאר האומות אין שולטים על
ישראל אלא כאשר מבטלים מהם ברית הזה ,ומה בטלו מהם ,שלא
עשו הפריעה ולא נתגלה הברית ,ועל כן כתוב "ויעזבו בני ישראל
את ה' וגו' וימכר אותם ביד סיסרא" ,ויעזבו את ה' ממש ,עד
שבאתה דבורה והתנדבה לכל ישראל בדבר הזה ,אז נכנעו
שונאיהם תחתם וזהו שלמדנו שאמר הקב"ה ליהושע ,והלא
ישראל ערלים הם ולא נתפרעו ולא נתגלו ואין מקיימים ברית שלי,
ואתה רוצה להכניסם לארץ ולהכניע שונאיהם )יהושע ה( שוב מול את
בני ישראל שנית ,ועד שנתפרעו ונתגלה זה הברית לא נכנסו לארץ
ולא נכנעו שונאיהם ,אף כאן כיון שנתנדבו ישראל לקיים זה הברית
כראוי נכנעו שונאיהם תחתם והברכות חזרו לעולם ,זה שכתב
"בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'") .זוהר חלק א' דף צ"ג(.
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זוכה ונוטרו השכינה אינה פורשת ממנו
פתח אחר ואמר )איוב יט( "ומבשרי אחזה אלוה" ,מהו
ומבשרי ,ומעצמי היה צריך לומר ,אלא מבשרי ממש,
ומה היא ,שכתוב )ירמיה יא( "ובשר קדש יעברו מעליך",
ונאמר )בראשית יז( "והיתה בריתי בבשרכם" ,שלמדנו בכל זמן
שנרשם האדם עם רושם הקדוש של זה האות ,ממנו יכול
לחזות להקב"ה ,ממנו ממש ,ונשמה הקדושה נדבקת בו,
ואם לא זכה שלא נטר זה האות מלטמאו ,מה כתוב )איוב ד(
"מנשמת אלוה יאבדו" ,לפי שהרושם של הקב"ה לא נשמר,
ואם זוכה ונוטרו השכינה אינה פורשת ממנו ,ומתי תשרה
עליו ,כאשר נושא אשה וזה האות נכנס במקומו ,שלמדנו
סוד של וא"ו ה"ה הולכים כאחד ד כדמיון זכר ונקבה
נשתתפים כאחד והם אחד ,ובכן חסד עליון שורה עליהם
ונתעטר במדרגת הזכר ונמתקת מדרגת הנקבה ה.

על כן זכאים הם ישראל קדושים בעולם הזה ובעולם הבא
הנקבה ו

עוד למדנו אלו"ה כך הוא ,אל זה אור החכמה ,וזכר,
השתתפותם יחד נקרא אלו"ה ,ונשמה הקדושה במקום
זיו הזוהר
ד .רצה לומר תפארת בחי' זכר ומלכות בחי' נקבה] .המבלה"ד :וזהו יחוד
ו"ה שבשם הקדוש[ .ה .חסד עליון היינו השפע הבאה מן אבא ואמא
חכמה ובינה אתעטר תחלה בדכורא פירוש בתפארת ,וממנו נשפע
למלכות על יד ספירת היסוד שעל ידי זה נמתקים הדינים שבה.
]המבהל"ד :ומתייחד השם הוי"ה ברוך הוא[ .ו .נהירו דחכמתא זו הארת
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רני:
תיס¦ ¥
חמת§ּ © § %
ואל ּ©ב § ¨ £
כיחני § ©
אפ %תוֹ ¦ ¦ ¥
יהו  ©אל ּ§ב © ּ§
ב § ¨Ÿ
יהו  ּ¦כי
רפאני § ¨Ÿ
אני § ¨ ¦ ¥
אמלל ¨ ¦
יהו  ּ¦כי © § ª
ג ¨ח ּ¥נ ¦ני § ¨Ÿ
יהו
ואתה § ¨Ÿ
מאד )ואת( § © ּ¨
נבהלה § Ÿ
ונפשי ¦ § ¨ £
עצמי :ד § © § ׁ ¦
נבהל ּו ¨ ¨ £
¦§£
יעני
נפשי הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
חל ¨צה © § ׁ ¦
יהו  © ּ§
מתי :ה ׁש ּו ¨בה § ¨Ÿ
 ©עד ¨ ¨
זכר¦ּ %ב ׁ §שאוֹ ל ¦מי יוֹ ¤דה ּ¨ל:
חסדּ  :%ו ּ¦כי ¥אין ּ©ב ּ¨מ¤ות ¦ § ¤
למען © § ¤
§©©
ערשׂ י
דמעתי © § ¦
מט ¦תי ּ§ב ¦ § ¨ ¦
לילה ¦ ּ¨
בכל © § ¨
אשׂ ¤חה § ¨
אנחתי © §
עתי ּ§ב © § ¨ ¦
יג § ּ¦
ז ¨©
ררי :ט ס ּור ּו
עתקה ּ§ב ¨כל צוֹ § ¨
עיני ¨ § ¨
מכ ©עס ¦ ¥
עש ׁ¨שה ¦ ּ©
אמסה :ח ¨ ׁ §
© §¤
כיי:
יהו  קוֹ ל ּ¦ב § ¦
און ּ¦כי ׁ¨ש ©מע § ¨Ÿ
עלי ¨ ¤
ממ ּ¦ני ּ¨כל ּפ¥ £Ÿ
¦ ּ¤
יקח:
פל ¦תי ¦ ּ¨
יהו  ּ§ת ¦ ּ¨
יהו  ּ§ת ¦ח ּ¨נ ¦תי § ¨Ÿ
י ׁ¨ש ©מע § ¨Ÿ
ישב ּו ׁ Ÿ ¥
יא ׁ Ÿ ¥
רגע:
יבש ּו ¨ ©
איבי ¨ ׁª
מאד ּ¨כל ¨ §Ÿ
ויב £הל ּו § Ÿ
יבש ּו § ¦ ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

הזה נאחזת ז והכל תולה באות הזה ,ועל כן כתוב "ומבשרי
אחזה אלו"ה" ,שזה שלמות הכל ,מבשרי ממש מזה האות ממש,
ועל כן זכאים הם ישראל קדושים שדבקים בו בהקב"ה ,זכאים
הם בעולם הזה ובעולם הבא ,עליהם כתוב )דברים ד( "ואתם
הדבקים בה' אלהיכם" ,ולפיכך "חיים כלכם היום") .זוהר חלק
א' דף צ"ד.(.
זיו הזוהר
השפע מן החכמה אבא ,ו ה דכר ונוקבא היינו תפארת ומלכות ,והכל
בכלל הוא השם אלו"ה .ז .פירוש שהנשמה נשתלשלת לזה העולם על יד
היחוד של תפארת ומלכות ,ושם יש לה אחיזה וחיבור שיונקת משם
השפעה.
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ז

ברי כ ּו ׁש
ליהו  ©על ¦דּ § ¥
אשר ׁ¨שר © ¨Ÿ
לדוד ¤ׁ £
א ׁ ¦שגּ¨ יוֹ ן § ¨ ¦
חסיתי
אהי ' ּ§ב¦ ¦ ¨ %
יהו  ¡ ©
ימיני :ב § ¨Ÿ
ּ¤בן § ¦ ¦
נפשי
אריה © § ׁ ¦
יטרף ּ§כ © § ¥
ילני :ג ּ¤פן ¦ § Ÿ
וה ¦ ּצ ¦ ¥
רדפי § ©
מכל © §Ÿ
יעני ¦ ּ¨
הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
יתי
עשׂ ¦
אהי ' ¦אם ¨ ¦
יהו  ¡ ©
ואין ©מ ¦ ּציל :ד § ¨Ÿ
ּפ¥Ÿרק § ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

להבריח שונאיך
שגיון לדוד וגו' )ז ,א(] :שימוש תהלים לפרק ז[ הוא טוב שלא יוכלו
בני אדם להזיקך ולהבריח שונאך דאתי בתרך ואינון חוזרים .ושם
שלו הוא א"ל עליון .א' מן "אשר שר .ל' מן "אודה בחלוף דא"ל
ב"ם ואמור .יהי רצון מלפניך אל עליון שתהפוך לב שונאי כמו
שהפכת לב שונאי אברהם אבינו בהזכירו זה השם - .ועוד אם יש
לך שונא קח קדרה חדשה ותמלא אותה ממקור המים ואמור ד'
פעמים מן "קומה ה' באפך עד סוף המזמור ,ושפוך אותו במקום
שונאך ואתה מתגבר עליו ואמור בכל פעם יהי רצון מלפניך אל
עליון שתפיל ותכניע )פלוני בן פלונית( אויבי וקמי לפני אמן אמן
אמן סלה סלה סלה - .ועוד למאן דאית ליה דינא אמור אותו
קדמי דיינא ואמור יהי רצון מלפניך אל עליון שתוציאני לזכות
ותדינני לכף זכות.

I
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I

הּׁשּגיֹון
לדוד ַ -מהּו ַ ִ ָ
ׁשּגיֹון ְ ָ ִ
ִָ
ימיני )ז ,א( :
ברי כ ּו ׁש ◌ֶ ּבן ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אשר ׁ ◌ָשר ◌ַלה' ◌ַעל ◌ִ ּד ◌ְ ◌ֵ
לדוד ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָגּ יוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ִ
]זוהר שמות פ' בשלח )דף מ"הַ◌ [(.על ׁ ◌ִש ◌ְגינוֹ תַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַעל
אמר )תהלים
צרי) %לכתב(ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היה ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ְגינוֹ ת? ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ִגיאוֹ ת ◌ָ ◌ָ
יביןָּ◌ ֶ◌ .
אלא ]הכל הוא .אבל[ ׁ ◌ִש ◌ְ ֹ
יט( ׁ ◌ְש ◌ִגיאוֹ ת ◌ִמי ◌ָ ◌ִ
גינוֹ תְּ◌ ,כמוֹ
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Ÿזאת ¦אם ׁ ¤
למי ¨רע
מלתי ׁשוֹ § ¦
כפי :ה ¦אם גּ¨ © § ּ¦
עול ּ§ב © ּ¨
יש ¨ ¤
וירמס
וי(ג § ¦ § Ÿ
נפשי § © ¥
ריקם :ו ¦ ©ירדּ Ÿף אוֹ ¥יב © § ׁ ¦
ררי ¨ ¥
ואחל ¨צה צוֹ § ¦
¨ §ּ © £
יהו
סלה :ז ק ּו ¨מה § ¨Ÿ
יש ּ¥כן ¨ ¤
לעפר © ׁ §
לארץ ©ח ּ¨יי ּו §כבוֹ ¦די ¨ ¨ ¤
¨ ¨¤
מש ּ¨פט
אלי ¦ ׁ §
ררי §וע ּו¨רה © ¥
עברוֹ ת צוֹ § ¨
אפ¦ %ה ּ¨נשׂ ¥א ּ§ב © §
 ּ§ב © ּ¤
למרוֹ ם ׁש ּו ¨בה:
ועליה © ּ¨
בבךּ¨ § ¨ ¨ ¤
לאמים ּ§תסוֹ § ¤
ועדת § ¦ּ ª
ית :ח © © £
¦צ ¦ ּו ¨
צדקי
יהו  ּ§כ ¦ § ¦
פטני § ¨Ÿ
עמים ׁ¨ש § ¦ ¥
יהו  ¨ ¦ידין © ּ¦
ט § ¨Ÿ
בחן
צדּ יק ּו ¥ Ÿ
רש ¦עים ּו §תכוֹ ¥נן © ¦
יגמר ¨נא ©רע § ׁ¨
עלי :י ¦ § ¨
כתמי ¨ ¨
ּו § ¦ּ ª
אהים
מג ּ¦ני ©על ¡ ¦
צדּ יק :יא ¨ ¦
אהים ' © ¦
כליוֹ ת ¡ ¦
לבוֹ ת ּו § ¨
¦ ּ
צדּ יק
אהים ' ׁשוֹ ¥פט © ¦
יש¥רי ¥לב :יב ¡ ¦
יע ¦ ׁ §
' מוֹ ׁ ¦ש ©

I
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 Iזוהר תהלים I

לפני
תש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מיני ◌ִ ׁ ◌ְ
לדוד'ֵ◌ ִ◌ .
'ש ◌ָגּ יוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )שם ז( ׁ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )שמואל
עליהם ר ּו ◌ַח ◌ְנב ּו ◌ָאהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להשרוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ביאים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
הנּ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ותף
נבל ◌ְ ֹ
ולפניהם ◌ֵ ◌ֶ
מהב ◌ָמה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ירדים ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
נביאים ְֹ ◌ ◌ִ
חבל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
פגעת ◌ֶ ◌ֶ
א י( ּו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ּ
מנגּ
חבק ּוק
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ַ
ועתה ◌ְקח ּו ◌ִלי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ן ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
ּ
לנחת ◌ָהר ּו ◌ַחּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מכ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הצטר %לוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לב7ם ◌ֶאת אוֹ תוֹ
וכן ◌ְּכמוֹ ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל
עליו ר ּו ◌ַח ◌ְנב ּו ◌ָאהֵ◌ ְ◌ .
להמשיָ◌ ָ◌ %
◌ָמקוֹ םִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נביאי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
עלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
למשה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ביאיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
חלקוֹ !
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ

חסד אֹו ִּדין
האם הּוא ִמ ָּדּה ֶׁשל ֶ ֶ
מּדת ֵקל ַ ִ
ּבחינת ִ ַ
ֵּבאּור ְ ִ ַ
זעם ◌ְ ּב ◌ָכל־יוֹ ם )ז ,יב( :
ואל ֹ ◌ֵ
צדיק ◌ְ ◌ֵ
אהים ׁשוֹ ◌ֵפט ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֱ ◌ִ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אהרןִּ◌ ַ◌ .
קר ◌ַּבן ◌ַ ◌ֲ ֹ
)דף לֶ◌ [(:זה ◌ָ ◌ְ

]זוהר ויקרא פ' צו
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I

רכיו,
צדּ יק ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
מעשיוִ◌ ַ◌ .
וחסיד ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
רכיו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צדּ יק ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ׁ ◌ֶש5א
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
לבני ◌ָ ◌ָ
יש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
◌ֲ ◌ֵ
הדּ ין ּ◌ָתל ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ִ
מדּ ◌ְר ◌ָ ּכם ◌ַהח ּו ◌ָצהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְִיסט ּו ◌ִ ◌ַ
לה0מר
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
צריָ◌ ָ◌ %
ולכן ◌ָ ◌ִ
הדּ יןֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
נברא ◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליו .יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ֵביתוֹ -
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
ידע ◌ֶאת ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
מחטאיוֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ֵ ◌ַ
◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עליוְ◌ ,ו-א
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
מביתוֹ ◌ַהח ּו ◌ָצה ִ◌ ַ◌ -
עליו .יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ֵ ּ
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
וכמה,
לדּ ◌ֶרַ◌ - %על ◌ַ ◌ַ
ואם -א .יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ
לביתוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵַידע ◌ִאם ◌ָי ׁש ּוב ◌ְ ◌ֵ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יהל.%
צדק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כנגדּ וֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם פה( ◌ֶ ◌ֶ
הדּ ין יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
רחמים ◌ִ ◌ִּ
להקדּ ים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
המ ◌ֶלְּ◌ %כ ◌ֵדי
פני ◌ַ ּ◌ֶ
מל ◌ְ ◌ֵ
לבק ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם
הדּ ין ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשה ּוא ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָנּ ◌ֵצל ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
יש
עתה ◌ֵ ׁ
'ואל ּ ֹז ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם'ָּ◌ ַ◌ .
הדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ַ ◌ִ
חסד ה ּוא,
החבריםֵ◌ ,אל ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ֶ
והתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ַמרֵ◌ ֲ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה,
חכמה ◌ֶ ◌ְ
וזה אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דלֶ◌ ְ◌ ,
הגּ ֹ
האל ◌ַ ◌ָ
אמר )דברים י( ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הפס ּוק ◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ַה ◌ֵ0מוֹ ת
עזב ◌ַ ּ ◌ָ
ואל ּזֹ ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םַ◌ ָ◌ .
אמרת ◌ְ ◌ֵ
ְואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ַ ◌ָּ
הדּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ט(
בריםְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,
מדים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואחז ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ .אם ◌ֵּכן- ,א עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
גּ
ברחמים.
עמיד אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בדין ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ִ
עמיד אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵאל ◌ִ ּבוֹ ר ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ִ
לדיןֶ◌ ׁ .ש ◌ֵאין ◌ְלּ ְ◌ %ב ◌ָכל
רחמים ◌ְ ◌ִ
מהפ ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
מענ ּוְ◌ ָ◌ ,
אלּ א ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
ּ
ּ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש5א ◌ְכל ּו ◌ִלים
המ ◌ֶלָ◌ ַ◌ %
תרים ◌ֶ ◌ְ
◌ֵאל ּו ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
לדין.
רחמים ◌ְ ◌ִ
מהפ ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ורש ◌ִעים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
רחמיםָ◌ ׁ ְ◌ ְ◌ .
ודין ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ַרחמים ◌ְּב ◌ִדיןִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֲ ◌ִ
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רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ,טוֹ ב ◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאל ◌ִגּ ּבוֹ ר,
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִּ
]דף ל"א ע"א[ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ָּ
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ִדין,
אלא ◌ֵאל ּזֹ ◌ֵעם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ַמה ּו? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
בידוֹ ּ ָ◌ .בא ּו
היה ◌ְ ◌ָ
זכ ◌ִאים- .א ◌ָ ◌ָ
זכ ◌ִאיםּ ֵ◌ ,בין ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֵּבין ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ודּ אי ◌ֵאל ּ ֹז ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם,
להםַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
ְוש ◌ֲאל ּו לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ ׁ ◌ָ
רחמים.
לעתים ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לעתים ה ּוא ◌ִדּ ין ּו ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
החבריםִ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
ַוהרי ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
ואם -א
חסדִ◌ ְ◌ .
הרי ◌ֵאל עוֹ ◌ֵמדְ◌ ,וה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
◌ִאם זוֹ ◌ִכים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ,
ועל ◌ֶזה עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם.
ונקרא ◌ִגּ ּבוֹ רַ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ֵאל עוֹ ◌ֵמדָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
זוֹ ◌ִכיםֵ◌ ֲ◌ ,
החכמה
נאה ה ּואֵ◌ ,אל ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ּו אוֹ ר )רב( ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ָ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ
חסד ◌ֵאל
העליוֹ ◌ָנהְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִק ּי ּומוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים נו( ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם, ,א ◌ָיכוֹ ל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ֵאל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
◌ָּכל ◌ַה ּיוֹ םֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ררים
הדּ ◌ִינים ◌ַה ◌ָ ּק ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
פני ◌ַ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
אחת ◌ִ ◌ִּ
אפלוּ ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
לעמד ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית ב( ◌ֵ ◌ֶּ
ה0מים
אלה תוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראם ◌ֶ ◌ָּ
אברהם,
אלא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ְ ◌ָ
קרי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ראםַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ְ ◌ָ
ְוהארץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אברהם
מדיםּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
התעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ִ ◌ְ
מצאים ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ,ה ּוא דּ וֹ ◌ֶחה
ינים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ִדּ ◌ִ
ואל ּ ֹז ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל
לפניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ְו-א עוֹ ◌ְ ◌ִ
נזעם אוֹ ◌ָזע ּום ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
אלא זוֹ ◌ֵעםּ ְ◌ .ב ◌ָכל יוֹ ם
יוֹ םָ◌ ְ◌ ִ◌ .
מב7ם
מצא ◌ִדין ,דּ וֹ ◌ֶחה אוֹ ◌ָתם ◌ַהח ּו ◌ָצהְ◌ ,וה ּוא עוֹ ◌ֵמד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָויוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חסדּ וֹ .
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
לעמד ◌ֲ ◌ִ ּ
ולכן
אחדֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
רגע ◌ֶ ◌ָ
אפל ּו ◌ֶ ◌ַ
ְואלמלא ◌ֶזה- ,א ◌ָיכוֹ ל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
וזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאל ◌ִגּ ּבוֹ ר- .א ׁ ◌ֶשה ּוא
אברהםִ◌ ְ◌ ְ◌ .
הכל עוֹ ◌ֵמד ◌ִמּ 0ום ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
ּ
◌ִגּ ּבוֹ רָּ◌ ֶ◌ ,
ורמז ה ּוא
לאבוֹ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
רמז ה ּוא ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵמז ◌ָ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ַ ּ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ ◌ֶפ ◌ֶלא יוֹ ◌ֵעץ ◌ֵאל
לאמ ּו ◌ָנה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֵמז ◌ָ ◌ֱ
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I

פלאה
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ּ3מ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
שר ׁ ◌ָשלוֹ םֶ◌ ּ .פ ◌ֶלא  -זוֹ ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבי ◌ַעד ◌ַ ׂ
◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ֲ ◌ִ
דבר.
ממָ◌ ָ◌ %
אמר )דברים יז( ◌ִּכי ◌ִי ּ ◌ָפ ◌ֵלא ◌ִ ּ◌ְ
מהכֹלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מכסית ◌ֵ ◌ַ ּ
ּו ◌ְ ◌ֵ◌ ּ 3
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ְו-א פוֹ ◌ֵסקֶ◌ ְ◌ .וזה
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
נהר ◌ֶ ◌ְ
יוֹ ◌ֵעץ ֶ◌ -זה ּו ◌ָ ◌ָ
הכלֵ◌ .אל ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
כל ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
יוֹ ◌ֵעץ ◌ַל ּ ֹ
אברהםְּ◌ ,כמוֹ
הגּ ּבוֹ ר.
יצחקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ִ
הגּ דוֹ לִ◌ .גּ ּבוֹ ר ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האל ◌ַ ◌ָ
ארנ ּו ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
בצד ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְועוֹ ◌ֵמד
אבי ◌ַעד ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֲ ◌ִ
יעקבֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ֵחז ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ַ ּ
ה0לוֹ ם ׁ ◌ֶשל
צדּ יקֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ָ
שר ׁ ◌ָשלוֹ ם ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלםׂ ַ◌ .
חזק ◌ָ ּיה
בירהּ ָ◌ .בא ּו ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הגּ ◌ִ ◌ָ
הב ◌ִיתְ◌ ׁ ,שלוֹ ם ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ,שלוֹ ם ◌ַ ◌ַּ
חלקנ ּו
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ואמר ּוְ◌ ׁ ַ◌ :
ונשק ּו ◌ֶאת ◌ָידוֹ ּ ָ◌ .בכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ְורבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ִ ּ
אתה ׁ ◌ָשר ּוי ◌ְ ּבתוֹ כוֹ .
0אלנ ּו ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ַהדּ וֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ

הּגב ָּורה
ׁשקיט ֶאת ִמ ַּדת ַ ְ
לה ְ ִ
ּלוּיים ְ ַ
הניף ֶאת ַה ְ ִ ִ
אהרן ֵ ִ
ֲַ ֹ
ואל ֹּז ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם )ז ,יב( :
◌ְ ◌ֵ
לפני ה'ַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
הלו ◌ִ ּים ּ◌ְתנ ּו ◌ָפה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אהרן ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ְוהניף ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ֵ ◌ִ
אמר
הלו ◌ִ ּים? ◌ָ ◌ַ
מניף ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
היה ◌ַה ּכֹ ◌ֵהן ◌ֵ ◌ִ
אבאָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
לתינוֹ ק ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא ּבוֹ ◌ֶכה ◌ְוכוֹ ◌ֵעס,
הדּ ◌ָבר דּ וֹ ◌ֶמה? ◌ְ ◌ִ
למה ◌ַ ◌ָ
לוֹ ָ◌ ,מ ׁ ◌ָשל ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
לפ ◌ְ ּיסוֹ ? ◌ָ ◌ַ
שין ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
◌ָמה עוֹ ◌ִ ׂ
מניפין אוֹ תוֹ
לש ּ◌ְתקוֹ .
מנענעים אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ׁ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
]זוהר במדבר פ' בהעלותך )דף קנ"א[(:

אבאְ◌ ,יה ּו ◌ָדה ◌ְיה ּו ◌ָדהָּ◌ ִ◌ ,
לידְ◌ %ו-א
מלה ּזֹאת ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
מד ◌ֵּבר! ◌ָ ּכ%
0פיַ◌ ְ◌ %
אזניַ◌ %מה ◌ֶ ּ ◌ִ
יש ◌ְמע ּו ◌ָ ◌ְ ◌ֶ
וה-א ◌ִ ׁ ◌ְ
חקרת ◌ָ ּב ּה?! ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
גזתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מט( ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
עסת ◌ְורוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ב ּו ◌ָרהּ ,כוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדּ ת ◌ַ ◌ְ
◌ִהיא ◌ִ ◌ַ
וכת ּוב ◌ָאר ּור ◌ַא ּ ◌ָפם ◌ִּכי ◌ָעז
מכרתיהםָ◌ ְ◌ ,
חמס ◌ְ ◌ֵ ֹ ◌ֵ ◌ֶ
אחים ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ָ ◌ָ
ְולוי ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ִ
אפם
מתק0ים ◌ְ ּב ◌ַ ּ ◌ָ
מתגּ ◌ְ ּב ◌ִרים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לפי ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קש ◌ָתהִ◌ ְ◌ ,
ְועברתם ◌ִּכי ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
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I

לעשוֹ ת ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ ּ
אזי
להכרית ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ֲ◌ ,
לכלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לצאת ◌ַ ◌ֲ ׂ
ְועברתם ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הלו ◌ִ ּיםֶ◌ ׁ ,שה ּוא
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ןִ◌ ֵ◌ ,
החסד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הכ ◌ֵהןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ ֹ
מניף אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
וכעסהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּבר ּו
לש ◌ֵּכּ %ו ◌ְ ׁ ◌ַ
הגּ ב ּו ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ׁ ◌ַ
מדּ ת ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ַ
רגזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ּ
לש ◌ֵ ּקט ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
יתח ◌ְ ּזק ּוְּ◌ ,כ ◌ֵעין ◌3דּ ◌ְ ◌ָ
יתגּ ◌ְ ּבר ּו ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ליהן ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מכל ׁש ּו ◌ֵ ◌ֶ
ה7ערוֹ ת ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
גמא זוֹ
הגּ ב ּו ◌ָרה
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
הלו ◌ִ ּים ּ◌ְתנ ּו ◌ָפה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
הכ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִניף ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
קט ◌ַ ◌ַ ּ
ונשק ◌ֶאת
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
הדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִּ
יתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
מצאים ◌ְ ּב ◌ָכל
הנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ִינין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ָָידיוּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַ ◌ִ
ה0לוֹ ם ה ּוא דּ וֹ ◌ֶחה אוֹ ◌ָתם ◌ַלח ּוץ
עליו ◌ַ ◌ָ
אבינ ּו ◌ָ ◌ָ
אברהם ◌ָ ◌ִ
יוֹ ם ◌ָויוֹ םָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ואל ּ ֹז ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם:
לפניוֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְואינם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ָ
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 Iשימוש תהלים I
למצא חן

ה' אדונינו וגו' )ח ,ב(] :שימוש תהלים לפרק ז[ למצוא חן .קח שמן
זית ואמור עליו במוצאי היום ז"פ ג' ימים ומשח פניך ידיך ורגליך,
והוא טוב ג"כ לנער הבוכה.
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I

הדין
ּבעלמא ָ ֵ
יׂשראל ְ ָ ְ ָ
לעם ִ ְ ָ ֵ
הּתֹורה ְ ָ
נתינת ַ ָ
ְִ ַ
אשר ּ ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְד! ◌ַעל
הארץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אדיר ׁ ◌ִש ◌ְמ! ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה' ◌ֲ ◌ֵ
אדננ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ ּ
(מים )ח ,ב( ] :זוהר שמות פ' שמות דף ג' ע"א[ ◌ָ ּכת ּוב )דברים לג(
◌ַה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ואתה
ארן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מהר ּ ◌ָפ ◌ָ
פיע ◌ֵ ◌ַ
מ7עיר ◌ָלמוֹ הוֹ ◌ִ ◌ַ
וזרח ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
מס ◌ַיני ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ה' ◌ִ ּ◌ִ
רצה
0נינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
קדש? ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
מרבבת ֶֹ ◌ ׁ
ואתה ◌ֵ ◌ִ ◌ֲ
קדש ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מרבבת ֶֹ ◌ ׁ
◌ֵ ◌ִ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ָ ּ
מחנוֹ ת ׁ ◌ֶשל
ראלּ ָ◌ ,בא ּו ◌ַ ◌ֲ
ליש ◌ָ ◌ֵ
לתת ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
אדּ יר
אדננ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
ואמר ּו) ,תהלים ח( 'ה' ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ּ .פ ◌ְתח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0מים'ָ◌ ְ◌ ,ורצ ּו ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ָרה
אשר ּ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְדַ◌ %על ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הארץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ִש ◌ְמְּ◌ %ב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
מות?
וכי ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶכם ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
להםַ◌ ָ◌ .
תנּ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ָ
יהיה
וכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אהל) .דברים כא( ◌ְ ◌ִ
אדם ◌ִּכי ◌ָימ ּות ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יט( ◌ָ ◌ָ
אתם
וכי ◌ַ ּ◌ֶ
חטא? ◌ְ ◌ִ
יניכם ◌ֵ ◌ְ
מות ◌ְוה ּו ◌ָמתֵ◌ .י ׁש ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
מש ּ ◌ַפט ◌ָ ◌ֶ
חטא ◌ִ ׁ ◌ְ
באיש ◌ֵ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ׁ
גנבה? ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שמות כ( -א
יניהם ◌ָגּ ◌ֵזל אוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
צריכים ◌ִדּ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ינים? ◌ֵ ׁ
יניכם ׁ ◌ֶש ◌ֶקר?
יש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
תנאףׁ ֵ◌ .
נשים? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יניכם ◌ָ ׁ ◌ִ
יש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
תגנבׁ ֵ◌ .
◌ִ ◌ְ ֹ
חמדּ ה? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
יניכם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ברעֵ◌ %עד ׁ ◌ָש ◌ֶקרֵ◌ .י ׁש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב -א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
תענה ◌ְ ◌ֵ ◌ֲ
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 Iזוהר תהלים I

I

אתם רוֹ ◌ִצים ּתוֹ ◌ָרה? ◌ִמ ◌ָ ּיד ּ ◌ָפ ◌ְתח ּו
תחמדָ◌ .אז ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ָמה ◌ַ ּ◌ֶ
א ◌ַ ◌ְ ֹואמר ּו) ,תהלים ח( ה' אדננו מה אדיר שמך בכל הארץ .ואלו
◌ְ ◌ָ ◌ְ
0מים לא כתוב .ועל כך ואתה מרבבת
אשר ּ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְד; ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אש ◌ָדּ ת ◌ָלמוֹ .
מימינוֹ ◌ֵ ׁ
קדש ,אז ◌ִ ◌ִ

ֹוׂשה ַעד
הארץֵ ,אינֹו ע ֶ
ׁשלטֹון ֶׁשל ָ ָ ֶ
להעביר ִ ְ
הּקּב"ה ְ ַ ֲ ִ
ֹוצה ַ ָ ָ
ּכׁשר ֶ
ְֶ
הּׁשּליט
מעביר ֶאת ַ ַ ִ
ולא ַ ֲ ִ
ּברקיעֹ ְ ,
ׁשּלהם ָ ָ ִ ַ
ּׁשּליט ֶ ָ ֶ
ׁשּמעביר ַה ַ ִ
ֶ ֲַ ִ
ּבמקֹומֹו
אחר ִ ְ
ׁשּממ ֶּנה ַ ֵ
ׁשּלהם ַעד ֶ ְ ַ
ֶ ֶָ
אשר ּ ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְד! ◌ַעל
הארץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אדיר ׁ ◌ִש ◌ְמ! ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה' ◌ֲ ◌ֵ
אדננ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי
(מים )ח ,ב( ] :זוהר שמות פ' בשלח )דף מ"ט([ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ואמר ◌ְל,%
לרבי יוֹ ◌ֵסיּ ,בא ◌ְ ֹ ◌ַ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
לכים ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּברַ◌ ָ◌ .
◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
להעביר ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הארץֵ◌ ,אינוֹ
מעביר ◌ֶאת
רקיעְ◌ ,ו,א ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ליט ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַעביר ◌ַה ◌ַ ◌ִּ
שה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
עוֹ ◌ֶ ׂ
אחר ◌ִּב ◌ְמקוֹ מוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ◌ָגּ ◌ַרע
מנּ ה ◌ַ ◌ֵ
ה-ליט ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ ◌ִּ
0כת ּוב
לק ◌ֵ ּים ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
רקיעְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
ה0מ ּו ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
]השלטון[ ◌ַ ◌ִ ּ
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּוא.
רבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
ננּ הַ◌ ָ◌ .
ית ◌ֶ ◌ָ
למי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְח ּפֹץ ◌ִ ּ◌ְ
)דניאל ד( ּו ◌ְ ◌ִ
אדּ יר ׁ ◌ִש ◌ְמּ ְ◌ %ב ◌ָכל
אדנינ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
ואמר) ,תהלים ח( ה' ◌ֲ ◌ֵ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אדנינ ּו ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
בר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִל ׁ ◌ְש ּ ֹ
הארץ' .ה' ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עליהם
מח ◌ֵ ּזק ◌ִדּ ינוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תַ◌ ְ◌ ,
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
הע ◌ִּמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
כ ◌ַח ◌ָ ◌ַ
◌ֶאת ּ ֹ
פניו ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ◌ִּ
מעביר ◌ִ ◌ְּ
'אשר ּ◌ְת ◌ָנה
ה0ליט ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ ׁ ַ◌ .
מל ◌ָ ◌ָ
ְושוֹ ◌ֵבר אוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ
צרי ,%אוֹ ּ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְדַ◌ .%מה ּו
היה ◌ָ ◌ִ
נתת ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ָּ
ה0מים'ֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
הוֹ ◌ְדַ◌ %על ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אשר ּ◌ְת ◌ָנה הוֹ ◌ְדָּ◌ ֶ◌ ?%
הכל,
העמק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הנּ ◌ָהר ◌ֶ ◌ָ ֹ
אלא ◌ֶזה ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
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אשר,
וזה ּו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ה0מיםֶ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּו ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יע ◌ִ ּ◌ֶ
להש ּ ◌ִפ ◌ַ
ודוד ◌ִּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהיהְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָנּ ◌ָהר ◌ַה ◌ֶ ּזה
אשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אהיה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר )שמות ג( ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ַּכ ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מחה,
ש ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ה0מיםָ◌ ,אז ◌ַ ּ ֹ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הכל ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
העמק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ֶ ◌ָ ֹ
וה0לטוֹ ן
מחהְ◌ ִ◌ ַ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מתעט ◌ֶרת ◌ַּב ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ,%
בירה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ְוהגּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
פני
מעבר ◌ִמ ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
האח ּו ◌ִזים ◌ָ ּב ּה.
קפים ֹרא ׁש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ
ואז זוֹ ◌ְ ◌ִ
בירהָ◌ ְ◌ ,
הגּ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
לפניו.
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מ7א ◌ֶ ◌ָ
היה ◌ָ ּבאּ ,ו ◌ַ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
איש ◌ֶ ◌ָ
◌ֵ ּבין ◌ָ ּכָ◌ %רא ּו ◌ִ ׁ
האי ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֵבד ◌ֲעבוֹ ◌ַדת
נל ,%א ּו ◌ַלי ◌ָ ◌ִ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאֵ◌ ֵ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף
ואס ּור ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
הארץ ה ּואָ◌ ְ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ה ּוא ,אוֹ ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
כוֹ ◌ָ ◌ִ
ונראה ,א ּו ◌ַלי ה ּוא
נשב ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ׁ ֵ◌ ,
עמוֹ ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
◌ִ ּ
להםּ ַ◌ ,ב ּ◌ִס ּב ּוב ׁ ◌ֶשל
ואמר ◌ָ ◌ֶ
לפניהםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִאי ׁש ◌ָגּ דוֹ לֵּ◌ .בין ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
אחרת,
דע ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
ואני יוֹ ◌ֵ ◌ַ
צריִ◌ %ל ּו ּויִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
המס ◌ָ ּכן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ
עבר ◌ַ ◌ְ ◌3
המ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
בכם
אחטא ◌ָ ◌ֶ
לכםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
רציתי לוֹ ◌ַמר ◌ָ ◌ֶ
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ְונסטה ◌ִמ ◌ָ ּכאןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ולפני ◌ִע ◌ֵ ּור -א ◌ִת ּ◌ֵתן
0כת ּוב )ויקרא יט( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אעבר ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ְו-א ◌ֶ ◌ֱ
תסת ◌ְּכנ ּו
וא ּ◌ֶתם ◌ְּכמוֹ ס ּו ◌ִמים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מכשוֹ לַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ׁ
חכינ ּו ◌ָ ּכאן.
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִּ
רבי יוֹ ◌ֵסיּ ָ◌ ,בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ %
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בנפש ◌ֶכםַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
לד ◌ֵ ּבר ׁש ּום ◌ָדּ ◌ָבר ◌ָ ּכאן ◌ַעד
להם- ,א ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ָ ◌ֶ
עמוֹ ַ◌ ָ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
התחבר ּו ◌ִ ּ
אחרת.
לדרֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
עבר ◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ .סט ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ֹ
האחרת
הדּ ◌ֶרֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ָ◌ %
תה ◌ַ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םַ◌ ָ◌ ,
להםּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַ
אחד
הארץ ◌ֶ ◌ָ
וכהן ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חכםֵ◌ ֹ ְ◌ ,
כ ◌ֵהן ◌ָ ◌ָ
אחד ּ ֹ
לכים ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ֶ ◌ָ
◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
עליו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הארץ ◌ָ ◌ָ
עמוֹ ָ◌ .קם אוֹ תוֹ ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ּ
והרגוֹ ֵ◌ .מאוֹ תוֹ
והרי
נפשוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מסכן ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
יוֹ םּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵבר ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
האדם,
מקפ ◌ִחים ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רגים ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
הרים ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
דדי ◌ָ ◌ִ
מתחב ◌ִרים ׁ ◌ָשם ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
תהלים ספר ראשון | א לחודש | מזמור ח

54

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום יד תשרי

I

◌ ◌ֵ ◌ֶּ
מבק ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
ברים ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
דעים -א עוֹ ◌ְ ◌ִ
ְואלה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הכ ◌ֵהן ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם.
◌ַדּ ם אוֹ תוֹ ◌ַ ּ ֹ

הּתינֹוקֹות
מתים ַ ִ
חטא ֵ ִ
איזה ֵ ְ
ַעל ֵ ֶ
עז )ח ,ג( :
דת ֹ
יס ◌ְ ּ ◌ָ
ללים ◌ְ ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִמ ּ ◌ִפי עוֹ ◌ְ ◌ִ
וינקים ◌ִ ◌ַּ
העש ּו ◌ִקים ּ ֵ◌ -
אל ּו אוֹ ◌ָתם
מעת ◌ָ ◌ֲ ׁ
והנּ ה ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ
0אמר ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
קי"גּ [(:ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
תיהםֶּ◌ ֵ◌ ,
לכל ◌ְ ּב ◌ֵני
פְ◌ %דּ ◌ָמעוֹ ת ◌ְ ◌ָ
לש ּ ֹ
שים ◌ִ ׁ ◌ְ
אלה עוֹ ◌ִ ׂ
אמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִתים ◌ְ ּב ◌ֵחיק ◌ִ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִמן ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ַּכ ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת
◌ַ ◌ָ ּ
מריםִ◌ :דּ ◌ֵיני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּתוֹ ◌ִהים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
סכ ◌ִנים
המ ◌ְ ◌ֵּ
התינוֹ קוֹ ת ◌ַ ּ◌ִ
אמתִ◌ּ ַ◌ .
לכים ◌ַעל ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ֱ◌ %
אמתְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
ה ּוא ◌ֵהם ◌ֱ ◌ֶ
◌ַ ◌ָּ
רבוֹ ן
שה ◌ִ ּ
האמת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
איפה ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
למה ◌ֵמת ּו? ◌ֵ ֹ
הלל ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ
חטא ּוָּ◌ ָ◌ ,
מס ּ◌ַת ◌ְּל ◌ִקים ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ָ◌ -ל ◌ָּמה?
חטאי ◌ֲאבוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ִאם ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מנחם.
להם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַַודּ אי ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
]זוהר שמות פ' משפטים )דף

תה ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
ְוהנּ ה ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ
עוֹ דֵ◌ ִ◌ ◌ ,
מעת ◌ָ ◌ֲ
הע ׁש ּו ◌ִקים  -אוֹ ◌ָ ּ
מעה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
0נינ ּוֵ◌ ,י ׁש ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מתקן
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
גנּ ים ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּמ ◌ִ ◌ִ
לעמד
יקים ◌ְגּ מ ּו ◌ִרים -א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
אפ ּל ּו ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
להם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
ונד ◌ָ ּבק ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ָשםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
מתקן ◌ָ ּב ◌ֶהם
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא אוֹ ◌ֵהב אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מפי
ועליהם ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ח( ◌ִ ּ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הי ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ול ◌ָּמה
שים ׁ ◌ָשםָ◌ ְ◌ ,
עלת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
עזּ .ו ◌ָמה ◌ַה ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
דת ֹ
וינקים ◌ִי ּ ◌ַס ◌ְ ּ◌ָ
ללים ◌ְ ְֹ ◌ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
להש ◌ִ ּבית אוֹ ◌ֵיב ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מתנקם.
רריְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ %
למען צוֹ ◌ְ ◌ֶ
לשם? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עוֹ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ָ
תש ּו ◌ָבה.
לבעלי ◌ְ ׁ
אחר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
וכן ◌ֵי ׁש ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ

הּתינֹוקֹות
ּבזכּות ַ ִ
ליׂשראל ִ ְ
נּתנה ְ ִ ְ ָ ֵ
ּתֹורה ִ ְ ָ
ַה ָ
עז )ח ,ג( :
יס ◌ְד ּ ◌ָת ֹ
וינקים ◌ִ ּ◌ַ
ללים ◌ְ ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִמ ּ ◌ִפי עוֹ ◌ְ ◌ִ

]זוהר חדש רות דף קב[.
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I

 Iזוהר תהלים I

I

רצה ◌ַ ◌ָ ּ
לתת ּתוֹ ◌ָרה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מעתיּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
והל %ה ּוא
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נטל ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
ראלַ◌ ָ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
לקב ◌ָלםַ◌ .עד ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִריד אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ
העמיםְ◌ ,ו-א ◌ָרצ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
למי רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ה0רתִ◌ ְ◌ :
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
אמר ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
סיניְ◌ ָ◌ .
◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
לתת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי תוֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
רלי
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם גּ וֹ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
אמרִ◌ ְ◌ :
הלל ּו? ◌ָ ◌ַ
ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
נחלתוֹ ,
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
עמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
וחלקיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לב( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
חלק ה' ◌ַ ּ
ערבוֹ ן
להם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי תוֹ רוֹ תְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
ואני נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
הרי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ֲ ◌ֵ
התוֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו,
יתעוֹ ◌ְרר ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ּ
בילם ◌ִ ◌ְ
בש ◌ִ ◌ָ
נקיםּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
ללים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
עז'.
דת ֹ
יס ◌ְ ּ◌ָ
וינקים ◌ִ ּ ◌ַ
ללים ◌ְ ְֹ ◌ ◌ִ
'מ ּ ◌ִפי עוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ִ

ּכביכֹול ְ ֶוזה ִלּמּוד
נפילה ִ ְ ָ
להם ְ ִ ָ
היה ָ ֶ
למּטה ָ ָ
ּכׁשּירדּו ְ ַ ָ
הּמלאכים ְ ֶ ָ ְ
ַַ ְָ ִ
ליׂשראל
ְזכּות ְ ִ ְ ָ ֵ
תפקדנּ ּו )ח ,ה( ] :זוהר בראשית
אדם ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
תז ◌ְּכ ◌ֶרנּ ּו ּו ◌ֶבן־ ◌ָ ◌ָ
◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי־ ◌ִ ◌ְ
בני
נאמר )שם( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ֵ
עליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
פיליםֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
פ' בראשית )דף כהַ◌ [(.ה ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
הנּ הֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ואלה ◌ֵהם ◌ִמין ׁ ◌ֵש ◌ִני
טבוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
האדם ◌ִּכי ֹ
הא-הים ◌ֶאת ◌ְּבנוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
פילים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מלמעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
האלה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהנּ ◌ִ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לעשוֹ ת
רצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
צלמנ ּו ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ָ◌ ,
אדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
שה ◌ָ ◌ָ
נע ◌ֶ ׂ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ׂ
אמר ◌ַ ◌ֲ
וש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו
ממנּ ה ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ׁ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ְ ◌ֶ◌ 3
העליוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ
לכל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ֹרא ׁש ◌ְ ◌ָ
קדים
ויפקד ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
אמר ּבוֹ )שם מא( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מתמנּ ים ◌ַעל ◌ָידוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
'מה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי
ואמר ּו )תהלים ה( ◌ָ
לקטרגוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הארץֵ◌ ,הם ◌ָרצ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
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I

להם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
אמר ◌ָ ◌ֶ
לפניַ◌ ָ◌ .%
לחטא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עתיד ◌ַ ◌ֲ ֹ
תזכ ◌ֶרנּ ּו' ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ְּ
טאים יוֹ ◌ֵתר
הייתם חוֹ ◌ְ ◌ִ
למטה ◌ְּכמוֹ תוֹ ֶ◌ ִ◌ ֱ◌ ,
אתם ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ
ה ּואִ◌ :אם ◌ַ ּ◌ֶ
הייתם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
חשק ּו
האדם ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ָ◌ ,
הא-הים ◌ֶאת ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בני ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ממנּ ּוִ◌ .מ ◌ָ ּיד ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ּ◌ֶ
בהםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לש ◌ָלאוֹ ת.
למטה ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ְ
הפ ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
ילם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הערב ◌ַרבֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ועזא"לֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵמ ◌ֶהם ◌ַ ◌ְ
עז"א ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
והם ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
נשים ׁ ◌ֶש ◌ֵהן טוֹ בוֹ ת,
אחר ◌ָ ׁ ◌ִ
לזנוֹ ת ◌ַ ◌ַ
עצמם ◌ִ ◌ְ
הפיל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פיליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּ ◌ִ
הנּ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ילם ◌ַ ◌ָ ּ
להם
יהיה ◌ָ ◌ֶ
הבא ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
ְולכן ◌ִה ּ ◌ִפ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ
אמר )דברים ז(
כרם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ָ
להם ◌ְ ׂ
ונתן ◌ָ ◌ֶ
חלק ׁ ◌ָשםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
להאבידוֹ ◌ְוגוֹ '.
ל0נאיו ◌ֶאל ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֵּלם ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
תפקדנּ ּו וכו' )ח ,ה-ו( :
אדם ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
תזכ ◌ֶרנּ ּו ּו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
אמרַ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ָנּ ◌ֶחם ה' ◌ִּכי
בראשית פ' בראשית )דף נז ע"א([ ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
עשה
וחדוהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
נטל ּ◌ַת ◌ְנח ּו ◌ִמים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ארץ ַ◌ ָ◌ -
האדם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
עשה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ָנה,
דגמא ◌ֶ ◌ְ
ארץֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכ ◌ָ◌ ְ◌ 3
האדם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ׁ ◌ַ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְוכל ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ָ
חס ◌ֵרה ּו ◌ְּמ ◌ַעט
'ות ◌ַ ּ◌ְ
ואמר ּו )תהלים ח( ◌ַ ּ◌ְ
עליוֹ ◌ָנהְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְדמ ּות ◌ֶ ◌ְ
אדם,
חטא ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכְּ◌ %כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עט ◌ֵרה ּו'ַ◌ ַ◌ .
והדר ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ְ
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מא-הים ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֱ ◌ִ
התעצב ◌ַ ◌ָ ּ
חטאֶ◌ ׁ .ש ◌ָנּ ◌ַתן ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ◌ְך ה ּוא ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לפניו ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
לברא אוֹ תוֹ ,
רצה ◌ִ ◌ְ ֹ
חלה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0רת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
למלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
תפקדנּ ּו'.
אדם ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
תזכ ◌ֶרנּ ּו ּו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
'מה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
◌ָ
]זוהר

ּמלאכים
ּכלּפי ַה ַ ְ ָ ִ
ודרּגתם ְ ַ ֵ
האדם ְ ַ ְ ָ ָ
ּבריאת ָ ָ ָ
ְִ ַ
תפקדנּ ּו )ח ,ה( :
אדם ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
תזכ ◌ֶרנּ ּו ּו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִ ּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
'מה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי
ואמר) ,תהלים ח( ◌ָ
פ' בלק )דף ר"חָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
]זוהר במדבר
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I

מנּ י ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ְ
תזכ ◌ֶרנּ ּו' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ֵ◌ 3
◌ִ ◌ְ ◌ְּ
אמר ּו אוֹ תוֹ
ברצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
קרא
אדםָ◌ ָ◌ .
לברא ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
עלה ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
להם,
אמר ◌ָ ◌ֶ
לפניוַ◌ ָ◌ .
יבם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ְוהוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
מלאכי ◌ֶ ◌ְ
לכתוֹ ת ◌ִּכ ּתוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ּ
יקר ◌ַ ּבל
ואדם ◌ִּב ◌ָ
לפניו) ,שם מט( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדםְ◌ ָ◌ .
לברא ◌ָ ◌ָ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ִָילין ◌ְוגוֹ ' .הוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ַ ◌ָ ּ
וש ◌ַרף אוֹ ◌ָתם.
אצבעוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
לברא
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ֹ
להםִ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
לפניוַ◌ ָ◌ .
אחרוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הוֹ ׁ ◌ִשיב ◌ִּכ ּתוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
אדם
תזכ ◌ֶרנּ ּו'? ◌ַמה ּ◌ִטיבוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
'מה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
לפניוָ◌ ,
אמר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדםְ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בצ ◌ֶלם ׁ ◌ֶש ◌ָּלנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
להםּ ֶ◌ ,בן ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ֶזה? ◌ָ ◌ַ
חכמתוֹ
היה ◌ַ ◌ֶ ּ
זכאי
ויצא ◌ַ ◌ַּ
וחטאָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אדםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מחכמתכםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
לפניוִ◌ ּ :פ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ֵי ׁש ◌ָלנ ּו
אמר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועזא"לְ◌ ָ◌ ,
עז"א ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
לפניוּ ָ◌ ,בא ּו ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלמלא
להםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
לפניַ◌ ָ◌ !%
חטא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ית ◌ָ ◌ָ
עש ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׂ
הרי ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
אליֵ◌ ֲ◌ ,%
◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?
אצלם ◌ְוכ ּו'ֶ◌ .מה ◌ָע ◌ָ ׂ
ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְמצ ּו ◌ִיים ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
רגּ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
0מיםַ◌ ָ◌ .
מה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֵ ◌ַ
מדּ ◌ְ ◌ָ
ילם ◌ִ ◌ַ
הפ ◌ָ
◌ִ ּ ◌ִ
נאמר
עיניםִ◌ .אם ֹ ◌ַ
נפל ּו ◌ְגל ּוי ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אמר ֹ ◌ֵ
לעם ◌ָ ◌ַ
אלתכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
לש ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הש ◌ְב ּ◌ִתי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֵ ׁ ◌ַ
יכתב
עצמוֹ ֵ◌ -איֹ ּ ְ◌ ִ◌ %
מש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
היה ◌ְ ׁ ◌ַ
בחים ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ּכּ ,%ו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
אמת ה ּוא,
ואם ◌ְדּ ◌ַבר ◌ֱ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָדּ ◌ָבר ּכוֹ ◌ֵזב ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה?! ◌ְ ◌ִ
נביאי
עליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
דר ◌ָגּ ה ◌ֶ ◌ְ
רשע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
יש ּ◌ַת ◌ַּבח אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ֵאיְ◌ ׁ ִ◌ %
העליוֹ ◌ָנהַ◌ ,רק ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם
קד0ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הרי ◌ֵאין ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ◌ 3
האמת?! ◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
ילם
הפ ◌ָ
אחרי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ ◌ִ
הרא ׁשוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
לדּ ◌ָבר ◌ָ ◌ִ
חזרנ ּו ◌ַ ◌ָ
להּ ָ◌ .כ ◌ֵעת ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
הרא ּוי ◌ָ ּ
ממקוֹ ◌ָמם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
נשוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אחר ◌ְ ׁ
הקדוֹ ׁשָ◌ ,טע ּו ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּ◌ְ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד(
להסת ◌ֵּכלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
והטע ּו ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .כאן ◌ֵ ׁ
מלאכים ◌ֵ ּ
יכל ּו
אל ּו ◌ָהי ּוֵ◌ ,איְ◌ ָ◌ %
והרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ ׂ
ּ
ארץ? ◌ֶ ◌ָּ
מעלה
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם )מלכים( ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלא ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ
להתק ◌ֵים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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להם
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאיר ◌ָ ◌ֶ
לעמדַ◌ ,רק ◌ְּבאוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
מדים ◌ְו-א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
א עוֹ ◌ְ ◌ִמהם אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר- ,א ◌ְיכוֹ ◌ִלים
ואם ּפוֹ ◌ֵסק ◌ֵ ◌ֶ
מק ◌ֵ ּים אוֹ ◌ָתםִ◌ ְ◌ .
ּו ◌ְ ◌ַ
ילם ◌ַ ◌ָ ּ
והפסיק
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הפ ◌ָ
לעמדּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ֹ
וש ◌ַלט
כש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
זיוםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הש ּ◌ַת ◌ָנּ ה ◌ִ ◌ָ
מעלה ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
מהם אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
אחרת.
בדרגּ ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הש ּ◌ַתנּ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אויר ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ
היה
דבר ,אוֹ תוֹ ◌ָמן ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
ליש ◌ָ ◌ֵ
היה יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
המן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ראהָּ◌ ַ◌ ,
ֹּ
סתר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
מהע ּ◌ִתיק ◌ַ ◌ִ
היה יוֹ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
מטל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
מאיר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
היה אוֹ רוֹ ◌ֵ ◌ִ
היה נוֹ ◌ֵחתָ◌ ָ◌ ,
כש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ְס ◌ָּת ◌ִריםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ִ
היה יוֹ ◌ֵרד
עליוֹ ◌ִניםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
הת ּפ ּו ◌ִחים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ֵדה ◌ַ ּ◌ַ
ממנּ ּו ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ְ ׂ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
נק ּ ◌ָפאּ ,ו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֶנּ ה
מגליד ◌ִ ◌ְ
היה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אויר ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ,
ושוֹ ◌ֵלט ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ
למ ◌ָּטה ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ַ
היה ◌ִזיווֹ ◌ֶ ◌ָּ
וה ◌ָּמן ◌ִּכ ◌ְ ◌ַזרע ◌ַגּ ד
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יא( ◌ְ ◌ַ
◌ִזיווֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
וש ◌ַלט
לאכיםֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַ ּ◌ַ
ה ּוא ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ֵתרָ◌ ְ◌ .
עשה
בהֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
תה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ִ ׁ
אוירְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ
ראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ָ ּ
הש ּ◌ַתנּ ּו ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
קש ◌ָרם
הטע ּו ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ׁ ְ◌ ,
ראה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ָ ◌ָ
עמק
איזה ◌ָמקוֹ ם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים? ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
החשְּ◌ .%ב ◌ֵ ◌ֶ
רזל ◌ְּב ◌ַהר ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
לש ◌ָלאוֹ ת ◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ
◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ְ
תה
חשָ◌ ּ ַ◌ %
וזרק ֹ ׁ ◌ֶ
עז"אַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ההר .הוֹ ׁ ◌ִשיב ◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הפ ◌ִניםִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
ׁ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּק ׁ ◌ָש ◌ָרם ◌ַ ◌ָ ּ
מעלה,
והר ◌ִגּ יז ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התח ◌ֵ ּזק ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
פניו.
חשּ ְ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
וזרק ֹ ׁ ◌ֶ
בעמק ◌ַעד ◌ַצ ◌ָ ּוארוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הפילוֹ ◌ְ ֹ ◌ֶ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּ ◌ִ
בני
החשּ .%ו ◌ְ ◌ֵ
והאיר לוֹ ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
לפניוִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
התח ◌ֵ ּזק ,הוֹ ׁ ◌ִשיבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עזא"ל ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מלמ ◌ִדים ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני
אליהם ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
דעים ◌ְמקוֹ ◌ָמםּ ָ◌ ,ב ◌ִאים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
נקראים
הח ׁ ◌ֶשִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
הרי ◌ַ ֹ
קסמיםְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ
נחשים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
מק ◌ִדּ ים ◌ָלאוֹ ר,
החשְ◌ ַ◌ %
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
הררי ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
קדםָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
בלעם
לבן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדםָ◌ ָ◌ .
הררי ◌ֶ ◌ֶ
נקראים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
החשִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
הרי ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ֵ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ינחני
ארם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
לעםִ◌ ,מן ◌ֲ ◌ָ
0אמר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
מהם ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפיםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למד ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ
קדם ◌ְוגוֹ '.
מהררי ◌ֶ ◌ֶ
מל %מוֹ ◌ָאב ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בלק ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
והדר ּ ◌ְת ◌ַע ּ ◌ְט ◌ֵרה ּו
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מאהים ◌ְ ◌ָ
חס ◌ֵרה ּו ּ◌ְמ ◌ַעט ◌ֵ ◌ֱ ◌ִ
ות ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ּ ◌ְ
אמרָ◌ ,אז
ַרבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
בראשית פ' בראשית )דף לוּ ִ◌ ◌ [(:
חתוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עמד
התקלל ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
הת ◌ְ ּ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
ונדּ וֹ נ ּוָ◌ ְ◌ ,
שה ◌ַ ּב ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ִנכנס ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
סיני.
ראל ◌ְּב ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
עמד ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
חשַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הנּ ◌ָ ׁ
זהמת ◌ַ ◌ָ
גלל ◌ַ◌ ֲ◌ 3
◌ְ ּב ◌ִק ּי ּומוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
יש אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ר
הלב ׁ
אחר ◌ָ ּכִּ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ַ ◌ַ
מהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכ ◌ְתנוֹ ת עוֹ רּ ַ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה ◌ָהי ּו ◌ָ ּכ ◌ְתנוֹ ת אוֹ ר
ֶנהנה ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֱ ◌ֶ
לאכי
מעלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ּ◌ַת ◌ְּמ ׁ ◌ִשים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם ח(
להנוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ רֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
ה0רת ◌ָהי ּו ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
וכעת
והדר ּ◌ְת ◌ַע ּ◌ְט ◌ֵרה ּו'ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מא-הים ◌ְ ◌ָ
חס ◌ֵרה ּו ּ◌ְמ ◌ַעט ◌ֵ ◌ֱ ◌ִ
'ות ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ּ◌ְ
אחר
פשַ◌ ַ◌ .
הנּ ◌ֶ ׁ
מהם ◌ְו-א ◌ַ ◌ֶ
נהנה ◌ֵ ◌ֶ
חטא ּו ּ ָ◌ -כ ◌ְתנוֹ ת עוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהעוֹ ר ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
היהְ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִנים ◌ָ ּבא ּו ◌ַעל ◌ַח ◌ָ ּוה
המה ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ןּ ֵ◌ .בן ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ּ 3ז ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּכ %הוֹ ◌ִליד ּו ◌ֵּבן ◌ִ ׁ
למינוֹ ,
יצא ◌ְ ◌ִ
וזה ◌ָ ◌ָ
למינוֹ ◌ְ ◌ֶ
יצא ◌ְ ◌ִ
לידה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ָ
ְוהתעב ◌ָרה ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
לצד
לצד ◌ֶזה ◌ְ ◌ֶוזה ◌ְ ◌ַ
נפרד ּו ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
◌ְור ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
לצד ◌ֶזהֶ◌ .זה דּ וֹ ◌ֶמה ◌ַ ◌ַ ּ
קין ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְּמדוֹ ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ַצד
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
לצד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ַ◌ ִ◌ .
וזה דּ וֹ ◌ֶמה ◌ַ ◌ַ ּ
מצד ׁ ◌ֶשל
וש ◌ִדים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
הרעים ◌ְור ּוחוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל ◌ַה ּ◌ִמ ◌ִינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
כש ◌ִפים ◌ָ ּב ◌ִאיםּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
בש ◌ֵלמ ּותִ◌ ַ◌ .יין טוֹ ב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִיין ◌ַרעְ◌ .ו-א
רחמים יוֹ ◌ֵתר ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
הבל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם דּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל
והתיחס ּו ◌ִ ּ◌ֶ
עמוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ֵשת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ ◌ְ ◌ַ
ִנתקן ◌ִ ּ
נש ּ◌ַתל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
מק ◌ִין ◌ָ ּבא ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲחצ ּו ◌ִפים
יקי עוֹ ◌ָלםּ ,ובוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַצ ◌ִדּ ◌ֵ
רש ◌ִעים ◌ְ ◌ִור ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
)ח ,ו( ]זוהר
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I

 Iזוהר תהלים I

ח

צנה
¤Ÿ

I

אּלא
ּבבינהָ ֶ ,
ּבמעלה ְ ִ ָ
ברא ְ ַ ֲ ָ
ֹולמֹו ֹלא ָ ָ
ּקּב"ה ְּבע ָ
ּׁשּברא ַה ָ ָ
ָּכל ַמה ֶ ָ ָ
ּולהב ִּדיל
ּולהּכיר ְ ַ ְ
לדעת ְ ַ ִ
העליֹונים ָ ַ ַ
ּכח ִמן ָ ֶ ְ ִ
ׁשּנתן ּבֹו ֹ ַ
לבּדֹוַ ָ ֶ ,
האדם ְ ַ
ָ ָָ
הרע
ּובין ָ ָ
ֵּבין ַהּטֹוב ֵ
אמר
והדר ּ ◌ְת ◌ַע ּ ◌ְט ◌ֵרה ּו וכו' )ח ,ו-ז( ] :זוהר חדש פ' בראשית[ ◌ָ ◌ַ
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה -א ◌ָבא ◌ֶ ◌ָּ
יצר
להדּ ◌ֵר ׁשַ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ֶ
אלא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חנילאיָ◌ ּ ַ◌ ,
ַרבי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
אלא ◌ָּכל ◌ַמה
אחדּ ָ◌ ֶ◌ .
ה0אר ◌ַא ◌ָּתה מוֹ ◌ֵצא ◌ְ ּביוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני יוֹ ◌ִדיןָ◌ ְ◌ ,
בינה,
מעלה ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
ברא ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ב ◌ָרא ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְּבעוֹ ◌ָלמוֹ , ,א ◌ָ ◌ָ◌ֶ ◌ָ ּ
להכיר
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ַתן ּבוֹ ּכֹ ◌ַח ◌ִמן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
האדם ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
לדעת וּ ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
מעטר ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרעְ◌ ,והוּ א ◌ְ ◌ָ◌ּ .
הטוֹ ב וּ ◌ֵבין ◌ָ ◌ָ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
להב ◌ִדּ יל ◌ֵּבין ◌ַ ּ
והדרְּ◌ ,כמוֹ
עט ◌ֵרה ּו'ְ◌ ,וה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ַעל ◌ָ ּכל
'וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר )תהלים ח( ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והדר ּ◌ְת ◌ַ ◌ְּ
ואחר
ידיַ◌ ַ◌ ְ◌ .%
מעשי ◌ָ ◌ֶ
ילה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
מש ◌ֵ
ידיוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם( ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ִ
מעשה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
העפר,
וישוֹ ב ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
עפר ◌ְ ◌ָ ׁ
ה0בח ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא זוֹ ◌ֵכר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
חנןֵּ◌ ַ◌ ,
חלק
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לפניוְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ◌ַויַ◌ ָ◌ .
הבל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נעשה ◌ֶ ◌ֶ
הכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ּ ֹ
וישוֹ ב
האדמהׁ ָ◌ ְ◌ ,
עפר ◌ִמן ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ָ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יצר ה' ◌ֱ ◌ִ
הת ◌ָבהַ◌ ,וי ◌ִ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ֵ
היה.
העפר ◌ְּכמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ

הּנׁשמה
ואת ַ ְ ָ ָ
ּוׁשים ְ ֶ
החמּׁשה ח ִ
ּבאדם ֶאת ַ ֲ ִ ָ
ּברא ָ ָ ָ
הּקּב"ה ָ ָ
ַָָ
רגליו )ח ,ז( ] :זוהר
תחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כל ׁ ◌ַש ּ ◌ָתה ◌ַ ◌ַ
ידי! ּ ֹ
מעשׂ י ◌ָ ◌ֶ
ילה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מש ◌ֵ
ּ ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ִ
נתיחד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
האדםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
חדש פ' בראשית[ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
קלסתר
ונתן ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
אדםַ◌ ָ◌ ◌ְ .
נעשה ◌ָ ◌ָ
ואמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עש ◌ָ ּיתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עמ ◌ֶהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ָּ
"שִ◌ ,דּ ּב ּו"ר,
הליכ"ה◌ִ ,מּ 0ו ׁ
רי"ח ,קוֹ ◌ָמ"הָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
רא ◌ָ ּי"הַ◌ ֵ◌ ,
ּ◌ָפ ◌ִניםִ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ח(
ידיוֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶ
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
ש ◌ָ ּי"הִ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ .
◌ֲע ◌ִ ׂ
המשילוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
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 Iזוהר תהלים I

I

רגליו'ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
תחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כל ׁ ◌ַש ּ◌ָתה ◌ַ ◌ַ
ידיֹ ּ %
מעשי ◌ָ ◌ֶ
ילה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
מש ◌ֵ
'ת ◌ְ ׁ ◌ִ
ּ◌ַ
כש ◌ָ ּז ◌ַרק ּבוֹ
נדמה
ולעליוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ִ◌ .
חתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לת ◌ְ ּ
ונדמה ◌ַ ּ◌ַ
רגליוָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְנש ◌ָמהָ◌ ,קם ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
אימה,
וכבוֹ דְּ◌ ,ב ◌ֵ ◌ָ
והדרָ◌ ְ◌ ,
תארָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לעליוֹ ◌ִניםְּ◌ ,ב ֹ ◌ַ
ונש ◌ָמתוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לארץְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ג ּופוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
עט ◌ֵרה ּוַ◌ ָ◌ .
והדר ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ְ
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ביראהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חס ◌ֵרה ּו
'ות ◌ַ ּ◌ְ
ספק ◌ְּב ◌ִל ◌ִּביֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ַ ּ◌ְ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֵ
ראש ◌ַ ּ ◌ָ
נתןׁ ֹ ,
יוֹ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמתוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה
אבה ּוּ ְ◌ ,ב ◌ִ ׁ ◌ְ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מא-הים'ַ◌ ָ◌ .
◌ְּמ ◌ַעט ◌ֵ ◌ֱ ◌ִ
ונלקח ◌ִמן
היה ג ּוף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אבל ◌ַמה ◌ִח ּ◌ָסרוֹ ן ה ּוא? ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְודוֹ ◌ָמה לוֹ ָ◌ ֲ◌ ,
הרי ◌ָרחוֹ ק
אפשרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בחכמה ִ◌ -אי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
דעת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
הארץִ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
האדם ◌ִמן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
קלריה
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ַפע ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
מקב ◌ִלים ּ ֹ
לאכים ◌ַה ◌ְּקרוֹ ◌ִבים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ַת ◌ְנח ּוםַ◌ּ ַ◌ ,
מהם
אינם ◌ְקרוֹ ◌ִביםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם יוֹ ◌ֵרד ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
מעלה ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלהּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
האדםַ◌ ָ◌ .
מהם ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צבאםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ל0מים ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מהם
העליוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ַ ּ◌ַ
מק ◌ֵ ּבל ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלהּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
הכבוֹ ד ◌ְ ◌ַ
◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
מהם
עליוֹ ◌ִנים ּו ◌ְגבוֹ ◌ִהים ◌ְּכמוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
אינם ◌ָ ּכל ◌ָ ּכְ◌ ֶ◌ %
◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
אמר
האדם? ◌ָ ◌ַ
נדמה לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַּב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
האדםָ◌ ֲ◌ .
מהם ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ל0מיםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
תכלה ◌ְלעוֹ ◌ָלםַ◌ ,על
אבה ּוּ ַ◌ ,ב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
מכחוֹ ּו ◌ִמ ◌ְגּ ב ּו ◌ָרתוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ְּכמוֹ ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ַטל ◌ִמן
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְט ◌ָלה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּוֹ ּ ִ◌ ,
היה.
עפר ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ויש ּוב ◌ָ ◌ָ
ויכלה ◌ְ ◌ָ ׁ
האדמהֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לנער חולה
למנצח על מות לבן וגו' )ט ,א(] :שימוש תהלים לפרק ט[ אודה ה' וגו'.
לנער הבוכה ,כתוב אותו .ושם שלו אהי"ה ,א' מן "אודה ,ה' מן
"האויב ,י' מן "נלכדה רגלם בחלוף המ"ם בא"ת ב"ש ,ה' מן סופו
והוא "סלה ,וכתוב ,יהי רצון לפניך אהי"ה אשר אהי"ה השם הגדול
הגבור והנורא שתסיר ממנו זאת הבכיה ותרפאהו מבלי תשישות
ותסיר ממנו סבה וכל שטן ושד ומזיק וכל כאב וחלי מעתה ועד

I

 Iזוהר תהלים I

I

אחריהם
ׁשירה ַ ֲ ֵ ֶ
נֹוׂשאים ִ ָ
ּבּלילהִ ְ ,
ּתפּלתם ַ ַ ְ ָ
ּימים ְ ִ ָ ָ
מס ְ ִ
ּכׁשּיׂשראל ְ ַ
ְ ִֶ ְָ ֵ
ֹומרים? ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי
הּׁשירה ֶׁשא ְ ִ
ּומה ַ ִ ָ
איׁשיםָ ,
ׁשּנקראים ִ ִ
ֹותם ֶ ִ ְ ָ ִ
א ָ
ּטרהּו ְוגֹו'
ּתע ְ ֵ
והדר ְ ַ
וכבֹוד ְ ָ ָ
מאלהים ְ ָ
ּמעט ֵ ֱ ֹ ִ
ּסרהּו ְ ַ
וּתח ְ ֵ
ּכרּנּו ְוגֹו' ַ ְ ַ
תז ְ ֶ
ְִ
הארץ.
ּבכל ָ ָ ֶ
ׁשמָ ְ 5
אּדנינּו ָמה ַא ִּדיר ִ ְ
ה' ֲ ֹ ֵ
היה
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ישב' )ט ,ח( ] :זוהר חדש פ' בראשית[ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַוה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ׁ ◌ֵ
ללכת
חלפתאָ◌ .קמ ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ַ ּבר ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
והיה ◌ִ ּ
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 Iשימוש תהלים I

I

עולם - .ועוד אם עומדים שונאים כנגדך תאמר אותו ותנצל מהם
ואמור ,יהי רצון מלפניך אהי"ה אשר אהי"ה שתצילני מאויבי
ורודפי הקמים עלי כמו שהצלת מי שהתפלל לפניך את השירה
הזאת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

אחר ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
לרבי
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכיםַ◌ ָ◌ ,
ילהַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
אדם ◌ְּב ◌ִכי טוֹ ב.
יצא ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ֵ
שינ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
חזק ◌ָ ּיהֶ◌ ,מה ◌ָע ◌ִ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
נעימ ּות קוֹ ל
סדר ◌ְ ◌ִ
ריתא ◌ִהיאּ ,בא ּו ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ֵ ◌ֶ
חזק ◌ָ ּיהּ ָ◌ :ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
הטה
לפני ◌ֱ ◌ֵ
מש ◌ְּב ◌ִחים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הח ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ַגּ ◌ְל ◌ַגּ ◌ֵּלי ◌ַ ◌ַ
א-הינ ּוַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ָּ
מרים )תהלים
נעימ ּותָ◌ ׁ ,ש ◌ַמע ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
אזנוֹ ָ◌ ׁ ,ש ◌ַמע קוֹ ל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
מע ◌ָּת
חזק ◌ָ ּיהּ ְ◌ :ב ◌ִניָ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
ישב' ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
ט( ◌ַ'וה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ׁ ◌ֵ
וה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
מהנּ ◌ִעימ ּות ◌ְ ◌ַ
נעימ ּותּ .ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ  :קוֹ ל ◌ְ ◌ִ
◌ְּכל ּום? ◌ָ ◌ַ
ידעתי ּ ◌ֵפר ּו ׁשוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַוה'
0מע ּ◌ִתיּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מהפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ ּ ◌ָ
וש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִנים
למ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט ◌ִּכ ◌ְסאוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּב ◌ָכל ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ׁ ◌ָ
ישב ּכוֹ ◌ֵנן ◌ַ ּ◌ִ
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ׁ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ּ ֶ◌ 3◌ ְ◌ ,
כינת ◌ַ ◌ָ ּ
מתק ◌ֶנת
◌ִדּ יןְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ַ
ידע ּ◌ָת
אמר לוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ :
למ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט ◌ִּכ ◌ְסאוֹ ַ◌ ָ◌ .
ממ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר ּכוֹ ◌ֵנן ◌ַ ◌ִּ
ׁ◌ָשםַּ◌ ִ◌ ,
אמר
מרים ◌ֶאת ◌ֶזה? ◌ָ ◌ַ
ה0רת ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
מרה ◌ִ ּ◌ַ
מש ◌ָ ◌ָ
◌ֵאיזוֹ ◌ִהיא ◌ִ ׁ ◌ְ
א-הים
קראים ◌ֱ ◌ִ
הנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאכים ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מרת אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
מש ◌ֶ ◌ֶ
אמר לוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ :
לוֹ - :אַ◌ ָ◌ .
רקיע,
יש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ה0רת ◌ֵ ׁ
מלא ◌ֵכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ָרה ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָמרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
מדנ ּוֲ◌ ,ע ◌ָ ׂ
◌ִהיאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
מש ◌ָמרוֹ ת ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ַּ
ותדע ◌ְלֵ◌ %אי,%
ילהַ◌ ֵ◌ ְ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִ ׁ ◌ְלש ׁ
מתח ּ◌ְל ◌ִקים ◌ְ ׁ ◌ָ
ְוהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֵ
מס ◌ְ ּי ◌ִמים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אחריהם
ש ◌ִאים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ילה ,נוֹ ◌ְ ׂ
פל ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
0ירה
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירהּ .ו ◌ָמה ◌ַה ◌ִ ◌ָ
אישיםְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
קראים ◌ִ ׁ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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לדּ 
משׂ גּ¨ ב © ¨
יהו  ¦ §
ויהי § ¨Ÿ
מיש ¦רים :י ¦ ¦
לאמים ּ§ב ¨ׁ ¥
§ ¦ּ ª
דעי ׁ §ש ¤מ¦ּ %כי א
לעתוֹ ת ּ©ב ¨ּצ¨רה :יא § ¦ § §
¦ §
משׂ גּ¨ ב § ¦ ּ
ויבטח ּו §ב %יוֹ § ¥
ישב
ליהו  ¥ׁ Ÿ
זמר ּו © ¨Ÿ
יהו  :יב © ּ§
דרשי¨Ÿ § %
עזבת ¤ׁ §Ÿ
¨ © § ּ¨
עלילוֹ ¨תיו :יג ּ¦כי ׁ ¥Ÿ
דרש ¨דּ ¦מים אוֹ ¨תם
בעמים ¦ £
¦צ ּיוֹ ן ©הגּ¦ יד ּו ¨ © ּ¦
חננני § ¨Ÿ
ענוים :יד ¨ § ¦ ¥
צעקת )עניים( ¦ ¨ £
זכר א ׁ¨ש ©כח © © £
¨¨
יהו 

I

 Iזוהר תהלים I

I

חס ◌ֵרה ּו ◌ְּמ ◌ַעט
ות ◌ַ ּ◌ְ
תזכ ◌ֶרנּ ּו ◌ְוגוֹ ' ◌ַ ּ◌ְ
מרים? )שם ח( ◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
אדּ יר
עט ◌ֵרה ּו ◌ְוגוֹ ' ה' ◌ֲאדּ ֵֹ ◌נינ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
והדר ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ְ
וכבוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מא-הים ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֱ ◌ִ
ש ◌ִאים ׁ ◌ִש ◌ָירה אוֹ ◌ָתם
ה0נ ◌ָ ּיה נוֹ ◌ְ ׂ
מרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הארץַּ◌ .ב ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְמְּ◌ %ב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מלים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ ◌ִּ
וחש ◌ַ ◌ִּ
מרים? )שם
ואראליםּ ,ו ◌ָמה אוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
קראים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממ ׁשַ◌ ,עד
אליםּ ַ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַה ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
כט( ◌ָהב ּו ◌ַלה' ◌ְּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ִ
ילה ◌ַ ◌ָּ
ה0עה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ָ ◌ָ
סת ◌ֶ ּי ◌ֶמת ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
מרה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָ ּ
לבא,
לעתיד ◌ָ ֹ
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
מסת ◌ֵּכל ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עדן ◌ַ ◌ָּ
ממ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ַ ּ
פנּ ים ּו ◌ְכר ּו ◌ִבים,
רפים ◌ְואוֹ ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ִ
ואחריהם ◌ְ ׂ
הק ◌ד ׁשֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תחים ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
יראי) ,%שם סח
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
מרים )שם לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ %א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ה( ֹ ּ
מרת
המ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
תחילת ◌ַ ּ◌ִ
יה ׁ ◌ְשמוֹ ּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
ערבוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ּ
מרים
א-היםְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
קראים ◌ֱ ◌ִ
ש ◌ִאים ׁ ◌ִש ◌ָירה אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0לישית נוֹ ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
תחים
הב ◌ֶקרּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
ישב ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ּ ֹ
)תהלים ט( ◌ַוה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ׁ ◌ֵ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ◌ְוגוֹ '.
ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
מרים )שם יט( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה0מים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
כבים ◌ְוגוֹ ',
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
מספר ◌ַ ּ
מרים )שם קמז( מוֹ ◌ֶנה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
בקר אוֹ ◌ְ ◌ִ
כבי ֹ ◌ֶ
ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
קראים ◌ְ ּב ◌ֵני
הנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאכים ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כ ◌ַח .אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵננ ּו ◌ְ ◌ַורב ּ ֹ
אליםָ◌ ,הב ּו
מרים )שם כט( ◌ָהב ּו ◌ַלה' ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ִ
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
א-היםּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
ועז.
◌ַלה' ◌ָ ּכבוֹ ד ◌ָ ֹ
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למען
מ$ערי ¨ ¤
ממי ¦ © ¥ £
מ(נאי §מרוֹ § ¦
עניי ¦ ¨ §Ÿ
ראה ¨ § ¦
§ ¥
מות :טו § © ©
אגילה
ערי ©בת ¦צ ּיוֹ ן ¨ ¦ ¨
הל ¤תי§ּ %ב ׁ©ש¥ £
אספ¨רה ּ¨כל ּ§ת ¦ ּ¨
§ּ © £
ּ¦ב ׁ
טמנ ּו
רשת ז ּו ¨ ¨
טבע ּו גוֹ ¦ים ּ§ב ׁ©ש ©חת ¨עשׂ ּו ּ§ב¤ׁ ¤
עת :%טז ¨ §
יש ּו ¨ ¤
פעל
יהו  ¦ ׁ §
רגלם :יז נוֹ ©דע § ¨Ÿ
נלכ¨דה © § ¨
¦ § ּ§
מש ּ¨פט ¨עשׂ¨ ה ּ§ב © Ÿ
סלה :יח ¨ ׁ
ּ©כ ּ¨פיו נוֹ ׁ ¥
לשאוֹ ¨לה
רש ¦עים ¦ ׁ §
יש ּוב ּו § ׁ¨
רשע ¦הגּ¨ יוֹ ן ¨ ¤
קש ¨ ׁ¨
י$כח
לנצח ¦ ¨ ©
אהים ' :יט ּ¦כי א ¨ © ¤
כחי ¡ ¦
ּ¨כל גּ וֹ ¦ים ׁ §ש ¥ ¥
יהו
לעד :כ ק ּו ¨מה § ¨Ÿ
ענ ¦ּיים ּת© Ÿ
קות )ענוים( ¦ £
אביוֹ ן ּ¦ת § ©
§¤
אבד ¨ ©
יתה
י$פט ּו גוֹ ¦ים ©על ּ¨פ ¤ני :%כא ׁ ¦ש ¨
יעז ¡אנוֹ ׁש ¦ ¨ §
 ©אל ¨ Ÿ
המה ּ¤ס ¨לה:
להם § ¥ידע ּו גוֹ ¦ים ¡אנוֹ ׁש ¨ּ ¥
יהו  מוֹ ¨רה ¨ ¤
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּבתֹות
ּבמֹוצאי ַ ָ
נעם ְ ָ ֵ
ויהי ֹ ַ
אמירת ִ ִ
ֲִ ַ
הים )ט ,יח( :
כחי ◌ֱא ◌ִ
לשאוֹ ◌ָלה ◌ָּכל גּ וֹ ◌ִים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֵ
◌ָי ׁש ּוב ּו ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִ ׁ ◌ְ
"ויהי
ראל ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
תחים ◌ִי ◌ְ ׂ
שמות פ' ויקהל )דף ר"זּ ְ◌ [(.ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
וסדר ◌ַ ◌ְּ
תחים
יהנּ ֹם ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ ◌ִ
רש ◌ֵעי ◌ַ ◌ֵ
ד0הּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
הק ◌ָ◌ 3
נעם" ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ֹ ◌ַ
דּ
ּ
יקים
הצ ◌ִ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשְ◌ ׁ ַ◌ .
העם ◌ַ ◌ָ
ראלָ◌ ָ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
ריכם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
מריםְ◌ ׁ ַ◌ :
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ריכם ◌ַ ◌ַ ּ
מר
לש ֹ
לרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש5א ◌ָזכ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה .אוֹ י ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
מרים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
◌ַה0וֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּכרוֹ ז ◌ְואוֹ ◌ֵמר) :שם ט(
מקדּ יםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ּתוֹ ◌ָרהָ◌ .אז דּ ּו ◌ָמ"ה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ְקב ּוצוֹ ת
א-הים'ָ◌ ְ◌ .
כחי ◌ֱ ◌ִ
לשאוֹ ◌ָלה ◌ָ ּכל גּ וֹ ◌ִים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֵ
רש ◌ִעים ◌ִ ׁ ◌ְ
'יש ּוב ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ׁ
◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
רחם
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֵ
יהנּ ֹםֵ◌ ְ◌ ,
הלל ּו טוֹ ◌ְרדוֹ ת אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
מענּ ◌ִגים ◌ֶאת
ה0בת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מרי ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
ריהם ◌ָ ּכל ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵ ◌ֶ
עליהםְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אמ ◌ְרנ ּו.
מלמעלהְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הענג ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ָ ֶֹ ◌
]זוהר
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י

לעתוֹ ת
עמד ּ§ב¨רחוֹ ק ּ©ת § ¦
יהו  ּ©תŸ £
למה § ¨Ÿ
א ¨¨
עלים § ¦ ּ
מזמוֹ ת ז ּו
עני ¦ ּ¨
ידלק ¨ ¦
רשע ¦ § ©
גאות ¨ ׁ¨
ּ©ב ¨ּצ¨רה :ב ּ§ב © © £
ית §פשׂ ּו ּ¦ב § ¦ ּ
אות © § ׁ
נאץ
בצע ּ¥ב¥ר ¦ ¥
רשע ©על ּ©ת © £
הלל ¨ ׁ¨
חשב ּו :ג ּ¦כי ¦ ּ¥
¨ ׁ¨
נפשוֹ ּו © ¥ Ÿ
אפוֹ ּ©בל ¦ § ׁ Ÿ
אהים
ידרש ¥אין ¡ ¦
גבה © ּ
יהו  :ד ¨ ׁ¨
§ ¨Ÿ
רשע ּ§כ ּ © Ÿ
דרכיו ּ§ב ¨כל ¥עת
יחיל ּו )דרכו( § ¨ ¨
מזמוֹ ¨תיו :ה ¨ ¦
' ּ¨כל § ¦ ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
למי שיש לו שונאים

למה ה' תעמוד וגו' )י ,א(] :שימוש תהלים לפרק י[ למאן דאית ביה
שד קח קדרה חדשה ותמלא אותו מים שאובים ותתן בה שמן
זית ותלחש עליו זה המזמור ט' פעמים וירחץ במים ההם כל גופו.
ושם שלו הוא אל מן .א' מן "אלה פיהו ,ל' מן "למה ,מ' מן "עניים,
ן מן אנוש מן הארץ .ואמור .יהי רצון מלפניך אל מן שתסיר כל
חולי וכל שד מגוף )פלוני( מעתה ועד עולם.

I

I

 Iזוהר תהלים I
צרה
ּבעת ָ ָ
מתע ֵּלם ְ ֵ
ּקּב"ה ִ ְ ַ
ּכביכֹול ַה ָ ָ
מתי ִ ְ ָ
ַָ

לע ּתוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָצּ ◌ָרה
עלים ◌ְ ◌ִ
עמד ◌ְ ּב ◌ָרחוֹ ק ּ ◌ַת ◌ְ ◌ִ
למה ה' ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ָ ◌ָ
הארץ
אבדה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פ' בשלח )דף נ"חֶ◌ [(:זה ּו ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובַ◌ ,על ◌ָמה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
רתיֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עזבם ◌ֶאת ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר ה' ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,ו ּ ֹי ◌ֶ
זרהֶ◌ ,זה ּו
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
ותקפם ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ְ ◌ֵ
כ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ ◌ָ
נש ◌ָ ּבר ּ ֹ
◌ִי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּוא,
אלעזרַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
רעץ אוֹ ◌ֵיבַ◌ ָ◌ .
ימינ %ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ
בבתי
כנס ּיוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ּ◌ֵ
בתי ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
נש ◌ָמע ◌ְּב ◌ָ ּ◌ֵ
ראל ◌ִ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
)י ,א( ] :זוהר שמות
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אמר
יפיח ּ¨ב ¤הם :ו ¨ ©
רריו ¨ ¦ ©
מש ּ¨פ ¤טי¦ %מ ּ¤נ §גדּ וֹ ּ¨כל צוֹ § ¨
¨מרוֹ ם ¦ ׁ §
אלה ּ ¦פיה ּו
ברע :ז ¨ ¨
אשר א § ¨
ודר ¤ׁ £
לדר ¨ Ÿ
אמוֹ ט § Ÿ
ּ§ב ¦ ּ
לבוֹ ּ©בל ּ ¤
ות ּ©ת ©חת § ׁ
ישב
ואון :ח ¥ׁ ¥
עמל ¨ ¨ ¤
לשוֹ נוֹ ¨ ¨
מרמוֹ ת ¨ Ÿ
מלא ּו ¦ §
¨¥
לחלכה
עיניו § ¨ § ¥
נקי ¨ ¥
יהרג ¨ ¦
סת ¦רים © Ÿ £
חצרים ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
מארב ¦ ¥ £
ּ§ב © § ©
לחטוֹ ף
יארב © £
בסכŸה Ÿ ¡ ¤
סתר ּ§כ © § ¥
יארב ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
יצפŸנ ּו :ט Ÿ ¡ ¤
¦§ּ
אריה § ּ ª
ידכה ¨ ׁ
ונפל
יש© Ÿח § ¨ ©
ברש ּתוֹ  :י )ודכה( ¦ § ּ¤
משכוֹ § ¦ ׁ §
עני ּ§ב ¨ ׁ §
יחטף ¨ ¦
עני © § Ÿ
¨¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

0נינ ּו )בראשית כז( ◌ַ ּ
ואם
יעקבִ◌ ְ◌ .
הקֹל קוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
מדרשוֹ ת ◌ְוכ ּו'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
ּ
קמי.%
הרס ◌ָ ◌ֶ
ברב ◌ְגּ אוֹ ◌ְנַ◌ּ %ת ◌ֲ ֹ
ארנ ּוּ .ו ◌ְ ֹ
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
עשוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
דים ◌ְ ◌ֵידי ◌ֵ ◌ָ ׂ
אָ◌ ,אז ◌ַה ◌ָי ◌ַ ◌ִעלים
עמד ◌ְּב ◌ָרחוֹ ק ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
'למה ה' ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ואמר) ,תהלים י( ◌ָ ◌ָ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ּ
רמיםַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
חטאי ◌ָהעוֹ ◌ָלם גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
לע ּתוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ּצ ◌ָרה'ְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
רידים
וחים וּ מוֹ ◌ִ ◌ִ
אדם צוֹ ◌ְ ◌ִ
בני ◌ָ ◌ָ
למעלה ,וּ ◌ְ ◌ֵ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הוּ א עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶשהוּ א
יח ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
עליהםָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
ברב
ואז ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ֹ
מהם ּ◌ְת ׁשוּ ◌ָבהָ◌ ְ◌ ,
ונמנעת ◌ֵ ◌ֶ
למעלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
גּ
קמי.%
הרס ◌ָ ◌ֶ
◌ְ אוֹ ◌ְנַ◌ּ %ת ◌ֲ ֹ

ּומּמצוֹותיה
מהּתֹורה ִ ִ ְ ֶ ָ
עני ֵ ַ ָ
עני ֶא ָּלא ָ ִ
ֵאין ָ ִ
עני )י ,ט( :
לחטוֹ ף ◌ָ ◌ִ
יארב ◌ַ ◌ֲ
כה ◌ֶ ◌ֱ ֹ
בס ּ ֹ
אריה ◌ְ ◌.
סתר ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יארב ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ ֹ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ְואם ּתֹ ◌ַ
חדש -תקונא קדמאה )דף קכחִ◌ ◌ [(.
העבוֹ ◌ָדה
הרג ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הגּ דוֹ ◌ָלה ◌ָ ◌ְ
נסת ◌ַ ◌ְ
אנשי ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ַרבוֹ ◌ֵתינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ ּ
האריה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֲ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים י(
עליו ◌ָ ◌ַ
אריהָ◌ ָ◌ ,
הרעִ◌ ,דּ ◌ְמיוֹ נוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יצר ◌ָ ◌ָ
זרה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
עני ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ואין ◌ָ ◌ִ
עני'ֵ◌ ְ◌ ,
לחטוֹ ף ◌ָ ◌ִ
יארב ◌ַ ◌ֲ
בסכה ◌ֶ ◌ֱ ֹ
אריה ◌ְ ◌ֹ ּ 3
סתר ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
'יארב ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ ֹ
]זוהר
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לבוֹ ׁ¨ש ©כח ¥אל
אמר ּ§ב ¦ ּ
ּ©ב£עצ ּו ¨מיו )חלכאים( ¥חיל ּ¨כ ¦אים :יא ¨ ©
יהו  ¥אל
לנצח :יב ק ּו ¨מה § ¨Ÿ
ראה ¨ © ¤
הסתיר ּ¨פ ¨ניו ּ©בל ¨ ¨
¦ § ּ¦
רשע
נאץ ¨ ׁ¨
ענוים :יג ©על ¤מה ¦ ¥
יד© %אל ּ¦ת ׁ §ש ּ©כח )עניים( ¦ ¨ £
§נשׂ¨ א ¨ ¤
לבוֹ א ּ¦ת § ׁ Ÿ
ראתה ּ¦כי
דרש :יד ¨ ¦ ¨
אמר ּ§ב ¦ ּ
אהים ' ¨ ©
¡ ¦
חלכה
יעזב ¨ ¤ ¥
עליŸ £ © %
יד¤ ¨ %
לתת ּ§ב¨ ¤
וכעס ּ©ת ּ¦ביט ¨ ¥
אתה ¨ ¨
© ּ¨
עמל ¨ © ©
ורע ּ¦ת §דרוֹ ׁש
רשע ¨ ¨
בר §זרוֹ ©ע ¨ ׁ¨
היית עוֹ ¥זר :טו ׁ §ש Ÿ
אתה ¨ ¦ ¨
¨יתוֹ ם © ּ¨
אבד ּו
ועד ¨ §
יהו  ¤ ¤
מצא :טז § ¨Ÿ
רשעוֹ ©בל ּ¦ת § ¨
¦ ׁ§
מל עוֹ ¨לם ¨ ¤
יהו  ּ¨ת ¦כין
מעת § ¨Ÿ
ענוים ׁ¨ש © § ּ¨
אות ¦ ¨ £
מארצוֹ  :יז ּ©ת © £
גוֹ ¦ים § © ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
להיוֹ ת ◌ִי ◌ְ ׂ
עתידים ◌ִ ◌ְ
תיהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ממ ◌ְצווֹ ◌ֶ ◌ָ
עני ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ָ ◌ִ
מהתוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ◌ִּ
בכבד
המס ּו ◌ְ ֹ ◌ֶ
כבד ◌ַ ּ◌ַ
יהי ּו טוֹ ◌ִעים ּבוֹ ◌ְּב ֹ ◌ֶ
כדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּבדּ ֹ ◌ַחק ◌ַּב ◌ָגּ ל ּותּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
יתפ ◌ְ0ט ּו
כדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הרג ּו אוֹ תוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ֵ
הדּ ◌ַעתְ◌ ָ◌ ,
אב ּוד ◌ַ ◌ַ
לאכה ◌ְּב ◌ִ ּ
המ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
אריה
פר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אדםּ ,ו ◌ֵ ◌ְ
הרע ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
עיני ◌ֵ ◌ֶ
עריוֹ תִ◌ ,ס ּ◌ְמא ּו ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
צוח
ממנּ ּוַ◌ ָ◌ ,
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ׁ ◌ֶ
נימה ◌ַ ◌ַ
זרהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָּת ◌ְפס ּו אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
נשר ◌ִ ◌ֶּ
כלי ׁ ◌ֶשל
הכניס ּו אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
רסהִ◌ .מּ 0ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אר ◌ַּבע ◌ֵמאוֹ ת ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ָ
קוֹ ל ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
ּ
לק ◌ֵים ּבוֹ )דברים ז(
אשַ◌ ְ◌ ,
וש ◌ְרפ ּו אוֹ תוֹ ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
עפרתְ◌ ,ו-א ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַמע ּבוֹ קוֹ לוֹ ׂ ָ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ֶ ◌ֶ
אש.
ש ◌ְרפ ּון ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
א-היהם ּ◌ִת ◌ְ ׂ
סילי ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
ּ◌ְפ ◌ִ ◌ֵ

ימלֹו5
מלְ ִ 5
מלָ ָ 5
ּפעמים ַה' ֶ ֶ
ענין ג' ְ ָ ִ
ִ ְַ
ועד )י ,טז( :
מל! עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
ה' ◌ֶ ◌ֶ
ועד.
ימלוֹ ְ◌ %לעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
מל %ה' ◌ִ ◌ְ
מל %ה' ◌ָ ◌ָ
]שנינו[ ◌ָּכת ּוב ה' ◌ֶ ◌ֶ
למטה.
אמצע .ה' ◌ִ ְ◌
מלּ ָ◌ - %ב ◌ֶ ◌ְ ַ◌
למעלה .ה' ◌ָ ◌ָ
מלָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ - %
ה' ◌ֶ ◌ֶ
ימלוֹ ָּ◌ ַ◌ ְ◌ - %
]זוהר בראשית פ' בראשית )דף לד[(.
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וד ּ©בל יוֹ ¦סיף עוֹ ד
לש ּפŸט ¨יתוֹ ם ¨ ¨
אזנ :%יח ¦ ׁ §
קשיב ¨ § ¤
לבם ּ©ת § ׁ ¦
¦ ּ¨
הארץ:
לערץ ¡אנוֹ ׁש ¦מן ¨ ¨ ¤
©Ÿ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

מלֶ◌ - %זה עוֹ ◌ָלם
אמר ,ה' ]נ"א :זו החכמה העלינה[ ◌ֶ ◌ֶ
אחא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
תפארת ◌ִי ◌ְ ׂ
מל - %זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הבא .ה' ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הב ◌ִרית ]נ"א :ר' אחא אמר ,ה' מלך זו חכמה
ימלוֹ ֶ◌ - %זה ◌ֲארוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ
ה' ◌ִ ◌ְ
עליונה ,ה' מלך זה עולם העליון שהוא עולם הבא ,ה' ימלוך זו תפארת

למעלה,
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
זמן ◌ַ ◌ֵ
ישראל[ּ ָ◌ .בא ◌ְ ◌ַ
והחזיר אוֹ ◌ָתם ◌ִמ ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
למטה.
ועד' .ה' ◌ֶ ◌ֶ
מל %עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
ואמר )תהלים י( 'ה' ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
מלָּ◌ ַ◌ ְ◌ - %
וק ּי ּום
התועד ּות ◌ְ ◌ִ
ועד ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
אמצעֶ◌ ָ◌ .
עוֹ ◌ָלם ּ ָ◌ -ב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
למעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
למטה.
ימלוֹ ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ - %
למעלהְ◌ ִ◌ .
מלָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ - %
הכֹלֶ◌ ֶ◌ .
ּו ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ

f
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יא

אמר ּו
חסיתי ¥אי ּת§ Ÿ
יהו  ¨ ¦ ¦
לדוד ּ©ב ¨Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח § ¨ ¦
א ©§©
הרש ¦עים
צפוֹ ר :ב ּ¦כי ¦ה ּ¥נה ¨ § ׁ¨
הרכם ¦ ּ
לנפשי )נודו( נ ּו ¦די © § ¤
§ © § ׁ¦
אפל
יתר ¦לירוֹ ת ּ§במוֹ ¤ Ÿ
קשת ּכוֹ §ננ ּו ¦ח ¨ּצם ©על ¤ ¤
ידרכ ּון ¤ׁ ¤
¦§ §
צדּ יק ©מה ּ¨פ ¨על:
יהרס ּון © ¦
ה$תוֹ ת ¥ ¨ ¥
ליש¥רי ¥לב :ג ּ¦כי © ¨
§ ¦ ׁ§
היכל ¨ § ׁ
$מים
יהו  ּ©ב ¨ © ¦
קדשוֹ § ¨Ÿ
יהו  ּ§ב © ¥
ד § ¨Ÿ
אדם :ה § ¨Ÿ
יבחנ ּו ּ§ב ¥ני ¨ ¨
עפעפיו ¦ § £
יחז ּו © § © ּ¨
עיניו ¡ ¤
ּ¦כ §סאוֹ ¨ ¥
יהו 
נאה © § ׁ
ימטר ©על
נפשוֹ  :ו © § ¥
חמס שׂ¨ § ¨
ואהב ¨ ¨
ורשע § ¥ Ÿ
יבחן § ¨ ׁ¨
צדּ יק ¦ § ¨
©¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לאבד האויבים
בה' חסיתי וגו' )יא ,א(] :שימוש תהלים לפרק יא[ זה המזמור הוא טוב
נגד רוחות רעות ואנשים רעים וסכנות.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הרׁשעים ִמ ַּיד
ולא ֶאת ָ ְ ָ ִ
הּצּדיקים ְ ֹ
מעניׁש ֹלא ֶאת ַ ַ ִ ִ
הּקּב"ה ֵאינֹו ַ ֲ ִ
ַָָ
ואהב )יא ,ה( :
ורשע ◌ְ ֹ ◌ֵ
יבחן ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
ה' ◌ַצ ◌ִ ּדיק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ארץ ◌ִ ◌ְּ
רבי
הראשוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
הרעב ◌ָ ◌ִ ׁ
מל ◌ַבד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רעב ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ַויהי ◌ָ ◌ָ
קלטִ◌ ְ◌ ◌ [(:
ואהב ]ר"ת נחש[
ורשע ◌ְ ֹ ◌ֵ
יבחן ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,שם יא( 'ה' ◌ַ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
שי ◌ַ ◌ָ ּ
מתק ◌ִנים,
נפשוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ַמ ◌ֲע ◌ֵ ׂ
נאה ◌ַ ◌ְ ׁ
ש ◌ְ ◌ָ
חמס ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
והאמתּ ַ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )דברים
הדּ ין ◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
הכל ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
שה ֹ ּ ַ◌ -
וכל ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ָ
עול
ואין ◌ָ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפט ◌ֵאל ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ֵ
רכיו ◌ִ ׁ ◌ְ
הצ ּור ◌ָּת ◌ִמים ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ◌ִּכי ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
לב( ◌ַ ּ
וישר ה ּוא.
צדּ יק ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
]זוהר בראשית פ' תולדות )דף

ראה- ,א ◌ָדן ◌ַ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן ◌ַעד
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לדר%
יסטה ◌ִל ּבוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עלתוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ָ ּוה אוֹ תוֹ ◌ְלתוֹ ◌ַ ◌ְ ּ
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§רש ¦עים ּ©פ ¦חים ׁ ¥
מנת ּכוֹ ¨סם:
זלעפוֹ ת § ¨
אש § ¨ § ¦
ׁ¨
וגפרית §ור ּו ©ח ¦ § ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

מצווֹ ת
ועבר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
יט ◌ֵמאְ◌ ,וה ּוא -א ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַמרַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אחרת ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָּ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה -א ◌ָדן אוֹ תוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי
ואחר ◌ֵּכן ◌ָדּ ן אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִדיןִ◌ ְ◌ .
◌ֲאדוֹ נוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אלף ׁ ◌ָש ◌ִנים,
אחד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
והתק ◌ֵ ּים יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
רגזוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ◌ֶאת ◌ְ◌ 3
לוֹ ִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
והאריּ ִ◌ %
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש5א ◌ָ ◌ָ
לדוד ◌ַ ּ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַסר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
היה לוֹ
הרעים
מעשיו ◌ָ ◌ָ ◌ִ
האדם ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מעצמוֹ ◌ְּכל ּוםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ֵאינוֹ ◌ָדן ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ
אלא
להתק ◌ֵ ּיםּ ָ◌ ֶ◌ ,
תמידֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם ◌ָּכ, #א ◌ָיכוֹ ל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשהוּ א עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
רש ◌ִעים יוֹ ◌ֵתר
ועם ◌ְ ׁ ◌ָ
יקיםִ◌ ְ◌ ,
צדּ ◌ִ
רגזוֹ ◌ִעם ◌ַ ◌ִ
מאריְ◌ .◌ #
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למה,
בתש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
יקיםִ◌ .עם ◌ָ ◌ְ
מהצּ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ַ
אני
הבאַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל לג( ◌ַחי ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
תק ◌ְ ּימ ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
וחיה.
רכוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מדּ ◌ְ ּ
אחפץ ◌ְוגוֹ ' ◌ִּכי ◌ִאם ◌ְּב ׁש ּוב ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ְ3נאם ה' ◌ְוגוֹ ' ◌ִאם ◌ֶ ◌ְ ּ ֹ
להם ◌ֶאת
מאריֶ◌ ָ◌ %
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הבאַ◌ ְ◌ .
וחיה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ְוחיה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ֶגּ ◌ַזע טוֹ ב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא
3רגזוֹ ◌ָּת ◌ִמיד .אוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְ
וחלק טוֹ ב ◌ָלעוֹ ◌ָלם.
רש ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
וש ◌ ׁ
מת ◌ַרחֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ַ
אברהם ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
גזע טוֹ ב ◌ְ ׁ ֶֹ
אבל ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ּב ◌ָכל
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ
מדקדּ ק ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
ימינה
יסט ּו ◌ָ ◌ִ ◌ָ
דע ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
שיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
עשים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ַּ
הרי ה ּוא
מאלהּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ %בוֹ ◌ֵחן אוֹ ◌ָתם- ,א ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ֹ ◌ָ
ּו ◌ְ ׂ
להרים ֹרא ׁ ◌ָשם
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכח ◌ָ ◌ֱ
דע ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ְ ֹ ◌ַ
יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כב(
לאברהםֶ◌ ׁ ,
עשה לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
בילםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ ׂ
ּ
נסה? ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
אברהםַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ִ ּ◌ָ
והא-הים ◌ִנ ּ◌ָסה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
הרמת ◌ֵנסְּ◌ ,כמוֹ
הרים ◌ִדּ ◌ְגלוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
שא ּו ◌ֵנסִ◌ ֵ◌ ,
הרימ ּו ◌ֵנסׂ ְ◌ ,
אמר )ישעיה סב( ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נתב ◌ֵארִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הרים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ
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I

עיני ◌ָּ◌ 3
נסה ◌ֶאת
כלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּ◌ָ
אברהם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ִדּ ◌ְגלוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהםַ◌ .אף ◌ָ ּכּ ָ◌ ַ◌ %
להרים ◌ֶאת ◌ֶדּ ◌ֶגל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראשם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
להרים ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ָ
יקים ,ה ּוא ּבוֹ ◌ֵחן אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הט ◌ַעם? ◌ָ ◌ַ
יבחןָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
יקיםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )ישעיה נג( ◌ַוה'
תרצה ◌ַ ּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
אבל ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל
באר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
החליּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
חפץ ◌ַדּ ◌ְּכאוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
מתרצה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
אבל ◌ַ ּבגּ ּוף
אלא ◌ַּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהָ◌ ֲ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
מעלהַ◌ ְ◌ ,
לנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה דּ וֹ ◌ָמה ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ְ
אֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵוהגּ ּוף ◌ֵאינוֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ְדּ מ ּות ◌ַהגּ ּוף ◌ִהיא ◌ְ ּבסוֹ ד
למעלהַ◌ ְ◌ ,
להאחז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
עליוֹ ן.
◌ֶ ◌ְ
מנּ ׁ ◌ְש ◌ַמת
מר ◌ֶצּ ה ◌ִ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו! ה ּוא ◌ְ ◌.
ראהּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
להנוֹ ת ]להאיר[ ◌ָ ּב ּה ,ה ּוא ◌ַמ ◌ֶּכה ◌ֶאת ◌ַהגּ ּוף ◌ְּכ ◌ֵדי
האדם ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִעם ◌ַהגּ ּוףַ◌ ,ה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
הרי ◌ְּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש-ט ◌ַ ◌ְ
יש ◌ַרע ]נשבר[ ◌ַלגּ ּוףַ◌ ,ה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
לש-טֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
א ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ִ ׁ ◌ְאשר ◌ֵ ׁ
אמר )ישעיה
יבחן? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יבחןַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ִ
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לטתִ◌ ַ◌ .
ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אבן ּב ◌ַחן
מח ◌ֵ ּזק אוֹ תוֹ ְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
יבחןַ◌ ְ◌ ,
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אבן ּבֹ ◌ַחןּ ָ◌ .כַ◌ %גּ ם ◌ַ ◌ִ
כח( ◌ֶ ◌ֶ
חמס
ואהב ◌ָ ◌ָ
'ורשע ◌ְ ֹ ◌ֵ
יבחןָ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יקרתּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ַ ◌ִ
◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ּ ◌ִפ ◌ַנּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ׂ
התעלה ◌ַעל
נפשוֹ ? ◌ֲ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
נאה ◌ַ ◌ְ ׁ
ש ◌ְ ◌ָ
נפ ׁשוֹ ' )תהלים יא(ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ׂ
נאה ◌ַ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
הר ׁ ◌ָשע
שוֹ ◌ֵנאת ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
פשוֹ ׂ
עתֶ◌ ׁ %ש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ְ ׁ
◌ַדּ ◌ְ ּ◌ְ
◌ַהה ּוא? ◌ֶ ◌ָּ
נאה
ש ◌ְ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ָ ּב ּהׂ ָ◌ ,
תה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
אלא אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ְּכ ◌ָלל- ,א רוֹ ◌ֶצה
◌ ◌ְַנפ ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
הרשע ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש5א רוֹ ◌ֶצה אוֹ ◌ָ ּ
הבאּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב
תה -א ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְו-א ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
נאה
ש ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ָ ׂ
נפשוֹ ַ◌ ,ו ◌ַדּ איָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
נאה ◌ַ ◌ְ ׁ
ש ◌ְ ◌ָ
חמס ◌ָ ׂ
ואהב ◌ָ ◌ָ
ְורשע ◌ְ ֹ ◌ֵ
◌ ◌ָ ׁ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

נפ ׁשוֹ ּ ,ו ◌ִמּ 0ום
יהוה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
אדני ◌ֱ ◌ִ ִֹ ◌
נש ◌ַ ּבע ◌ֲ ◌ָ
אמר )עמוס ו( ◌ִ ׁ ◌ְ
נפשוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׁ
יבחן.
צדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָּכִ◌ ַ◌ %
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
האדםִ◌ ,צ ◌ָ ּוה אוֹ תוֹ
ֹּ
חכמהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
למעלה.
דרגּ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התעלה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתן לוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להיטיב לוֹ ַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
וש ◌ַכח ◌ָ ּכל ◌ַמה
ונדבק ּבוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ,
הרע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ראה ּ◌ְת ׁש ּו ◌ַקת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
למטהָ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַרד ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
התחלה
נחַּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַר ּבוֹ ּ ָ◌ .בא ֹ ◌ַ
0התעלה ]שהסתכל[ ◌ַ ּב ◌ָ ּכבוֹ ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למטה,
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
היהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדּ יק ◌ָּת ◌ִמים ◌ָ ◌ָ
איש ◌ַ ◌ִ
נח ◌ִ ׁ
◌ָ ּכת ּוב )בראשית ו( ֹ ◌ַ
ירד ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
והש ּ◌ַת ◌ֵּכר
ממנּ ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וש ◌ָתה ◌ִ ּ◌ֶ
אחדָ◌ ׁ ְ◌ ,
חזק ׁ ◌ֶש5א ◌ָצל ּולִ◌ ,מ ּיוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
ְוראה ◌ַ ◌ִיין ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
אה-הּ ָ◌ .בא
תגּ ל ◌ְּבתוֹ ֳ◌ ָ◌ %
והתגּ ◌ָּלהַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ִמן ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ָ ּכר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אברהםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ויהי
אחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ַ◌ %
והסת ◌ֵּכל ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִר ּבוֹ נוֹ ַ◌ ַ◌ .
חכמהַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
התעלה ◌ַּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ארץ
הרעב ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
כבד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מצרימה ◌ָלג ּור ׁ ◌ָשם ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ
אברם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארץ ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶרד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ָרעב ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ
וכל
וא ׁ ◌ְש ּתוֹ ◌ְ ◌ָ
צרים ה ּוא ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אברם ◌ִ ּ◌ִ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ?%ו ◌ַ ּי ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ָּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
היתה
הראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לדר ◌ָגּ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
והתע ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הנּ ◌ְג ◌ָ ּבהַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עמוֹ ◌ַ ◌ֶ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר לוֹ ◌ְולוֹ ט ◌ִ ּ
יצחקַ◌ ,מה
בשלוֹ םּ ָ◌ .בא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויצא ◌ְ ׁ ◌ָ
ונכנס ◌ְ ּב ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּבוֹ ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ארץ ◌ִ ◌ְּ
יצחק
והלָ◌ ְ◌ ִ◌ %
הראשוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרעב ◌ָ ◌ִ ׁ
מל ◌ַבד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רעב ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ויהי ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב? ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יקים ּבוֹ ◌ֵחן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכּ ְ◌ %ב ׁ ◌ָשלוֹ םֶ◌ ְ◌ .
מ0ם ◌ַ ◌ַ
ְוהתעלה ◌ִ ◌ָ
ואת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
הבא.
ראשם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להרים ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ

ּבימיו
הּקׁשת ְ ָ ָ
נראה ַ ֶ ֶ
יֹוחאי ֹלא ִ ְ ָ
ׁשמעֹון ַּבר ַ
רּבי ִ ְ
ִַ
פנימוֹ )יא ,ז( :
יחז ּו ◌ָ ◌ֵ
ישר ◌ֶ ◌ֱ
אהב ◌ָ ׁ ◌ָ
צדקוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
צדיק ה' ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ִ ּ
מתגּ ◌ָּלה ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ׁ ◌ֶשת
צדּ יק ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לחסיד ◌ַ ◌ִ
סימן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכאן ◌ִ ◌ָ
ויקרא )דף ט"וּ ָ◌ ִ◌ [(.
]זוהר ויקרא פ'
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I

ימיו ◌ָלאוֹ ת ◌ַה ּ ֹזאתּ .ו ◌ִמי ה ּוא?
צריָ◌ %העוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ימיוְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
◌ַה ּזוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
רבי
עליוְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
להגן ◌ָ ◌ָ
רחמים ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָורא ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
בק ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ימיו ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ת ◌ַה ּ ֹזאת,
צריָ◌ %העוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאיֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ִ
גזרה
גזרה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
סימן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש5א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה אוֹ ת ◌ִ ◌ָ
הרי ה ּוא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
והינ ּו ◌ַמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
תהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מבטל אוֹ ◌ָ ּ
למעלה ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אדםּ ָ◌ ַ◌ .
אדםּ .ו ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
)שמואל ב כג( מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ביכוֹ ל? ◌ַצ ◌ִדּ יקֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
מב ּ◌ֵטל.
גּ וֹ ◌ֵזרְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ
הדּ ◌ֶלת
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ
אחד ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּכמוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
מאירה,
ה0מש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וראה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
עיניו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרים ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ַער )מערת( לוֹ דִ◌ ֵ◌ ,
ונראה
נחשָ◌ %האוֹ רָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ינתים ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
עמיםּ ֵ◌ .ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ְִוהס ּ◌ִת ◌ָירה אוֹ ◌ָר ּה ׁ ◌ָש ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ
אחרי ◌ְ ּב ◌ִני,
בא ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אלעזר ◌ְ ּבנוֹ ֹ ּ ,
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
וירקַ◌ ָ◌ .
חר ◌ְ ◌ָ ֹ
ב0מ ׁש ׁ ◌ָש ֹ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
למעלהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
גזרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נגזרה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ודּ אי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ַ
ְונראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
גזר
הדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
שים יוֹ ם ◌ָּתל ּוי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָדיע ◌ִליֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
רוֹ ◌ֶצה ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
למעלהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דיע
שה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵאינוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
א-הים ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִּכי
יעשה ה' ◌ֱ ◌ִ
יקיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )עמוס ג( ◌ִּכי -א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
נכנס ּו
לכיםְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ביאיםַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ִ ◌ִ
עבדיו ◌ַ ◌ְ
◌ִאם ◌ָגּ ◌ָלה סוֹ דוֹ ◌ֶאל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֶּכ ◌ֶרםָ◌ .רא ּו ◌ָ ◌ָ ׁ
היה ◌ָ ּבאּ ,ו ◌ִפיו ּ ◌ָפת ּו ◌ַח) ,והיה לוחש
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נחש ◌ֶ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
גדיו ◌ַ ◌ִּ
נער ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
עפרֵ◌ ִ◌ .
ארץ ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
בלשונו( ◌ְולוֹ ◌ֵהט ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
והכה ◌ָידוֹ
וראה ◌ְ ׁ
הנמיֶ◌ %את ּ ◌ִפיו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חשִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הנּ ◌ָ ׁ
חשָ◌ ׁ ,ש ◌ַכָ◌ ַ◌ %
הנּ ◌ָ ׁ
ראש ◌ַ ◌ָ
◌ְ ּב ֹ ׁ
לשוֹ נוֹ
העליוֹ ן
חש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ָ ׁ
ואמר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
נחשֵ◌ ,לֹ ֱ◌ ֶ◌ %
נחש ◌ָ ◌ָ ׁ
אמר לוֹ ׁ ָ◌ ָ◌ :
חשתַ◌ ָ◌ .
רוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
הכניס ◌ֶאת ֹ ׁ
הרי ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאי ◌ָמצ ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ראשוֹ
חזר
חתוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אניְּ◌ ,כ ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
ואמר :גּ וֹ ◌ֵזר ◌ֲ ◌ִ
אחדַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עפר ◌ֶ ◌ָ
לנקב ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
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I

רבי
רחש ◌ַ ◌ִ ּ
לנקב ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַר ◌ָ ּבהׁ ַ◌ ָ◌ .
יחזר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ֹ
העפרּ ָ◌ ,כְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
לנקב ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ממנּ י
אחדֵ◌ 3◌ ְ◌ :
לליםָ◌ ׁ ,ש ◌ְמע ּו קוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
מתפ ◌ְ ◌ִ
תפלהַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
חיתים -א ׁשוֹ רוֹ ת
המ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
מכםַ◌ .ה ◌ַּמ ּכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ
למקוֹ ◌ְ ◌ֶ
הכ ◌ְנס ּו ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶותּ ָ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ָּ
רבי
אש ◌ֶריּ ִ◌ ַ◌ %
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאי ◌ִּב ◌ֵּטל אוֹ ◌ָתןְ◌ ׁ ַ◌ .
הרי ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בכבוֹ ◌ְדַ◌ %על ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ .במֹ ׁ ◌ֶשה
רבוֹ ◌ְנ %רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּ
אחז אוֹ תוֹ ּ ◌ַפ ◌ְרגּ וֹ ד,
משה ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ויחל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב )שמות לב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ְואתה ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן גּ וֹ ◌ֵזרּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מק ◌ֵ ּים .ה ּוא גּ וֹ ◌ֵזר,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ָּ
ה0חוֹ ר.
ועבר אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ
0מ ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
האיר ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
מב ּ◌ֵטלּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
ְואתה ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ָּ
ודרש,
לביתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ׁ
נכנס ◌ְ ◌ֵ
התב ◌ֵ7םַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
הט ◌ַעם
יחז ּו ◌ָ ◌ֵ
ישר ◌ֶ ◌ֱ
אהב ◌ָ ׁ ◌ָ
צדקוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
)תהלים יא( ◌ִּכי ◌ַצ ◌ִדּ יק ה' ◌ְ ◌ָ
פנימוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
פנימוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
יחז ּו ◌ָ ◌ֵ
אהב? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ָשר ◌ֶ ◌ֱ
צדקוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
◌ִּכי ◌ַצ ◌ִדּ יק ה' ◌ְ ◌ָ
ריכים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לבק ׁש
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּצ ◌ִ ◌ִ
הפ ◌ִנים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
פנימוֹ ? ◌ַ ּ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
אלעזר ◌ְּבנוֹ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
ריכיםַ◌ ָ◌ .
0צ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ
ַרחמים ◌ִ ◌ֶּ
ממנּ ּו ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ְ ּ
יחז ּו.
יש ◌ִרים ◌ֶ ◌ֱ
פנימוֹ  ,אוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
יחזה ◌ָ ◌ֵ
ישר ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ָ ׁ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
◌ִאם ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,%
קדם ׁ ◌ֶשל
ימי ◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ  ,סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
יחז ּו? ◌ָ ◌ַ
ישר ◌ֶ ◌ֱ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ָ ׁ ◌ָ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
וימי עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ז"אֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
סת ◌ִריםֵ◌ ִ◌ .
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
נסתר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁשַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לראוֹ ת.
0צ ◌ִריְ◌ ִ◌ %
דרָ◌ ׁ ָ◌ %
נקראים ּ ◌ָפ ◌ֵנימוֹ ) ,שהם( רוֹ ◌ִאים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ישר ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
יח ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְורוֹ ◌ֶאה
מש ◌ִגּ ◌ַ
0נינ ּוּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
העתיק
מתגּ ◌ֶּלה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
למטהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יהם ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעש ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
פנים
הפ ◌ִנים ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ ◌ָ
אנ ּ ◌ִפיןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
זעיר ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
נסת ◌ִריםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
רכים? ◌ִמּ 0ום
תב ◌ְ ◌ִ
הט ◌ַעם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
רכיםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מת ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
סת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ֵא ּל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
ימינה
דרָ◌ %י ׁ ◌ָשרֶ◌ ׁ ,ש5א סוֹ ◌ִטים ◌ָ ◌ִ ◌ָ
באל ּו ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
פנימוֹ ָּ◌ 3◌ ְ◌ .
רכים
מתב ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יחז ּו ◌ָ ◌ֵ
מאלהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָי ׁ ◌ָשר ◌ֶ ◌ֱ
ש ֹ ◌ָ
ּו ◌ְ ׂ
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וכל
רכים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ְ◌ .
תב ◌ְ ◌ִ
מש ◌ִקים ◌ֶזה ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
אחד.
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
נקרא ה' ◌ֶ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחדָ◌ ְ◌ ,
נמצאים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
ואין
הקדוֹ ׁשֵ◌ ְ◌ ,
נסתר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מתרביםָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
חטאי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
הדּ ◌ִינים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
ררים ◌ַ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ואז ◌ִ ◌ְ
פניםָ◌ ְ◌ ,
יחים ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִגּ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
מתגּ ◌ֶּלהֶ◌ .זה ּו
ועתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ָסת ּום ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ְוהכ ◌ְסאוֹ ת עוֹ ◌ִליםִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ִּ
ועתיק
הכ ◌ְסאוֹ ת ה ּו ◌ְרמ ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
הייתי רוֹ ◌ֶאה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דניאל ז( ◌ָ ◌ִ ◌ִ
תרים
הכ ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ְסאוֹ ת ה ּו ◌ְרמ ּוֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים יוֹ ׁ ◌ֵשבַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִּ
להעמידם ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּו ◌ָמםּ .ו ◌ִמי
האחרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִקים ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מהפ ◌ִכים
ואז ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
מת ◌ַגּ ◌ֶּלהָ◌ ְ◌ .
וע ּ◌ִתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ
האבוֹ תַ◌ ְ◌ .
◌ֵהם? ◌ָ ◌ָ
לדין.
רחמים ◌ְ ◌ִ
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I
שלא יחלש

הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו' )יב ,ב(] :שימוש תהלים לפרק יב[ טוב
לאמרו שלא יחטא האדם ושינצל מעצות רעות.

I

I

 Iזוהר תהלים I

חלקוֹ ת וגו'" )יב ,ד( :
פתי ◌ֲ ◌ָ
"יכרת ה' ◌ָּכל ◌ִשׂ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נגביר וגו'" .רבי
ללש ◌ננ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
"אשר ◌ָ ◌ְ
פ' מצורע דף נבֶ◌ ׁ ֲ◌ [:
אמר ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ֵֹ
למען
חרב ◌ְ ◌ַ ◌ַ
חמה ◌ֲעוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
חרב ◌ִּכי ◌ֵ ◌ָ
מפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
לכם ◌ִ ּ ◌ְ
אבא פתח" :גּ ּור ּו ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ֵת ◌ְדע ּון ׁ ◌ַשדּ ּון" )איוב יט ,כט(.
]זוהר תורה; זוהר חלק ג'

בעוון לשון הרע נגזר מיתה על כל העולם
בוא וראה ,בלשון הרע שאמר הנחש להאשה ,גרם להאשה
ולאדם לגזור עליהם מיתה ,ועל כל העולם ,בלשון הרע
לכם
חדּ ה" )תהלים נז ,ה( ,לפיכך "גּ ּור ּו ◌ָ ◌ֶ
חרב ◌ַ ◌ָ
לשוֹ ◌ָנם ◌ֶ ◌ֶ
כתיבּ " :ו ◌ְ ׁ
חרב" ,מפני לשון הרע.
מפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּ ◌ְ

מי שיש לו חרב בלשונו נידון בחרב לה'
]זוהר חלק ג' פרשת מצורע דף נג[.

"כי
חרב" ,מהו ◌ִּ
חמה ◌ֲעוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
"כי ◌ֵ ◌ָ
◌ִּ
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חרב" ,זו חרב לה' ח ,שלמדנו חרב יש לו
חמה ◌ֲעוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
להקדוש ברוך הוא ,שבו הוא דן לרשעים ,זהו שכתוב:
שר" )דברים
אכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
ת ◌ַ
"וחר ◌ִ ּבי ּ ֹ
מלאה ◌ָדם" )ישעיהו לד ,ו(ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
"חרב ◌ַלה' ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
חרב,
חמה ◌ֲעוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
חרב ◌ִּכי ◌ֵ ◌ָ
מפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
לכם ◌ִ ּ ◌ְ
לב ,מב( ,ולפיכך "גּ ּור ּו ◌ָ ◌ֶ
למען ּ◌ֵת ◌ְדע ּון ׁ ◌ַשדּ ּון" ,שדין כתיב ,למען תדעו שכך הוא
◌ְ ◌ַ ◌ַ
נידון ט מי שיש לו חרב בלשונו ,נידון בחרב ההיא שמכלה
הכל.

על לשון הרע לא מועילה תשובה לבד
]זוהר חלק ג' פ' שלח דף קסא [.רבי יצחק אמר ,בוא וראה ,כל חטאי
העולם הקדוש ברוך הוא מכפר עליהם בתשובה ,מלבד על
לשון הרע ,שהוציא שם רע על חברו ,וכך ביארו ,שנאמר:
צרע" )ויקרא יד ,ב( ,זאת היא תורתו של
המ ָֹ ◌
היה ּתוֹ ◌ַרת ◌ַ ּ◌ְ
"זאת ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ֹ
י
מוציא שם רע .

בגלל לשון הרע מתו אבותינו במדבר ולא נכנסו לארץ
]זוהר חלק ג' פ' מצורע דף נג [.וכך אמר רבי שמעון ,שעל הכל
מוחל הקדוש ברוך הוא ,מלבד על לשון הרע ,לפי שכתוב:
פתינ ּו ◌ִא ּ◌ָתנ ּו ◌ִמי ◌ָאדוֹ ן ◌ָלנ ּו" יא,
ש ◌ָ ◌ֵ
נגביר ◌ְ ׂ
ש ◌ננ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
אמר ּו ◌ִ ◌ְ
"א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ְ
◌ֲ
לל ׁ ֵֹ
זיו הזוהר
ח .זו המלכות שהיא מדת הדין .ט .פירוש לדעת שיהיה נידון מדה
כנגד מדה .י .מדייק תיבת תהיה שהיה צריך לומר זאת תורת המצורע,
אבל מלת תהיה תרמז ,שאין לו תרופה אחרת ,אלא שבודאי זאת תהיה
ענשו ,שיצטרע ואחר כך אם יושב יטהר .יא .משמע שזה הוא כופר
בעיקר ,לומר שאין השגחה פרטית.
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 Iזוהר תהלים I

I

ובוא וראה ,כמה עשה אותו לשון הרע ,נגזר על אבותינו
שלא יכנסו לארץ ,ומתו אלה שאמרו ,ונגזר בכיה לדורי
דורות.

המדבר לשון הרע מעורר עליו רוח טומאה
רבי חייא אמר ,כל מי שמוציא לשון הרע ,מטמאים לו כל
אבריו ,וראוי להיות מצורע ,לפי שהדבור הרע ההוא
עולה ,ונתעורר רוח טומאה עליו ,ונטמא ,הבא להטמא
מטמאים אותו ,בהדבור שלמטה נתעורר ענין אחר.

השכינה נפרעת ממנו
"זא"ת
צרע"ֹ ,
המ ָֹ ◌
היה ּתוֹ ◌ַרת ◌ַ ּ◌ְ
"זאת ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
רבי יהודה אמר כתיבֹ :
היה" ודאי כנגדו ,להפרע ממנו מאותו המוציא שם
ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
יב
רע .

אין תפלתו מתקבלת
הכ ◌ֵהן" מה משמיענו יג ,אלא נשמע
טהרתוֹ ◌ְוה ּו ◌ָבא ◌ֶאל ◌ַ ּ ֹ
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
◌ְ ּ
זיו הזוהר
יב .זא"ת רמז על המלכות מידת הדין .יג .קשיא ליה תיבת והובא,
שהיה צריך לומר יבא ,ומדייק מזה שעד שעשה תשובה נשדדה תפלתו
àלע
"חיל ָ ַ
לסטרא אחרא ,ועל ידי שיעשה תשובה יתקיים הפסוקִ ַ :
ויקא) "äìאיוב כ ,טו( ,ועל ידי זה הובא ממילא תפלתו אל הכהן שלמעלה,
ְַ ִ ֶ
שהוא המלאך מיכאל ,המקריב את תפלות ישראל ,משמע שרבי יהודה
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 Iזוהר תהלים I

I

מי שהוא בעל לשון הרע אין תפלתו נכנסת לפני הקדוש
ברוך הוא ,שהרי נתעורר עליו רוח טמא ,אבל כיון שחזר
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
בתשובה וקבל עליו תשובה יד מה כתובְּ◌ :
טהרתוֹ
הכ ◌ֵהן".
◌ְוה ּו ◌ָבא ◌ֶאל ◌ַ ּ ֹ

הרע
ללׁשֹון ָ ָ
ּפרט ְ ָ
ֹוחל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ְ ָ
הּכל מ ֵ
ַעל ַ ֹ
פתינ ּו ◌ִא ּ ◌ָתנ ּו ◌ִמי ◌ָאדוֹ ן ◌ָלנ ּו
נגביר ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
אמר ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
שר ◌ָ ◌ְ
ללש ◌ֵננ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
◌ֲא ׁ ◌ֶ
אמר,
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
ה( ] :זוהר במדבר -פ' שלח לך )דף קס"אּ ִ◌ ◌ [(.
לשוֹ ן
סימן )באמנות( ◌ָ ׁ
לארץ ◌ְּב ◌ִ ◌ַ
ראל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
אלמלא ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נכנסים ◌ִי ◌ְ ׂ
אמן ׁ ◌ֶשל
רגע ◌ֶ ◌ָ
אפ ּל ּו ◌ֶ ◌ַ
היה ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ֲ ◌ִ
הרע- ,א ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אחדִ◌ .מי ◌ָּ◌ 3
הנּ ◌ָח ׁש ◌ַעל ◌ַח ◌ָ ּוה
מ0בא ◌ַ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ּ ָ◌ ֶ◌ ִ◌ -
חשְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
הרע? ◌ַ ◌ָ
◌ָל ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
הכל מוֹ ◌ֵחל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ועל ◌ַ ּ ֹ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
זהמהַ◌ ָ◌ .
הטיל ◌ָ ּב ּה ◌ָ◌ ֲ◌ 3
◌ִ ּ◌ִ
אשר
הרעִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יב( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לל ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  #הוּ אְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ָ
ראה
אתנ ּו ◌ִמי ◌ָאדוֹ ן ◌ָלנ ּוּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
פתינ ּו ◌ִ ּ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נגביר ◌ְ ׂ
ללש ◌ננ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ
אמר ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ֵֹ
הרע; ◌ָגּ ◌ַזר ◌ַעל ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ְנס ּו
לשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
עשה אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָ ◌ָ ׂ
בכ ◌ָ ּיה ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ ת) .כל
ונגזרה ◌ְ ◌ִ
אמר ּוָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לארץּ ,ו ◌ֵמת ּו ◌ֵא ◌ֶּלה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ביכוֹ ל ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא ּו ◌ַעל
שכן כאן שהוציא לשון הרע על הכל( ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
קנּ א ◌ַ ◌ָ ּ
הארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁש
גלל ◌ֶזה ◌ִ ◌ֵ
עליוִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
אל ּו הוֹ ◌ִציא ּו ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
)יב,

זיו הזוהר
פליג על דעות הקודמות .יד .הכפיל דבריו ,אהדר בתשובה וקבל עליה
תשובה ,כיון שלפעמים די בתשובה מה שמפסיק עשיית העבירה ואינו
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 Iזוהר תהלים I

I

ראל ◌ּ3כ ◌ָּלם
ש ◌ָ ◌ֵ
ועמד ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַעל ◌ֶזה) ,כלומר קנא לשמו( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
משה.
תפלת ֹ ׁ ◌ֶ
אלמלא ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לה0מד ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ

הּׁשלֹום
עליו ַ ָ
ּמלָ ָ 5
לדוד ַה ֶ ֶ
יחס ְ ָ ִ
מגּלת ַ ַ
מגּלת רּות – ֵיׁש ָּבּה ְ ִ ַ
ענין ְ ִ ַ
ִ ְַ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לארץ )יב ,ז( ] :זוהר חדש -מדרש רות[ ◌ָ ◌ַ
עליל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ּכ ◌ֶסף ◌ָצר ּוף ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
באה ◌ֶ ◌ָּ
אני ◌ִאם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אלא ◌ְּכ ◌ֵדי
מגלה זוֹ -א ◌ָ ◌ָ
מה ◌ֲ ◌ִ
יוֹ ◌ֵסי ◌ֶ ּבן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קסמאָ◌ּ ,ת ◌ֵ ◌ַּ
ול ◌ָּמה
יס ּ ◌ֵפר יוֹ ◌ֵתרָ◌ ְ◌ ,
אב ◌ָ ּיה - -א ◌ְ ◌ַ
המוֹ ◌ֲ ◌ִ
ליחס ◌ֶ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
זרע ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵמר ּות ◌ַ ּ
ויאמר ◌ֵ ◌ֶּ
אלה
שא ◌ֶאת ר ּותַ◌ ֹ ְ◌ ,
מבֹ ◌ַעזְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ָ ׂ
לכתב ◌ַה ◌ַ ּי ◌ַחס ◌ִ ּ
◌ִלי ◌ָ ּכל ◌ֶזה? ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
תוֹ ◌ְלדוֹ ת ּ ◌ֶפ ◌ֶרץַ◌ ,עד ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ַשי הוֹ ◌ִליד ◌ֶאת ◌ָדּ ◌ִודָּ◌ ֶ◌ .
הצטר%
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ַ ּ ֹ
נפי
ולחסוֹ ת ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
להתגּ ◌ֵ ּיר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
הצ ◌ֶדּ ◌ֶקת ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ַ ּ
רבי
תהּ ִ◌ ַ◌ .
צניע ּות ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
תה ּו ◌ְ ◌ִ
דיע ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ה0כינהּ ,ו ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וצדק ּו ◌ָ ּ
ענותנ ּו ◌ָ ּ
שה ּוא )תהלים יב(
זרע ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,
דיע ◌ֶ ◌ַ
אמרְ◌ ,להוֹ ◌ִ ◌ַ
אלעזר ◌ְּב ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ּ ◌ֶפ ◌ֶרץ ◌ְועוֹ ◌ֵבד ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ָצר ּוף ה ּוא,
לארץ'ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עליל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
'כ ◌ֶסף ◌ָצר ּוף ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ֶּ
מפ ◌ֵני ◌ָמה ◌ָ ּבא ּו ◌ִמן
אמרְ◌ ּ ִ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
צרף ּ ◌ַפ ◌ַעם ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםִ◌ ְ◌ .
◌ַּכ ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ענין ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָ ּ
אלא ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
וזרע
סגּ ים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּהַ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מזקק ◌ִמ ּתוֹ ִ◌ ִ◌ %
האמהוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ִ ◌ָּ
ואהבת ◌ֵאת ה'
מצד ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָצר ּוף ◌ִ ◌ַ ּ
זיו הזוהר
שב אל קיאו ,אבל כאן אין די בכך ,אלא שצריך לקבל עליו התשובה
בפועל ,דהיינו שיפייס את חברו ,כדאיתא במשנה ,עד שירצה את חברו.
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 Iזוהר תהלים I

סביב
¨¦

I

הרע.
הטוֹ ב ּו ◌ַב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
לבבְ◌ %וגוֹ 'ִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
א-היּ ְ◌ %ב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ֱ ◌ֶ
יצריּ ַ◌ ,%ב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
צריּ ָ◌ %כ.%
וזרע ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ִ
אחדַ◌ ֶ◌ ְ◌ .
צריְּ◌ %כ ◌ֶ ◌ָ
הכֹל ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ

וגיה ֹּנם
עדן ְ ֵ ִ
בגן ֵ ֶ
וצּדיקים ְ ַ
הרׁשעים ְ ַ ִ ִ
מׁשּפט ָ ְ ָ ִ
ִ ְַ
אמר
יתהלּ כ ּו )יב ,ט( ] :זוהר בראשית פ' וירא )דף קזַ◌ ָ◌ [(.
סביב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
נגר ׁש
והרש ◌ִעים ◌ַּכ ◌ָ ּים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחקַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )ישעיה נז( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ '? ◌ֲ ◌ִ ּ
ואזי ה ּוא
מעז ּ ◌ָפ ◌ָניוַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אפל ּו ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָר ׁ ◌ָשע ה ּוא ◌ֵ ◌ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
טרם ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָ ּכב ּו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּובֶ◌ ֶ◌ ,
רש ◌ָעתוֹ ◌ַק ◌ָ ּיםֵ◌ ְ◌ .
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ִיצחקְּ◌ ,כ ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
ארץ ּ ָ◌ -כּ ָ◌ %ב ◌ָרא
עדן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
גיהנּ ֹם
למעלה ּ ָ◌ -כּ ָ◌ %ב ◌ָרא ◌ֵ ◌ִ
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כשם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
ארץּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֵ
ֵגיהנּ ֹם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ִ
א-הים ◌ַגּ ן
ארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ַטע ה' ◌ֱ ◌ִ
עדן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
למעלהַ◌ .גּ ן ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אפל
עיפתה ◌ְּכמוֹ ֹ ◌ֶ
ארץ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )איוב י( ◌ֶ ◌ֶ
יהנּ ֹם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
עדן ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ .גּ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
אדני
נפש ◌ֲ ◌ִ
והיתה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א כה( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .גּ ן ◌ֵ ◌ֶ
והר ּו ◌ַח
וכת ּוב )קהלת יב( ◌ְ ◌ָ
א-היָ◌ ְ◌ ,%
הח ◌ִ ּיים ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ְצר ּו ◌ָרה ◌ִ ּב ◌ְצרוֹ ר ◌ַ ◌ַ
ואת
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
יהנּ ֹם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתנהֵ◌ .גּ ◌ִ
◌ָּת ׁש ּוב ◌ֶאל ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
הא-הים ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
איביְּ◌ ַ◌ ְ◌ %
ענּ ה ◌ְּבתוֹ ַּ◌ %כף ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ַלעַ◌ .גּ ן ◌ֵ ◌ֶ
יקל ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ְֹ ◌ ◌ֶ
למטהְּ◌ ,כמוֹ
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
להיוֹ ת
יקים ◌ְגּ מ ּו ◌ִרים ◌ִ ◌ְ
צדּ ◌ִ
מתן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
לנש ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרנ ּוַ◌ .גּ ן ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הרש ◌ִעים
למטה ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מעלהֵ◌ .גּ ◌ִ
הגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ֵמאוֹ ר ◌ַ ◌ָ
יהנּ ֹם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מילה ◌ְו-א ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
קבל ּו ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ִ ◌ָ
]של ישראל[ ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ
האמינ ּו ◌ַ ּב ◌ָ ּק ◌ָ ּב"ה ◌ְ ◌ָודתוֹ
◌ְו-א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ֵ◌ ְ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ דּ וֹ ◌ִנים
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ֵ
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I

אכלם ◌ְוגוֹ ',
ת ◌ְ ◌ֵ
והאש ּ ֹ
יצא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
מהאש ◌ָ ◌ָ
אמר )יחזקאל טו( ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ׁ
אשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
יהנּ ֹם
האנשים ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ .גּ ◌ִ
פגרי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
ויצא ּו ◌ְ ◌ָורא ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכת ּוב )ישעיה סו( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
מצווֹ ת ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ְו-א
עבר ּו ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
למעלה ◌ְלאוֹ ◌ָתם ּפוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ענשם,
קבל ּו ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
תש ּו ◌ָבהֶ◌ ׁ ,שדּ וֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָתם ◌ַלח ּוץ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ְּ
חזר ּו ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ָ ◌ְ
רש ◌ִעים
'סביב ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר )תהלים יב( ◌ָ ◌ִ
בבים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לכים ◌ְוסוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לאחר ◌ֵּכן ◌ָמדוֹ ◌ָרם ◌ִעם
חדשַ◌ ַ◌ ְ◌ .
עשר ֶֹ ◌ ׁ
ִיתהלכ ּון'ְ◌ .ו ׁ ◌ָשם ◌ִנדּ וֹ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
אחד ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם
אחד ◌ְו ◌ֶ ◌ָ
ענשם ◌ְּבמוֹ ◌ָתםָּ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ְּבל ּו ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ִנדּ וֹ ◌ִנים
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
והרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ֵ
הרא ּוי לוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ָ
וא0ם -א
אמר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אינם עוֹ ◌ִליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וש ּוב ◌ֵ ◌ָ
במ ◌ִים ◌ְ ׁ
אש ּו ◌ַ ּ◌ַ
◌ָּת ◌ִמיד ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
המטיר ◌ַעל
יהנּ ֹם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַוה' ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
מש ּ ◌ַפט ◌ָ ◌ְ
תכבהְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
אינם עוֹ ◌ִליםְ◌ ,ו-א
וש ּוב ◌ֵ ◌ָ
ואש ◌ְוגוֹ 'ׁ ְ◌ ,
פרית ◌ָ ◌ֵ ׁ
עמרה ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֲ ָֹ ◌
◌ְסדם ◌ְ ◌ַ
הפ %ה' ◌ְ ּב ◌ַ ּ
אשר ◌ָ ◌ַ
אמר )דברים כט( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הדּ יןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָיק ּומ ּו ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִ
אפוֹ
הבא.
בחמתוֹ ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אפוֹ ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
בחמתוֹ ְּ◌ .ב ◌ַ ּ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

להנצל ממיתה משונה
עד אנה ה' תשכחני נצח וגו' )יג ,ב(] :שימוש תהלים לפרק יג[ טוב
לאמרו להנצל ממיתה משונה או שאר פורעניות והוא טוב גם כן
לחולי העינים עם עשב הנקרא אוקייאר"ה ובשעת לקיטתה תאמר
זה המזמור.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּׁשכינה
חסד ִעם ַה ְ ִ ָ
ּגמל ֶ ֶ
ַָ
ליהוה ◌ִּכי
ירה ◌ַ ָֹ ◌
אש ◌ָ
עתִ◌ ׁ ָ◌ 2
לבי ◌ִ ּבי ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
בטחתי ◌ָ ◌ֵ
חסדִ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ 2
יגל ◌ִ ◌ִ ּ
ואני ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עלי )יג ,ו( ] :זוהר דברים פ' כי תצא )דף רפ"ב ע"ב([ ◌ֵ ּבין ◌ָ ּכ%
גמל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
המנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְּ
הרי ◌ָ ּכאן רוֹ ◌ֶעה
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ,
ואמרּ ִ◌ ,
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָקם ◌ַ ּ◌ְ
מאדַ◌ ,עד ◌ָ ּכ ◌ֵעת
ענו ◌ְ ֹ
משה ◌ָ ◌ָ
והאיש ֹ ׁ ◌ֶ
נאמר )במדבר יב( ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׁ
אמןֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
משהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ק ּול
והאיש ֹ ׁ ◌ֶ
הרי ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׁ
)שמות ב( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ִאי ׁשֵ◌ ֲ◌ .
יח.
הש ◌ִגּ ◌ַ
בתוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
ממכוֹ ן ׁ ◌ִש ◌ְ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְל ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ִר ּבוֹ א ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
ראלּ ,ובוֹ )תהלים לג( ◌ִ ◌ְּ
הפגּ ◌ַ
האחרוֹ ◌ָנה) ,ישעיה נג( ◌ַוה' ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הגּ ל ּות ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
נאמר ◌ַעל דּ וֹ ר ◌ַ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יע ּבוֹ
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I

אמרת
גללן ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
שר ◌ִמדּ וֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵאת ◌ֲעוֹ ן ◌ּ3כ ◌ָּלנ ּוְ◌ .וה ּוא ◌ָּכל ּול ◌ְ ּב ◌ֶע ◌ֶ ׂ
יח ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
להש ◌ִגּ ◌ַ
עליו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
העש ◌ָרהֵ◌ .רד ◌ָ ◌ָ
אש ◌ִחית ◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׂ
יח( -א ◌ַ ׁ ◌ְ
חסד
אמתֶ◌ ׁ .שה ּוא ◌ָגּ ◌ַמל ◌ֶ ◌ֶ
בריֶ◌ ֱ◌ %
וכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ָ
אתה ◌ֱ ◌ֶ
בריֶ◌ ׁ ,%ש ◌ַ ◌ָּ
◌ ◌ְַוק ◌ֵ ּים ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
פחה ◌ֲאס ּו ◌ָרה
להיוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
פחתה ◌ִּב ◌ְגב ּו ◌ָרהְ◌ ִ◌ ,
ה0כינהַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וקשר ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
קשר ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ִּ
אמת,
גללה ◌ְ ּבתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
פליןְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
בר ּ◌ָת ּה ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְגּ ◌ִ ◌ְ
והש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ביאים
והש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ַּב ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
היתה ◌ְ ּב ◌ִפיה ּוְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
אמת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
)מלאכי ב( ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
מיני
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
נחמוֹ תּ ַ◌ .ב ◌ְּכת ּו ◌ִבים ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ׂ
כמה ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַב ◌ְּכת ּו ◌ִביםּ ַ◌ .ב ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
ביאים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ִּ
עש ◌ֵרה ◌ִּב ◌ְרכוֹ ת ◌ַה ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה.
צדּ יק ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה ◌ֶ ◌ְ ׂ
תהליםְּ◌ .ב ◌ַ ◌ִ
)בראשית

ליהוה ◌ִּכי
ירה ◌ַ ָֹ ◌
אש ◌ָ
עתִ◌ ׁ ָ◌ 2
לבי ◌ִ ּבי ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
בטחתי ◌ָ ◌ֵ
חס ◌ְ ּדִ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ 2
ואני ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
יגל ◌ִ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עלי )יג ,ו( ] :ח"צ ,מקובלים ,מטה לשם ,סוד ה'[ סופי תיבות
גמל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
כהנים לוים ישראלים ,על ידי ישועתיך כולם יהיו שמחים,
ואני
כהנים בעבודתם ,לוים בדוכנם ,וישראל במעמדםִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
גמל
ליהוה ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
אש ◌ָירה ◌ַ ָֹ ◌
עת; ◌ָ ׁ ◌ִ
'ש ּו ◌ָ ◌ֶ
ל'בי ◌ִ ּבי ׁ
בטח ּ◌ִתי ◌ָי ◌ֵ'גל ◌ִ ◌ִ ּ
חס ◌ְדּ ; ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
עלי )יג ,ו( ]מקובלים ,לקט דוד ,סוד ה'[ שם יל"י מתיחס לביטחון,
◌ָ ◌ָ
במאמר נפשי כגמול עלי אמי ,כי תגמול עלי.
עלי )יג ,ו( :
גמל ◌ָ ◌ָ
ירה ◌ַלה' ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
אש ◌ָ
◌ָ ׁ ◌ִ
גם נראה לעניית דעתי ששמעתי ממורי ז"ל שצריך
לכוין בפסוק "אשירה לה' כי גמל עלי" שבסופי תיבות נרמז
שם יל"י ,כי שם זה מעלה נשמות דעשיה ,כמבואר אצלינו
בקבלת שבת בפסוק "ה' למבול ישב" ,ועיין שם גם פסוק
"העלית מן שאול נפשי" היא סוד העלאת המ"ן מבחינת
הנפשות שבקלי' העשיה שאין שם אלא בחינת הנפש וקלי'
העשיה נקרא שאול דרגא תתאה דגיהנם ,וזהו "העלית מן
]פרי עץ חיים שער הזמירות  -פרק ב[
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שאול נפשי" ,גם כל שאר הפסוק מכאן עד ה' מלך ,כולם
מדברים בענין י' הרוגי מלוכה .שער )שער הכוונות  -דרושי תפילת
השחר דרוש א' ענין תפלת השחר(.

זה הדבר שבו תלוי כל גאולתינו ופדות נפשינו
כולנו באנו "יחד שבטי ישראל" למעמד סיום הזוהר
הקדוש במירון ,בציון רבי שמעון בר יוחאי ע"ה
בבית ה' היכלא דרשב"י אשר לא זזה משם השכינה
מעולם .אשרינו שזכינו להיות מחוברים להרשב"י הקדוש
ולסיים את כל הזוהר הקדוש ,כי זהו הדבר שבו תלוי
כל גאולתינו ופדות נפשינו לקרב את הגאולה ולהביא את
המשיח ,וזכות הזוהר הקדוש מגן ומציל את עם ישראל
מכל מני מרעין בישין.

אין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק
ואין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק,
כמובא בדברי האריז"ל ,שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו
היו בכלל עשרה הרוגי מלוכה ,והראיה לזה שברח מפני
הקיסר שרצה להורגו ,והלך הוא ורבי אלעזר בנו להמערה,
והיו צריכים הרשב"י ובנו לעשות התיקון במסירות נפשם
להריגה כמו רבי עקיבא רבו של רשב"י ,ולהעביר הסיגים
והקמשונים וחרולים מן השדה אשר ברכו ה'.
ואמר הרשב"י "אני יכול למצוא דרך משובחת וטובה לברר
ניצוצי הקדושה מתוך הקליפות ולהורדת השפע
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מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים ,הרבה יותר חזקה
מאשר מסירות נפש גופנית להריגה על קידוש השם ]של רבו
רבי עקיבא[ ,וזאת על ידי מסירת נפש בתכלית הגדולה ביותר
לתורה הקדושה שאטרח מאוד מאוד על לימוד התורה עם
פרישות מהבלי ותענוגי עוה"ז ,ואגלה סודות התורה ככל
האפשר ,ואפרש לכולם תכלית הבריאה כולה ,ואכנס בגנזי
המלך העליון כבן שנכנס בגנזי אביו ,ואגלה אורות
העליונים ,ועל ידי האור הגדול הזה אבריח החושך הגדול
מן העולם ,ואבטל כל הקליפות והדינים מן הקדושה" .ועל
ידי מסירת נפשו לסודות התורה ,וכן על ידי גילוי סודות
התורה זכה להכניע הקליפות ולבטל גזירות להמשיך לעולם
חיים שלום וחירות ...כי כל הכוח הגדול הזה צריך אותו
דוקא לדור הזה האחרון דור של ביאת המשיח) ,מהרצ"א
מדינוב( ,ע"כ.

רבי עקיבא היה חבוש בבית האסורים עשרים שנה
ובמדרש שיר השירים מהגניזה ]י"ל ע "י הרב יוסף חיים ורטהימר ,הוצאת
'כתב יד וספר' ירושלים תשנ"ה[ ,עמוד י"ח ,על הפסוק
'לריח שמניך טובים וכו" ,נאמר' :השביעי ]מעשרה הרוגי מלכות[ רבי
עקיבא ,שהיה חבוש בבית האסורים עשרים שנה ,והיו מביאים
קולמוסים של קנים ,ונותנים בין ציפורניו ,ומרתיחין צרורות
באש ,ומניחין תחת שחיו ,ואמרו לו הנח מה שבידך ,ובכל כך היה
מוסיף להם תוכחות ,ומה היה אומר להם' ,כמוהם יהיו עושיהם'.
וכל דבר שהיו צריכין לו היו שולחים ושואלין לו בבית האסורים
)א ג(

תהלים ספר ראשון | ב לחודש | מזמור יג

88

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום כב תשרי

I

]ראה פסחים קיב :יבמות קח :סנהדרין יב .עירובין כא :ירושלמי יבמות פי"ב ה"ה[.
לסוף עשרים שנה ששהה בבית אסורים יצא ליהרג ,והיה עונת
ק"ש וכו" .ובגמרא )ברכות סא (:מתארת את הוצאתו להורג של ר"ע
 'בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול
מלכות שמים .אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כאן ,אמר להם כל ימי
הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך  -אפילו נוטל את נשמתך,
אמרתי :מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו.
היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד'.

רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים  -ולא ידעו תלמידיו ,עד
שאליהו הנביא בא להודיע
וכותב ה'בן יהוידע' ,שתלמידיו לא אמרו לו דברים אלו ביום
שנפטר ,כי נשמתו יצאה ב'אחד' ואיך השיב להם,
אלא בכל יום לפני הוצאתו להורג היו סורקים את בשרו ,והוא
היה מקבל עול מלכות שמים ,ובאותם ימים דברו איתו
תלמידיו .אבל ביום שבו נפטר ,שהוא יום הכיפורים ,לא היו
איתו תלמידיו ,כמסופר במדרש משלי )פ"ט סי' ב( שאליהו
הנביא בא להודיע לרבי יהושע הגרסי על מותו של רבי עקיבא.

אמר להן רבי אליעזר הגדול ,תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן,
אמר לו רבי עקיבא שלי מהו ,אמר לו שלך קשה משלהן
ובספר "סוד ה'" הביא את ספר "שירי מצוה" ,להגה"צ רבי
בנימין אליהו מזאלשין על צוואת רבי אליעזר
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הגדול להורקנוס בנו) ,המובא בספר שבט מוסר פרק ט"ז( ,שביאר
שכל דברי רבי אליעזר הגדול היו עמוקים על פי הסוד ,ומה
שאיתא בגמרא סנהדרין )דף סח ,(.וז"ל :והתניא כשחלה ר'
אליעזר נכנסו ר' עקיבא וחביריו לבקרו ...אמר להן למה
באתם ,אמרו לו ללמוד תורה באנו ,אמר להן ועד עכשיו
למה לא באתם ,אמרו לו לא היה לנו פנאי ,אמר להן תמיה
אני ,אם ימותו מיתת עצמן ,אמר לו רבי עקיבא שלי מהו
]כלומר באיזה מיתה ימות[ ,אמר לו שלך קשה משלהן ...אמר להן
הוא טהור ,ויצאה נשמתו בטהרה ,עיי"ש.

אם היה רבי עקיבא לומד סתרי תורה אצל רבי אליעזר
הגדול ,והיה מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו ,אז היו כולם
באחדות אמיתי ,ולא היו מתים ,ולא הייתה הגזירה
מובן שכל הקפידה היתה מפני שלא למד ולימד את תורת
רבו רבי אליעזר שהיתה על פי הסוד ,ועל כן קיבל
עונש חמור כזה ,שרבי עקיבא היה יכול לקבל את כל תורת
הסוד וללמד את בני ישראל .וכן כתב הגה"ק מהרצ"א
מדינוב בהוספותיו לספר סור מרע ועשה טוב ,וזת"ד :ואין
לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק,
ומובא בשם האריז"ל ,שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו
בכלל עשרה הרוגי מלוכה ,והראיה לזה שברח מפני הקיסר
שרצה להורגו ,והלך הוא ורבי אלעזר בנו להמערה ,והיו
צריכים הרשב"י ובנו לעשות התיקון במסירות נפשם
להריגה כמו רבי עקיבא רבו של רשב"י ,ולהעביר הסיגים
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והקמשונים וחרולים מן השדה אשר ברכו ה' .ומסיים שם
)בספר סוד ה'( שאם רבי עקיבא היה לומד סתרי תורה אצל רבי
אליעזר הגדול ,והיה מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו ,אז היו
כולם באחדות אמיתי ,ולא היו מתים) ,וגם היו ניצלים מגזירת עשרה
הרוגי מלכות  -כמו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר שניצלו( ,כי בין
לומדי תורת הסוד אין ,לא שנאה ,ולא קנאה ,ולא תחרות,
אלא כולם באהבה ואחדות גמור ,כמו שאמר הרשב"י בזוהר
ואמר) ,חבקוק ג( ה'
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חדּ י ◌ַ ◌ִּ
)פרשת נשא  -דף קכ"ח ע"א(ֵ◌ ַ◌ :
למהוי
הוה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
התם ◌ֵיאוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
יראתי) .אמר( )קכ"ח ע"ב( ◌ָ ◌ָ
מע; ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מעתי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֲ
ואהב ◌ָּת
כתיב) ,דברים ו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מל ◌ָתאִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
חביבוּ ◌ָתא ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
אנן ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָדּ ◌ִחילָ◌ ֲ◌ .
לייא ◌ִ ◌ְּ
כתיב )מלאכי
אתכםּ ,ו ◌ְ ◌ִ
מאהבת ◌ְ ◌ָיי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
כתיב )דברים ז( ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
א-הי;ּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ֶאת ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֶ
אתכם ◌ְוגוֹ '.
אהבתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
א( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מעתי
ואמר) ,חבקוק ג( ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ש ◌ַמח ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ובלשון הקודשׂ ָ◌ :
חביב ּות
יראָ◌ .אנ ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
יראתיָ◌ ׁ .שם ◌ָרא ּוי ◌ִ ◌ְ
מעִ◌ ֵ◌ ָ◌ %
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ֲ
וכת ּוב )שם
א-היָ◌ ְ◌ ,%
ואהבת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
הדּ ◌ָברֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ָּתל ּוי ◌ַ ◌ָ
אתכם ◌ְוגוֹ '.
אהבתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
וכת ּוב )מלאכי א( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אתכםָ◌ ְ◌ ,
מאהבת ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ז( ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ

אם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש ה' ,כי אי אפשר
לעשות התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד
ובגמרא פסחים )דף קיב :(.חמשה דברים צוה רבי עקיבא את
רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין,
אמר ]רשב"י[ לו ]לרבי עקיבא[ רבי למדני תורה ,אמר איני
מלמדך ,אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא
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ומוסרך למלכות ,אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק
פרה רוצה להניק ,אמר לו ומי בסכנה ,והלא עגל בסכנה,
אמר לו אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול ,עכ"ל .ורואים
שרבי עקיבא חשש ללמדו כשהיה עשרים שנה בבית
האסורים ,ועל זה אמר לו רבי שמעון אם אין אתה מלמדני
אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות ,יש לבאר על על
פי כתבי האריז"ל שאין הכוונה למלכות כאן מלכות
הרשעה ,אלא למדת מלכות שבמיתה על קידוש השם
נקרא ,שנמסר למידת מלכות העליונה ,וזה כוונתו שאם
אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש ה' ,כי אי אפשר
לעשות התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד) ,סוד ה'(- .
מהסיפור הזה אנחנו לומדים ,כי אם רבי עקיבא היה לומד
אצלו סודות התורה ,היה יכול להינצל מלהיות בעשרה
הרוגי מלכות ,כמו רבי שמעון בר יוחאי ע"ה ,וזה מה
שאמר לו רבי אליעזר תמה אני וכו' ,כי לימוד תורת הסוד
יותר גבוה מליהרג על קידוש ה' ,כי כל תורת הסוד הוא
שיחיו ולא ימותו ,לא רק הוא ,אלא מכפר ומציל את כל
אל ◌ָ ּיהוּ ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ֵ ◌ִ
ישראל ,כמו שכתב בזוהר הקדוש :עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
זכרוֹ נוֹ
יתפ ◌ְרקוּ ן ◌ִמן ◌ָגּ לוּ ◌ָתא
ספר ◌ַה ּ ֹז ◌ַהר ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְּ◌ :ב ◌ַהאי ◌ֵ ◌ֶ
לברכה ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
משה
ׁ ◌ֶ
לשוֹ ן
תראה .עוֹ ד ◌ְּב ◌ַדף קכ"דׁ ְ◌ :
דרא ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ליא ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
אתגּ ◌ְ ◌ָ
◌ַּכד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרקיע ◌ְּב ◌ַהאי
זהר ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
יזהירוּ ◌ְּכ ֹ ◌ַ
ילים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ִּכ ◌ִ
והמ ◌ְ ׂ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
ַרבינוּ ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
◌ ◌ֵּ
ּ
נסיוֹ ן –
צריָ◌ּ ִ◌ #
ספר ◌ַה ֹז ◌ַהר ◌ְּב ◌ִאי ◌ֵּלין ,א ◌ָ ◌ִ
ילְ◌ #דּ ◌ִאיהוּ ◌ֵ ◌ֶ
חבוּ ◌ָרא ◌ִדּ ◌ָ
◌ִ ּ
ּ
ָרצה לוֹ ◌ַמרִּ◌ :כי ◌ַ ּ
יח
מש ◌ַ
חבלי ◌ָ ׁ ◌ִ
יסבל ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ספר ◌ַה זֹ ◌ַהר -א ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
הלוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ָ
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ספר
דח ◌ֵ ּיי ◌ָדּ א ה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
מאילנא ◌ְ ◌ַ
למטעם ◌ֵ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
עתידין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ׂ
ּו ◌ְ ◌ִ
רחמי.
מגּ ל ּו ◌ָתא ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יפק ּון ◌ֵּבי ּה ◌ִ ◌ָ
◌ַה ּזֹ ◌ַהר ◌ִ ◌ְ
ועל כן לא מספיק ללמוד לעצמו ,אלא צריך לזכות את
הרבים וללמד ולהשמיע לכל ישראל! כי תורת הסוד
נועדה להתגלות וללמד את הרבים בדור האחרון למען
הכינו את העולם לקראת תורתו של משיח והגאולה שלימה,
וכמבואר בשל"ה הקדוש.

f
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הכŸל ¨סר © § ¨
רש ¤את ¡ ¦
אהים ' :ג © ּ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לפחד
אמר נבל בלבו וגו' )יד ,א(] :שימוש תהלים לפרק יד[ טוב לאומרו בזמן
שהוא מפחד פן יספרו עליו לשון הרע ,ובזמן שלא יאמינו לדבריו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

גודל מעלת לומדי הסוד בעיון
רש
ד◌ ׁ
הי ׁש ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ּ ֵֹ
לראוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
אדם ◌ִ ◌ְ
(מים ◌ִה ׁ ◌ְש ◌ִקיף ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
"ה' ◌ִמ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אהים" )יד ,ב( ] :זוהר תורה; זוהר חלק א' פ' חיי שרה דף קל[:
◌ֶאת ◌ֱ ◌ִ
אמר רבי יוסי ,בוא וראה ,זכאים הם הצדיקים שנגנז להם
הרבה טובות לעולם הבא ,ואין מקום פנימי בכל אותן
המקומות ,כהם המוכנים להיודעים בסוד רבונם ,ויודעים
ראתה
"עין ,א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
להתדבק בהם בכל יום ,על אלה כתובִ◌ ַ◌ :
"למחכה
למחכה לוֹ " )ישעיהו סד ,ג( ,מהו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לתׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ 7
,הים זוּ ◌ָ ◌ְ
◌ֱא ◌ִ
יעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
טו
דברים" )איוב לב ,ד( ,
"חכה ◌ֶאת ◌ִא ּיוֹ ב ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לוֹ " ,כמו שכתובָּ◌ ִ◌ :
ואלה המשכילים בדברי החכמה ,ומדייקים בה ,ומחכים לה
זיו הזוהר
טו .דורש למחכה לו פירוש ,שלומד במתינות ובעיון עמוק ,למען ישכיל
ויבין היטב.
תהלים ספר ראשון | ב לחודש | מזמור יד

94

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום כד תשרי

אכלי
און ¥ § Ÿ
עלי ¨ ¤
אחד :ד £הא ¨ §ידע ּו ּ¨כל ּפ¥ £Ÿ
עשׂ ¥ה טוֹ ב ¥אין גּ© ם ¨ ¤
Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

להבין ברור הדבר ,להכיר את רבונם ,אלה הם
מתפאר בהם בכל יום ,אלה הם הנכנסים בין
העליונים ,והם נכנסים בכל השערים שלמעלה,
שימחה בידם ,אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם

I
שרבונם
קדושים
ואין מי
הבא.

מלאך שמפתחות החכמה נמצאים אצלו
רש
ד◌ ׁ
הי ׁש ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ּ ֵֹ
לראוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
אדם ◌ִ ◌ְ
הש ◌ִקיף ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מ(מים ◌ִ ׁ ◌ְ
ה' ◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אהים" )יד ,ב( ] :היכלות דקדושה זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רמז(:
◌ֶאת ◌ֱ ◌ִ
זוהר תורה[ רבי שמעון אמר ,למעלה ברקיע ,קיימת החיה
ההיא ,אשר שמו יופיא"ל ,והוא עומד בכל סודות החכמה טז,
וכל אותן מפתחות החכמה נמצאים אצלו.

המלאך מגין בשעת פטירתו של האדם שרדף להכיר קונו
והוא המלאך ,שעומד לתבוע שכר מאת הקדוש ברוך הוא,
ליתן לכל אותן הרודפים אחר כל בעלי החכמה,
ואפילו מכל אדם יז ,ולומדים חכמה לדעת את רבונם ,וזה
הוא השכר שהוא נותן לאנשים הרודפים אחר חכמה לדעת
זיו הזוהר
טז .זה המלאך הוא השר של ההיכל "עצם השמים" ונקרא גם כן "היכל
זוהר" ,והרמ"ז זצ"ל כתב כאן רמז ,שהשם יופיא"ל בגימטריא קבל"ה:
יז .פירוש אפילו מן הפחות ממנו ,כדאיתא במשנה ,איזהו חכם הלומד
מכל אדם:
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I

את רבונם ,שכאשר יוצא אדם זה מעולם הזה ,מלאך ההוא
יוצא נגדו על ד' שרפים מעופפים ,ופורח לפניו ,ואינו מניח
לכל אותן שרי הדין אשר בצד הטומאה לגשת אליו ,וכמה
הם מלאכי השלום סביביו.

הנחשים נכנעים ואינם יכולים להזיק
ואלה השרפים כאשר נוסעים ונתגלים ,נכנעים לפניהם
אותן נחשים שרפים ,היוצאים מן הנחש ההוא שגרם
מיתה לכל העולם.

כפי שיגע ונצטער להכיר קונו כך הוא מקבל שכר
מלאך קדוש הזה עומד ,כאשר הנשמה עולה ומגעת אצלו,
אז הוא שואל אותה בסודות החכמה האלוהית ,וכפי
אותה החכמה שרדף אחריה ונדבק בה ,כך נותנים לו שכרו.

אם היה ביכולתו ללמוד ולא למד נדחה לחוץ בבושה נוראה
ואם היה ביכולתו ללמוד אותה החכמה ולא למד ,נדחית
לחוץ ואינה נכנסת ,ועומדת תחת היכל ההוא
בבושה יח ,וכאשר מנשאים כנפיהם אותן השרפים אשר תחת
החיה ההיא ,מנקשים בכנפיהם ושורפים אותה ,והיא נשרפת
ולא נשרפת ,קיימת ולא קיימת ,וכך נידונת בכל יום ,מאירה
ואינה מאירה ,אף על פי שיש לה מעשים טובים.
זיו הזוהר
יח .זה ההיכל של אותו המלאך יופיא"ל ,והוא ההיכל עצם השמים,
היכל זוהר.
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 Iזוהר תהלים I
אין שיעור לשכר העוסקים בחכמה זאת

לפי שאין שכר גדול בעולם ההוא ,כמו לאלה העמלים
בחכמה ,להסתכל בכבוד רבונם ,ואין שיעור להשכר,
של אותן היודעים חכמה ,להסתכל בכבוד רבונם ,אשרי
מצא
אדם ◌ָ ◌ָ
"אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
חלקם בעולם הזה ובעולם הבא ,שכתובְ◌ ׁ ַ◌ :
יפיק ּ◌ְתבוּ ◌ָנה" )משלי ג ,יג(.
ואדם ◌ָ ◌ִ
חכמה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ

גודל מעלת הוותרן לעניים
מחסה ּו") :יד ,ו( :
תבי ׁש ּו ◌ִּכי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עני ◌ָ ◌ִ
"עצת ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ַ
זוהר תורה[ אמר רבי חייא ,כל איש שהוא צר עין אל
העניים ,ראוי הוא שלא יתקיים בעולם ,ולא עוד אלא שאין
לו חיים לעולם הבא ,וכל מי שהוא וותרן לעניים ,ראוי הוא
שיתקיים בעולם ושיתקיים העולם בזכותו ,ויש לו חיים
ואריכת החיים לעולם הבא.
]זוהר ח"א פ' וירא )דף קט(.

המרחם על עניים ברצון הלב צלם האלקים אינו סר ממנו
מחסה ּו") :יד ,ו( ] :זוהר ח"א הקדמת הזוהר
תבי ׁש ּו ◌ִּכי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עני ◌ָ ◌ִ
"עצת ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ַ
)דף יג (:זוהר תורה[

סוד זה ראינו בספר של שלמה
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המלך ,שכל מי שמרחם על העניים ברצון הלב יט ,לא
תשתנה צורתו לעולם מן צורת אדם הראשון ,וכיון שצורתו
של אדם נרשמת בו ,הוא שולט על כל הבריות שבעולם
יהיה ◌ַעל ◌ָּכל
וחת ◌ֶכם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ראכם ◌ְ ◌ִ ּ◌ְ
בצורה ההיא ,זהו שכתוב" :וּ מוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
הארץ וגו'" )בראשית ט ,ב( ,כלם זועים ומפחדים מן
◌ַח ◌ַ ּית ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הצורה ההיא שנרשמת בו ,לפי שזאת המצוה טובה מכל
שאר המצות בענין זה שיתעלה האיש בצורתו של אדם.

נבוכדנצר נשתנה צורתו ברגע שהטיל עין רע בעניים
מניין ,מנבוכדנצר ,אף על פי שחלם לו חלום ההוא ,כל זמן
שהיה חונן לעניים לא נתקיים בו החלום ,כיון
מל ◌ָתא
שהטיל עין רעה שלא לחנון לעניים ,מה כתוב" :עוֹ ד ◌ִ ◌ְּ
מלכא וגו'" )דניאל ד ,כח( ,מיד נשתנה צורתו ונטרד מן
◌ְּב ◌.פם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אדם" )בראשית א ,כו( ,כתוב כאן
"נעשה ◌ָ ◌ָ
האנשים ,זהו שכתובׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ :
ב ◌ַעז"
עמוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ּ ֹ
עש ◌ִ
האיש ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ִ ׂ
"ושם ◌ָ ◌ִ ׁ
עשיה ,וכתוב שםֵ◌ ׁ :
יתי ◌ִ ּ
)רות ב ,יט(.

f

זיו הזוהר
יט .פירוש ,שנותן הצדקה ,לא בעבור התפארת וגיאות ,אלא מחמת
נדבת לב טוב ,מלא רחמים.
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I

 Iשימוש תהלים I

I

להמית שד
ה' מי יגור באהליך וגו' )טו ,א(] :שימוש תהלים לפרק טו[ .טוב להיות
מקובל בעיני הבריות וגם זה המזמור טוב להבריח השד אמור אותו
על קדרה חדשה מלאה מים שאובים ותרחץ למי שיש בו רוח או
שד .ושם שלו יל"י .י' מן "יגור ,ל' מן "רגל ,י' מן "ימוט ,דבסוף
המזמור באלפ"א בית"א דא"ת ב"ש ,ותאמר .יהי רצון מלפניך
השם הגדול יל"י שתסיר כל שד ומזיק מגוף )פלוני בר פלונית( וישתה
מן המים וירחץ בהם פניו ידיו ורגליו ,והוא יברח.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ּופעל
תמיםֵ ֹ .
נקרא ָ ִ
ׁשּכאׁשר ִנּמֹול ִ ְ ָ
אברהםֶ ֲ ַ ֶ ,
ּתמים ֶ -זה ַ ְ ָ ָ
הֹולִ ָ 5
ֵ
יעקב
אמת ֶ -זה ַ ֲ ֹ
ודבר ֱ ֶ
יצחקֵ ְ .
צדק ֶ -זה ִ ְ ָ
ֶֶ
אהל! )טו ,א( :
לדוד ה' ◌ִמי ◌ָיג ּור ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ישיםּ ִ◌ ַ◌ .
הת ◌ָ ׁ ◌ִ
קסאַ◌ [(.ו ◌ָ ּי ◌ַסר ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
באר ּו
ארנ ּו ּו ◌ֵ ◌ֲ
הרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
אהלְ◌ '%וגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ .
ואמר) ,תהלים טו( 'ה' ◌ִמי ◌ָיג ּור ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
נקרא
נמוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
החברים ,הוֹ ◌ֵלָּ◌ #ת ◌ִמים ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אשר ◌ִ ּ
ודּ אי
יעקבַ◌ ַ◌ .
אמת ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
ודבר ◌ֱ ◌ֶ
יצחקֵ◌ ְ◌ .
צדק ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פעל ◌ֶ ◌ֶ
תמים .וּ ֹ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
עשה
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ׂ
אמת ◌ִ ◌ְנד ◌ַּבקָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
אמתִ◌ .אם ה ּוא ◌ָ ּב ◌ֱ ◌ֶ
נדבק ◌ָ ּב ◌ֱ ◌ֶ
עקב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
לבן ◌ַּב ּצ ּו ◌ָרה ◌ַה ּזוֹ ?
◌ִעם ◌ָ ◌ָ
]זוהר בראשית פ' ויצא )דף

לאדם
היתהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌3מ ּ◌ָתר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ָ ּזל ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הבחין ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ּ◌ַ
יעקב ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אלּ א ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶ ◌ָ
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ואם ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ַמה
לארצוֹ ִ◌ ְ◌ ,
יש ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ
טרם ◌ָ ׁ
לבחן ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ָעתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ֹ
עלה ]שיעמד
רגלוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
ואם -א ַ◌ -אל יוֹ ׁ ◌ִשיט ַ◌ ◌ְ
יפהִ◌ ְ◌ ,
שה ֶ◌ ָ◌ -
◌ֶ0עוֹ ◌ֶ ׂ
אליו.
במה שעשה[ ◌ֵ ◌ָ

הּדּברֹות
ׂשרת ַ ִ ְ
ּכנגד ֲע ֶ ֶ
ּנאמרים ָּכאן ְ ֶ ֶ
ּדברים ַה ֶ ֱ ָ ִ
ׂשרה ְ ָ ִ
ֲע ָ ָ
אהל! וכו' )טו ,א( :
לדוד ה' ◌ִמי ◌ָיג ּור ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים טו( ◌ִ ◌ְ
)דף לד (:מדרש הנעלם[ ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדש %הוֹ ◌ֵלָ◌ּ %ת ◌ִמים
כן ◌ְ ּב ◌ַהר ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֶ
אהלִ◌ %מי ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
לדוד ה' ◌ִמי ◌ָיג ּור ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מיע? ◌ָ ◌ַ
לבבוֹ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
אמת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
צדק ◌ְודּ ֹ ◌ֵבר ◌ֱ ◌ֶ
פעל ◌ֶ ◌ֶ
ּו ֹ ◌ֵ
רבי יוֹ ◌ֵסיּ ֵ◌ ,
הדּ ◌ְ ּברוֹ ת
ש ◌ֶרת ◌ַ ◌ִ
נגד ◌ֲע ◌ֶ ׂ
ש ◌ָרה ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הע ◌ָ ׂ
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַ ּבר ◌ַ ◌ִ ּ
אל ּו ◌ָ ◌ֲ
לק ◌ֵ ּים ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַהה ּוא.
יעקב ◌ְ ◌ַ
עתידים ◌ָ ּב ◌ָניו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
]זוהר חדש פ' ויצא

רגל ◌ַעל
אמר לוֹ - ,א ◌ָ ◌ַ
עשר ◌ֵהם? ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ָ ◌ָ ׂ
והרי ◌ַ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
אחד ◌ֵהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל
רעה ָ◌ -דּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
לרעה ּו ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
לשוֹ נוֹ -א ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ְ ׁ
לשוֹ נוֹ - -א
רגל ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
רעה- .א ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ◌ָ ◌ָ
חברוֹ ִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ָ ׂ
המרגּ ל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עשה ◌ִ ּ
שם ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶּ
הדּ ◌ְּברוֹ ת?
עש ◌ֶרת ◌ַ ◌ִ
נגד ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אלה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
וכי ◌ִמי ◌ָ ׂ
רעהִ◌ ְ◌ .
שה ◌ִע ּמוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָע ◌ָ ׂ

להּׂשיג
ׁשאינֹו ָיכֹול ְ ַ ִ
ּבמה ֶ ֵ
להרהר ְ ַ
ֵאין לֹו ְרׁשּות ְ ַ ְ ֵ
מהם .הוֹ ◌ֵל%
הדּ ◌ְ ּברוֹ ת ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּמ ◌ִעים ◌ֵ ◌ֶ
עש ◌ֶרת ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כל ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ַ
לקבל
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
א-היֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ .%
אני ה' ◌ֱ ◌ֶ
נגד ◌ֲ ◌ִ
◌ָּת ◌ִמים ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
להרהר ◌ְּב ◌ַמה
ואין לוֹ ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מיםֵ◌ ְ◌ ,
מלכ ּות ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
על ◌ַ ◌ְ
אימת ֹ
עליו ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
סתם.
א-היָ◌ ְ◌ %
אנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
לה7יגַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ֹ ◌ִ
0אינוֹ ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ◌ֵ
היה ◌ִעם
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )דברים יח( ◌ָּת ◌ִמים ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן הוֹ ◌ֵלָּ◌ %ת ◌ִמיםָ◌ ְ◌ ,
ית.
הר ׁ ◌ֵש ◌ָ
להרהר ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ְ◌ 3
ואין ◌ְלְ◌ %ר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
היֵ◌ ְ◌ ,%ה' ◌ֱא ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

ּבפני ִחּלּול ַה'
ֹומד ִ ְ ֵ
ּדבר ֶׁשע ֵ
ֵאין ָ ָ
אחרים ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָני -א
א-הים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יהיה ◌ְלִ◌ ֱ◌ %
נגד -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
צדק ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
פעל ◌ֶ ◌ֶ
ּו ֹ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
מכאןַ◌ ָ◌ ,
תעבדםּ ָ◌ ִ◌ .
להם ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
חוה ◌ָ ◌ֶ
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
נגד ◌ִ ּ
ממ ◌ִסיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִ ּ◌ֵ
חל ּול ה'ַ◌ ִ◌ .
◌ֵאיְ◌ %לָ◌ %דּ ◌ָבר עוֹ ◌ֵמד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
להמיתוֹ ָ◌ .ל ּ◌ָמה? ◌ִּכי ◌ִ ◌ֵ ּ
בק ׁש
בראשוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
היה ּבוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
)שם יג( ◌ָ ◌ְידִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
מקנּ א
צדּ יקֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נקרא ◌ַ ◌ִ
הרג אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ואם ◌ָ ◌ַ
א-היִ◌ ְ◌ .%
מעל ה' ◌ֱ ◌ֶ
יחַ◌ ֵ◌ %
לה ◌ִדּ ◌ֲ
◌ְ ◌ַ
צדק.
פעל ◌ֶ ◌ֶ
צדקֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ּו ֹ ◌ֵ
פעל ◌ֶ ◌ֶ
ּו ֹ ◌ֵ

ּגנבה
ואּסּור ְ ֵ ָ
ׁשּבת ְ ִ
ׁשמירת ַ ָ
תענה ְ ִ ַ
תּׂשא ֹלא ַ ֲ ֶ
ּסּורי ֹלא ִ ָ
ִא ֵ
0וא.
היַ◌ %ל ◌ָ ◌ְת7א ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה' ◌ֱא ◌ֶ
נגד -א ◌ִ ◌ָ
לבבוֹ ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
אמת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
ודבר ◌ֱ ◌ֶ
◌ְ ֹ ◌ֵ
אינם
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
סדרםַ◌ ְ◌ ,
אינם ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ֵ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
לרעה ּו
עשה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
לשוֹ נוֹ -א ◌ָ ◌ָ ׂ
רגל ◌ַעל ◌ְ ׁ
מש ◌ֶנּ ה ◌ָלנ ּו- .א ◌ָ ◌ַ
סדרםֵ◌ ,אין ◌ֶזה ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נשא ◌ַעל
וחרפה -א ◌ָ ◌ָ ׂ
ברעֵ◌ %עד ׁ ◌ָש ◌ֶקרָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
נגד -א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ָרעה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ָ
תענה ◌ְ ◌ֵ ◌ֲ
נגד ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
נגד
רבי יוֹ ◌ֵסי אוֹ ◌ֵמרְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
פרהסיאּ ִ◌ ַ◌ .
מחלל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
קרבוֹ ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ֹ
עליו.
ה0מש ◌ָ ◌ָ
זרחה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
תגנבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב( ◌ִאם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
-א ◌ִ ◌ְ ֹ

ּתרצח
ֹלא ִ ְ ָ
עיניו,
נבזה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
תרצחִ◌ .מי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נגד -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נמאס ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
עיניו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נבזה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יהרג ּוה ּו.
הרגְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ַ ◌ְ
קטטה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
יעשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
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I

הּתֹורה
ואם ַרק ַעל ִּפי ַ ָ
ִּכּבּוד ָאב ָ ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אמַ◌ ָ◌ .%
ואת ◌ִ ּ◌ֶ
אביֶ◌ ְ◌ %
נגד ◌ַּכ ◌ֵּבד ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
יכבד ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
יראי ה' ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֶ
מכ ◌ַלל
יצא ◌ִ ◌ְּ
ואמוֹ ָ◌ ָ◌ .
לכ ◌ֵּבד ◌ָ ◌ִ
אדם ◌ְ ◌ַ
הכל ◌ַח ◌ָ ּיב ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסיַ◌ ,על ◌ַ ּ ֹ
אביו ◌ְ ◌ִ ּ
זרה,
לעבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
ברי תוֹ ◌ָרה אוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
לעבר ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
יאמר ּו לוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ִ◌ -אם ֹ ◌ְ
יכבד.
יראי ה' ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לכ ◌ְּב ◌ָדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ַח ◌ָ ּיב ◌ְ ◌ַ

יטיל שבועה על יצרו אם מסיתו לעריות
יצרוֹ רוֹ ◌ֶצה
הרי ◌ִאם ◌ִ ◌ְ
תנאףֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
נגד -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ימר ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
להרע ◌ְו-א ◌ָ ◌ִ
נש ◌ַ ּבע ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ
אמר
יצרוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ּבוֹ ◌ַעז ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יטיל ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
עליוִ◌ּ ַ◌ ,
לש-ט ◌ָ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
הב ◌ֶקר.
כבי ◌ַעד ◌ַ ּ ֹ
)רות ג( ◌ַחי ה' ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ

לא תגנוב לא תחמוד
מלוה
תג ֹנבֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
נגד -א ◌ִ ◌ְ
נתן ◌ְ ּב ◌ֶנ ׁ ◌ֶשֶ◌ - %זה ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּכ ◌ְס ּפוֹ -א ◌ָ ◌ַ
ודּ
לקח -
נקי -א ◌ָ ◌ָ
וש ◌ַחד ◌ַעל ◌ָ ◌ִ
ילֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ְּב ◌ַר ◌ִּבית ַ◌ ַ◌ ,אי -א ◌ֵ ◌ֵ
ויגנבֹ ׁ ְ◌ .
תחמד.
נגד -א ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ

f
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חסיתי ¨ב:
מרני ¥אל ּ¦כי ¨ ¦ ¦
לדוד ׁ¨ש § ¦ ¥
מכתם § ¨ ¦
¦ § ּ¨
בתי ּ©בל
אתה טוֹ ¨ ¦
אדני ¨ ּ¨
ליהו  ¨Ÿ £
̈אמרת © ¨Ÿ
© § ּ§

 Iשימוש תהלים I

I

לפרסם הגנב
שמרני אל כי חסיתי בך וגו' )טז ,א(] :שימוש תהלים לפרק טז[ .זה
המזמור טוב לפרסם הגנב .קח טיט מן שפת הנהר וחול מן הים
וערב אותם וגבל וכתוב כל הנחשדים וקח ספל חרס ומלא אותו
מים שאובים ושים כל השמות הנחשדים בספל כל אחד ואחד
לעצמו ואמור עליו זה המזמור י' פעמים ושם שלו הוא ח"י .ח' מן
"חבלים ,י' מן "נחלת שפרה עלי ,ובכל פעם יאמר .יהי רצון
מלפניך ח"י שתודיעני מי גנב כך וכך ,ומי שגנב יפתח עינו שלו
ויעלה פתקו למעלה .וטוב לפתיחת הלב ומשלים האויבים ומוציא
האדם מצרה שהיה רגיל בה לרוחה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

המלכות שהיא "מך" = עניה" ,תם" = נשמרת מהחיצונים
חסיתי ◌ָב!" )טז ,א( :
מרני ◌ֵאל ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
לדוד ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
"מכ ּ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
פ' כי תשא )דף נו (:זוהר תורה[ זה ביארנו ,מהו
"מכתם" ,מך ,תם ,מך לפי שאין לה אור משלה כ ,תם,
◌ִ ◌ְ ◌ָּ
כאשר הלבנה בשלימות ,ומאירה באורות עליונים ,אז תם,
לדוד" ,מתי ,כאשר נשמרת הלבנה ,זהו
"מכתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועל כן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
]זוהר חדש

זיו הזוהר
כ .זו מדת המלכות ,שורש דוד המלך ,נדמית להלבנה ,שאין לה אור של
עצמה ,אלא מה שמקבלת מן השמש ,וכמו כן המלכות מן התפארת:
תהלים ספר ראשון | ב לחודש | מזמור טז
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"חסיתי" ,כמו
חסיתי ◌ָב ,"%מהו ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מרני ◌ֵאל כא ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
"ש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
שכתוב ׁ ◌ָ
נפשי" )תהלים נז ,ב( כב.
"חסיה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
שכתוב ◌ָ ◌ָ ◌ָ

דוקא שם קל רצה לעורר צד החסד שיאיר חסד למלכות
חסיתי ◌ָב!" )טז ,א( ] :זוהר ח"ג פ'
מרני ◌ֵאל ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
לדוד ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
"מכתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
מרני ◌ֵא"ל" כג,
"ש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
פנחס )דף רלט (:זוהר תורה[ מה הטעםָ◌ ׁ ,
צד של אברהם נצרך להתעורר ,שיאיר חסד העליון ,לחסדי
דוד הנאמנים.

חסיתי ָּב5
ׁשמרני ֵאל ִּכי ָ ִ ִ
ָ ְֵ ִ
מתי?
חסיתי ◌ָ ּב! )טז ,א( ] :זוהר חדש פ' כי תשא[ ◌ָ ◌ַ
מרני ◌ֵאל ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מרת ◌ַ ◌ְּ
מרני ◌ֵאל
בנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים טז( ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
נפ ׁ ◌ִש"י.
חסיה ◌ַ ◌ְ
אמר )שם נז( ◌ָ ◌ָ ◌ָ
חסיתי? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חסיתיַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ִ

ּנאמנים
דוד ַה ֶ ֱ ָ ִ
לחס ֵדי ָ ִ
עליֹון ְ ַ ְ
חסד ֶ ְ
ׁשּיאיר ֶ ֶ
ּצריְ 5לע ֵֹוררִ ָ ֶ ,
ִָ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ %לעוֹ ◌ֵרר,
מרני ◌ֵאל? ◌ִצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הט ◌ַעם ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם
אמניםֶ◌ .זה ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
דוד ◌ַ ◌ֶ
לחסדי ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
חסד ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ִאיר ◌ֶ ◌ֶ
ּ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָל ◌ַקח
חסד ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועד עוֹ ◌ָלםֶ◌ ֶ◌ .
ְוחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
קג( ◌ ◌ֶ ◌ֶ
ּ
האחרוֹ ןֶ◌ .זה ּו
ונתן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
וח ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
העליוֹ ן אוֹ ר ◌ְ ◌ַ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ָ
זיו הזוהר
כא .המלכות צריכה שמירה ומחסה מן הס"א ,שלא יניקו ממנה השפע:
כב .נפשי זו המלכות ,שנקראת נפש ,וצריכה שמירה ומחסה בפני הס"א:
כג .מדייק ,למה הזכיר השם א"ל ,שהוא חסד ,מדרגת אברהם ,ואומר
שזה משום שאל זה תשוקת המלכות ,שתוכל להקרא בשם חסדי דוד,
על ידי שתקבל השפעה מן מדת החסד:
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ירב ּו ©ע § ּצבוֹ ¨תם © ¥
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 Iזוהר תהלים I

האחרוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ְתל ּו ◌ָיה
יראיו .ה ּוא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ועד עוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ
ראה.
ּבוֹ ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ

חפצי ָבם
ּדירי ָּכל ֶ ְ ִ
וא ִ ֵ
ּבארץ ֵה ָּמה ְ ַ
לקדֹוׁשים ֲא ֶׁשר ָ ָ ֶ
ְִ ִ
המה )טז ,ג( ] :בראשית פ' לך לך דף פג ע"ב[
ארץ ◌ֵ ּ ◌ָ
שים ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
לקדוֹ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
אחר ◌ָ ּכ%
נקרא ◌ָקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ַ
כלָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
האדם ׁ ◌ֶשהוּ א ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַּב ּ ֹ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
סתר
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
לבן ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ָלאוֹ ר ◌ַ ◌ִ
נעשה אוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ָ ◌ָ
נתקניםׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
0ניהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
00רה ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ַ ◌ָ ּ
ואז
הל ◌ָבןָ◌ ְ◌ ,
ואינוֹ נוֹ ◌ָדע ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
נראה ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נקרא ◌ָקדוֹ ׁש,
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כלָ◌ ְ◌ ,
האדם ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַּב ּ ֹ
וכָ◌ ָ◌ ָ◌ %
◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ָש ◌ֵלםָ◌ ְ◌ .
אשר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
לקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר )תהלים טז( ◌ִ ◌ְ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ארץ ◌ֵ ◌ָּ
המה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כמוֹ
עליוֹ ן.
◌ֵכן ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ

אתה ה' תומיך ומשפיע בגורלי שהיא המלכות
רלי" )ט"ז ,ה( :
אתה ּתוֹ ◌ִמי! גּ וֹ ◌ָ ◌ִ
חלקי ◌ְוכוֹ ◌ִסי ◌ַ ּ ◌ָ
מנת ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
"ה' ◌ְ ◌ָ
בלק )דף קצ (:זוהר תורה[ אמר רבי יצחק בוא וראה ,על עץ
רלי",
"אתה ּתוֹ ◌ִמי %גּ וֹ ◌ָ ◌ִ
הזה שכל כחותיו בו תלוים ,אמר דוד ◌ַ ◌ָּ
רלי" ,זה הגורל שנאחז בו דוד המלך כד.
מהו "גּ וֹ ◌ָ ◌ִ
]זוהר ח"ג פ'

זיו הזוהר
כד .זו מדת המלכות גורלו וחלקו של דוד:
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I

נקראת ֵלילֹות
ּתֹונה ִ ְ ֵ
ּתח ָ
ּכבה ַ ְ
מר ָ ָ
ְֶ
כליוֹ ◌ָתי )ט"ז ,ז( :
יסר ּו ◌ִני ◌ִ ◌ְ
יעצני ◌ַאף ◌ֵלילוֹ ת ◌ִ ּ◌ְ
אבר! ◌ֶאת ה' ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
יח ◌ֶ ּוה ◌ָדּ ◌ַעת -
לילה ◌ְ ◌ַ
ְולילה ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
]זוהר חלק ב' פ' תרומה דף קלזָ◌ ְ◌ ַ◌ ◌ [.
הכ ּ◌ֵסאָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תיה )זו לזו( ׁ ◌ֶש ◌ֵהן גּ ּוף ◌ַ ◌ִּ
מרכבוֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ְּ
נקראוֹ ת ◌ֵלילוֹ תְּ◌ ,כמוֹ
עליוֹ ◌ָנה
מרכ ◌ָבה ◌ֶ ◌ְ
כליוֹ ◌ָתיּ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ .
אמר )תהלים טז( ◌ַאף ◌ֵלילוֹ ת ◌ִי ּ◌ְסר ּו ◌ִני ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לילה
נקראת ◌ֵלילוֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מר ◌ָ ּכ ◌ָבה ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ימים ,יוֹ ם ◌ְליוֹ םְ◌ ֶ◌ .
ִנקראת ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֵ
לילה.
ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ

פעמים שאמר דוד 'את' ופעמים לא אמר 'את'
יעצני וגו'" )ט"ז ,ז(] .זוהר תורה זוהר חלק ג' פ'
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
"אבר! ◌ֶאת ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
בלק דף קצט [.אמר רבי אלעזר ,הרי אנו רואים
יעצני",
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
"אברֶ◌ %את ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
שלפעמים אמר דוד את ,שכתוב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
רכי
"ב ◌ְ ◌ִ
"אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵעת וגו'" )תהלים לד ,ב(ּ ָ◌ ,
וכתובָ◌ ְ◌ ָ◌ ֲ◌ :
נפשי ◌ֶאת ה'" )שם קד ,א( ,כמו כן בהתחלת התפלה נתתקן
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
"ב ◌ְרכוּ ה'
לומר ברכו את ה' המבורך ,ולפעמים אמר דוד ◌ָ ּ
צבאיו וגו'" )שם פסוק כא( ולא
"ב ◌ְרכוּ ה' ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלאכיו" )שם קג ,כ(ּ ָ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר את.

לפני התפילה אנו מושכים את השכינה עלינו
אלא למלאכים העליונים ,שהם במרומים של היכל העליון,
נאמר ברכו ה' ,אנו היושבים למטה ,ברכו את ה' ,לפי
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שאנו צריכים להמשיך עלינו א"ת הזאת כה ,ועמה נכנס אצל
אחזה
צדק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
"אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
המלך ,לחזות פניו ,ועל כן אמר דודִ◌ ֲ◌ :
פני;" ,בצד"ק ודאי ,ולפיכך התחלת התפלה ברכו את ה',
◌ָ ◌ֶ
להמשיך על ראשינו א"ת הזאת ,וכיון שאנו מושכים א"ת
הזאת עלינו ,יש לנו לומר התפלה ולשבח.

אסור לומר שלום לאיש קודם התפילה
ולפיכך אסור לברך לאיש קודם שיתפלל האדם תפלתו,
וימשוך על ראשו א"ת הזאת ,ואם מקדים ומברך
תחלה לאיש ,הרי נתמשך לזה האיש במה על ראשו,
במקומה של א"ת הזאת .ולפיכך למלאכים העליונים אמר
"ב ◌ְרכ ּו ה'" ,ואנחנו א"ת ה' להוספה.
◌ָ ּ

מברכים את המלכות
יעצני וגו'" )ט"ז ,ז( :
"אבר! ◌ֶאת ה' ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
"אברֶ◌ #את
נד [:עוד דרש רבי אלעזר ואמר ,כתובֵ◌ ָ◌ ֲ◌ :
"אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵעת ◌ָּת ◌ִמיד ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יעצני" ,וכתוב ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הלתוֹ
◌ְּב ◌ִפי" )תהלים לד ,ב( ,למי נצרך ברכות מן התחתונים ,לא"ת,
שהיא נאחזת בהם כשלהבת בפתילה כו ,ודוד שהיה יודע זה,
אמר אברכה א"ת.
]זוהר חדש פ' כי תשא דף

זיו הזוהר
כה .מדת המלכות נקראת א"ת ,כיון שנכללת מן כ"ב אותיות ,מן א' עד
ת' ,וגם נקראת בשם צדק .כו .ובשביל התקשרות הזאת עם ישראל
נקראת המלכות בשם כנסת ישראל:
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I

ּבּלילֹות
מּפחד ַ ֵ
כליֹותיַ ַ ִ ,
יּסרּוני ִ ְ ָ
ַאף ֵלילֹות ִ ְ ִ
ימינ2
נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
ארח ◌ַח ◌ִיּ ים שׂ ◌ַבע ◌ְשׂ ◌ָמחוֹ ת ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניִ◌ ְ◌ 2
דיעני ַֹ ◌
ּתוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ֶזה )תהלים טז(
נצח )טז ,יא( ] :זהר חדש פ' כי תשא[ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ַ
ארח
א-הים◌ ַֹ .
אמר )שמות ב( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַדע ◌ֱ ◌ִ
ארח ◌ַח ◌ִ ּייםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
דיעני ַֹ ◌
ּתוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
נכלל ּבוֹ ,
ה7בע ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָמחוֹ ת ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
ש ◌ַבע ◌ְ ׂ
◌ַח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ִמי ה ּוא? ׂ
ימינ%
נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
ואז ◌ְ ◌ִ
אני ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ְ◌ .
נגד ּ ◌ָפ ◌ֶניֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ִ
ויחזיר ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לעשוֹ ת
הצ ּור ◌ַ ◌ֲ ׂ
כש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ימיןּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נכלל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ה7מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶַנצחֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ ֹ
כללת ,חוֹ ◌ֵזר ◌ַ ּ
ועל ◌ֵּכן ◌ֶזה ◌ִי ּ◌ְתנ ּו.
◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָּת ◌ִמיםַ◌ ְ◌ ,

אריה יושב על המזבח ואוכל את הקרבן
ימינ2
נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
חיּ ים שׂ ֹ ◌ַבע ◌ְשׂ ◌ָמחוֹ ת ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניִ◌ ְ◌ 2
ארח ◌ַ ◌ִ
דיעני ַֹ ◌
"תוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ּ
נצח" )טז ,יא( ] :זוהר תורה; זוהר חדש[ בוא וראה ,כאשר
◌ֶ ◌ַ
ישראל מטיבים מעשיהם ,מזבח ההיא שולטת עם צד
הימין כז ,והיו רואים כתבנית אריה רובץ עליה על הקרבן
זיו הזוהר
כז .מדת המלכות נקראת מזב"ח ,וצד הימין היינו מדת החסד:
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ואוכל אותו ,ולכך נקראת אריאל המזבח ,קרית חנה דוד
ודאי ,כי חלקו של דוד היא ,וכל ימיו עמל להאיר לה.

דוד התפלל שיתחברו תפארת עם מלכות
"ו ◌ֵ ּי ◌ַדע
ארח ◌ַח ◌ִ ּיים" ,כמו שכתובַ◌ :
דיעני ַֹ ◌
"תוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ועל כן אמר ּ
כט
כח
"ש ֹ ◌ַבע
"ארח ◌ַח ◌ִ ּיים" ,מי הוא ׂ ,
ַֹ ◌
א-הים" )שמות ב ,כה( ,
◌ֱ ◌ִ
ש ◌ָמחוֹ ת ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶני;" ,זה שכל שבע נכללות בו ,יחזיר פניו
◌ְ ׂ
ל
נצח",
ימינ; ◌ֶ ◌ַ
"נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
לעומת פניך שאני נאחז בהם  ,ואז ◌ְ ◌ִ
שהשמאל יתכלל בימין.

f

זיו הזוהר
כח .פירוש שהשם אלהים שהוא מדת הדין יתהפך לרחמים:
כט .שואל איזהו ארח החיים :ל .ומבאר שהוא תפארת הכולל ז'
הספירות ונקרא עץ החיים ,הוא יחזור פניו להזדווג עם המלכות,
שנאחז דוד בפנים שלה ,ואז יומתק השמאל דין ויתכלל בימין
רחמים:
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 Iשימוש תהלים I
לאומרו בדרך

שמעה ה' צדק וגו' )יז ,א(] :שימוש תהלים לפרק יז[ .טוב למאן דבעי
למיזל באורחא .צלי יתיה ואת מצלח ושם שלו הוא י"ה .י' מן
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סלה.
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I

ענין ַה ָּגלּות
אבינּו ָצפּו ֶאת ִ ְ ַ
ויעקב ָ ִ
הּמלֹ ֲ ַ ְ 5
דוד ַ ֶ ֶ
ִָ
צדק )יז ,א( :
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
לדוד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
פלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ש ◌ִירי ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נאמר )תהלים יז(
ועליה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
כינהָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
פלהְ◌ ,וזוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
כגָ◌ [(:ע ◌ִ ׂ
'ת ◌ִ ◌ָ ּ
אמר
הק ◌ד ׁש ◌ָ ◌ַ
ודוד ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
צדק'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
לדוד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ְ
לבי
חנת ◌ִ ◌ִ ּ
'ב ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ראל )שם( ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
הגּ ל ּותַ◌ ָ◌ ,
אחרית ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לילה ◌ֶ ◌ָּ
הכל
0אמר ◌ִא ּיוֹ ב ◌ַ ּ ֹ
אלא ◌ָגּ ל ּותּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
ואין ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ילה'ֵ◌ ְ◌ ,
קדת ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
רצה
וה0טן ◌ָ ◌ָ
ענן ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַלָ◌ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
אמר ◌ָ ּכ ◌ָלה ◌ָ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
משל ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
היה ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ּ
ואמר ◌ַ ◌ָ ּ
ידבר.
בדעת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,איוֹ ב -א ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לקטרג לוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הגּ ל ּות:
קדשוֹ ◌ֶאת דּ ◌ַחק ◌ַ ◌ָ
ראה ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ׁ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ָ ּכּ ִ◌ ,%ב ◌ְ ◌ַ
◌ַאף ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
]זוהר בראשית פ' בראשית )דף

האחרוֹ ◌ָנה
הגּ ל ּות ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
דש ◌ְדּ ◌ָחק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
הק ◌ ׁ
ראה ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ויעקבּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ֹ
◌ְ ּבסוֹ ף ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים) ,אמר )בראשית כח( ויפגע במקום וילן שם כי בא
מאד ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶצר
יעקב ◌ְ ֹ
השמש ,ובא הלילה של הגלות ,ואמר( )שם לב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָירא ◌ַ ◌ֲ ֹ
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לוֹ ֵּ◌ ִ◌ ְ◌ .
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִלש ׁ ◌ָ
העם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ִ ׁ ◌ְ
וחלק ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
צדדיםְּ◌ ,כמוֹ
ראש
ראש ◌נהּ ָ◌ ,ב ֹ ׁ
ואת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ה0פחוֹ ת ◌ְ ◌ֶ
שם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר )שם לג( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ילדיהן ◌ִ ׁ ָֹ
ואת יוֹ ◌ֵסף
רחל ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ָ ◌ֵ
אחרנים ◌ְ ◌ֶ
וילדיה ◌ַ ◌ֲ ִֹ ◌
לאה ◌ִ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ואת ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָגל ּות ◌ֱאדוֹ םֶ◌ ְ◌ .
אמר )שם
וצער ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםַ◌ ָ◌ ,
ענ ּי ּות ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחר ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ %
ראה ◌ַ ◌ַ
בגלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחרניםּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ִֹ ◌
לאכל
לחם ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ונתן ◌ִלי ◌ֶ ◌ֶ
ואמרַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אביַ◌ ָ◌ ְ◌ .
בשלוֹ ם ◌ֶאל ◌ֵ ּבית ◌ָ ◌ִ
בתי ◌ְ ׁ ◌ָ
כח( ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ְ ּ◌ִ
ללב ׁש.
בגד ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ּו ◌ֶ ◌ֶ

ּתפ ָּלתֹו
יתּפּלל ְ ִ
ואחר ָּכֵ ַ ְ ִ 5
ׁשבחֹו ֶׁשל ִרּבֹונֹו ְ ַ ַ
אדם ִ ְ
יסּדר ָ ָ
ֹולם ְ ַ ֵ
ְלע ָ
תפלּ ◌ִתי )יז ,א( :
האזינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יבה ◌ִר ◌ָנּ ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הקש ◌ָ
צדק ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חזק ◌ָ ּיה
ורבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ַרבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
]זוהר בראשית פ' ויחי )דף רמג ּ ִ◌ ◌ [(:
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
טק ◌ָ ּיאַ◌ ָ◌ .
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ּב ◌ַק ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ◌ִ ◌ְ
◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
אדם ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
יסדּ ר ◌ָ ◌ָ
אמרנ ּו ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חזק ◌ָ ּיה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
רבוֹ נוֹ
להתפ ◌ֵּלל
יתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִל ּבוֹ ◌ָטר ּוד ◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ְואחר ◌ָ ּכַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ %
◌ ◌ַ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
לסדּ ר ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִ ּ
בצרהְ◌ ,ו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
פלתוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ,מה ה ּוא?
וש ◌ַבח
לבוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ִ◌ ,סדּ ּור ◌ְ ׁ ◌ֶ
לכ ◌ֵ ּון ◌ִ ּ
אמר לוֹ ַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
למה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָגּ ◌ַרע? ◌ֶ ◌ָּ
רבוֹ נוֹ ◌ַאף
יסדּ ר ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִ ּ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
רבוֹ נוֹ ◌ָ ◌ָּ
פלתוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ויתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ָּ
פלה
לכ ◌ֵ ּוןַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
צדק -
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
יבה ◌ִר ◌ָנּ ◌ִתיִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
הקש ◌ָ
צדק ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
לדוד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ואחר ◌ָ ּכ%
חלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִסדּ ּור ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִר ּבוֹ נוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
האזינה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לס ◌ֵדּ ר ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִ ּ
פל ◌ִתיִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
יבה ◌ִר ◌ָנּ ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הקש ◌ָ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
רבוֹ נוֹ
תרב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מע
ש ◌ֵ ◌ַ
תפלה ◌ֵ ◌ֶ ◌ִ
עליו ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה א( ◌ַגּ ם ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ּ
שהָ◌ ָ◌ ,
◌ְו-א עוֹ ◌ֶ ׂ
איננּ י ׁ ֹ
ְידיכם ◌ְוגוֹ '.
◌ ◌ֵ ◌ֶ
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אש©רי ּ§ב © §

I

 Iזוהר תהלים I

I

למעלה
ֹולה ְ ַ ְ ָ
אדם ִמ ִּפיו ע ֶ
ׁשּמֹוציא ָ ָ
ּתפּלה ֶ ִ
ָּכל ִּדּבּור ְ ִודּבּור ֶׁשל ְ ִ ָ
הּדּבּור,
נבחן אֹותֹו ַ ִ
וׁשם ִ ְ ָ
ׁשּנכנסָ ְ ,
למקֹום ֶ ִ ְ ָ
כנס ְ ָ
רקיעיםִ ְ ,ונ ְ ָ
ֹוקע ְ ִ ִ
ּוב ֵ ַ
ואם ֹלא
ּכׁשר ְ ִ
ִאם ֶזה ִּדּבּור ָ ֵ
תפלּ ◌ִתי )יז ,א( :
האזינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רנּ ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יבה ◌ִ ◌ָ
הקש ◌ָ
צדק ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,תהלים
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ויקרא פ' מצורע )דף נ"הַ◌ [(.ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לפני
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
חביבה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
צדק' ◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
'ש ◌ְ ◌ָ
יז( ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
לפני
ראל ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ָ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
נגדּ ּהֶ◌ .זה ּו
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האזינה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אמר
תפל ◌ִתיַ◌ ָ◌ .
רנּ ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יבה ◌ִ ◌ָ
הק ׁ ◌ִש ◌ָ
צדק ◌ַ ◌ְ
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
נמצאת
ראלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
התק0רתי ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָדּ ◌ִודִ◌ ֲ◌ ,
צדק -
מעה ה' ◌ֶ ◌ֶ
נמצאּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ׁ ,%ש ◌ְ ◌ָ
אני ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
לפניַ◌ ,%גּ ם ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
האזינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפל ◌ִתי.
רנּ ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יבה ◌ִ ◌ָ
הקש ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ - %
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
]זוהר

מרמה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּו,
פתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ֵ
מרמהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְּב-א ◌ִ ׂ
פתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּבא ◌ִ ׂ
מפיו ,עוֹ ◌ֶלה
אדם ◌ִ ּ ◌ִ
פלה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ָ
◌ָּכל ◌ִדּ ּבוּ ר ◌ְ ◌ִוד ּבוּ ר ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ושם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כנסָ◌ ׁ ְ◌ ,
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ונכנס ◌ְ ◌ָ
רקיעיםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
קע ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למעלה וּ בוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נבחן אוֹ תוֹ
ואם ,אִ◌ .אם ◌ֶזה ◌ִדּ ּבוּ ר ◌ָּכ ׁ ◌ֵשר -
הדּ ּבוּ רִ◌ ,אם ◌ֶזה ◌ִדּ ּבוּ ר ◌ָּכ ׁ ◌ֵשר ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ #
ואם ,א -
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ ִ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ׂ
מכניסים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
אחרת.
ררת ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ִד ּבוּ ר רוּ ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מסטים אוֹ תוֹ ◌ַהחוּ ◌ָצה ,וּ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
תהלים ספר ראשון | ב לחודש | מזמור יז
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אמרתי:
אזנ¦ %לי ׁ §ש ©מע ¦ § ¨ ¦
תענני ¥אל ©הט ¨ § §
קראתי¦ %כי © ¦ ¥ £
אני § ¨ ¦
ו ¦£
ימינ:%
ממים ּ¦ב ¦ ¤
ממ §תקוֹ § ¦
יע חוֹ ¦סים ¦ ּ¦
הפלה ¤ ¨ £
ז ©§¥
חסדי %מוֹ ׁ ¦ש ©
מרני ּ§כ ¦ ׁ
מפ ¥ני
ירני :ט ¦ ּ §
סת ¦ ¥
נפי©ּ %ת § ּ¦
עין ּ§ב ¥צל ּ§כ ¨ ¤
אישוֹ ן ּ©בת ¨ ¦
ח ׁ¨ש § ¦ ¥
איבי ּ§ב ׁ ¤ ¤
חלבמוֹ ּ¨ס §גר ּו
עלי :י ¨ּ § ¤
יקיפ ּו ¨ ¨
נפש © ּ¦
רש ¦עים ז ּו ׁ©שדּ ּו ¦ני © §Ÿ
§ ׁ¨
סבב ּונ ּו
עתה )סבבוני( § ¨
א$רינ ּו © ּ¨
בגא ּות :יא © ¥ ª
ּ¦פימוֹ ¦דּ ּ§בר ּו § ¥
יכסוֹ ף
אריה ¦ §
מינוֹ ּ§כ © § ¥
ארץ :יב ¦דּ § Ÿ
לנטוֹ ת ּ¨ב ¨ ¤
ישית ּו ¦ §
עיניהם ¨ ׁ ¦
¤ ¥ ¥
מסת ¦רים :יג ק ּו ¨מה § ¨Ÿ
ישב ּ§ב ¦ § ּ¨
וככפיר ¥ׁ Ÿ
לטרוֹ ף § ¦ § ¦
¦§
יהו 
חרב:%
מרשע © § ּ¤
נפשי ¨ׁ ¨ ¥
הכריעה ּו ּ©פ ּ§ל ¨טה © § ׁ ¦
קדּ ¨מה ¨ ¨
©§
פניו © § ¦ ¥
חלקם
מחלד ¨ § ¤
ממתים ¤ ¤ ¥
יהו  ¦ § ¦
ממתים ¨ §יד¨Ÿ § %
יד ¦ § ¦
וה ּ¦ניח ּו
בנים § ¦
ישׂ ּ§בע ּו ¨ ¦
בטנם ¦ §
מלא ¦ § ¨
ּ©ב ©ח ¦ּיים )וצפינך( ּו §צפ ּו §נ§ּ %ת © ּ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּדיקים
ֹולם ַצ ִ ִ
ּבהרּוגי ָהע ָ
ׁשּנהרגּו ַ ֲ ֵ
ַעל ַמה ֶּזה ֵא ֶּלה ֶ ֶ ֶ ְ
חיּ ים )יז ,יד( :
חלקם ◌ַ ּב ◌ַ ◌ִ
מחלד ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ממתים ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
יד 2ה' ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ממתים ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
עקיבא
ראהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
שמות פ' פקודי )דף רנ"דֹ ּ [(:
בשלוֹ םָ◌ .דּ ◌ִוד ׁ ◌ָש ◌ַאל
ויצא ◌ְ ׁ ◌ָ
נכנס ◌ְ ּב ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
'ממתים ◌ָ ◌ְיד #ה'
הת ּ ◌ָפ ◌ֵר ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יז( ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אלהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
חלקם ◌ַּב ◌ַח ◌ִ ּיים') .תוהה( ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ֶּ
הרג ּו
אלה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ
מחלד ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ממתים ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
חטא ◌ְּכ ◌ֵדי
חטא ּו ◌ֵ ◌ְ
זכ ◌ִאיםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ְ
יקיםּ ָ◌ ַ◌ ,
צדּ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲהר ּו ◌ֵגי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ִ
ענ ׁש ּו.
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ְ
]זוהר

חלקם ◌ַ ּב ◌ַח ◌ִ ּיים.
מחלד ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ממתים ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
ממתים ◌ָ ◌ְיד %ה' ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ראהִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
וחלדְ◌ ָ◌ .יד %ה' ֶ◌ -זה
צדדים ְ◌ ָ◌ -יד %ה'ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכאן ה ּוא ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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אשׂ ּ§ב ¨עה
פני§ ¤ %
אחזה ¨ ¤
צדק ¤ ¡ ¤
אני ּ§ב ¤ ¤
לליהם :טו ¦ £
יתרם §לעוֹ § ¤ ¥
¦ §¨
נת:%
בהקיץ ּ§תמ ּו ¨ ¤
§¨¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ַ ◌ָ ּ
מחלד
ממתים ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
אליוִ◌ ְ◌ ִ◌ .
מת ◌ַּכ ◌ֶנּ ◌ֶסת ◌ֵ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה
עליוֶ◌ ׁ ,
האחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ַהגּ ּוף ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
 ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ּחדל.
אדם עוֹ ד ִ◌עם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ◌ֶ
אביט ◌ָ ◌ָ
לח( -א ◌ַ ◌ִ ּ

על ידי המלכות הנקראת צדק אחזה פניך פני ה'
פני 2וגו'" )יז ,טו( ] :זוהר תורה; זוהר חלק א' פ' נח דף עב[.
אחזה ◌ָ ◌ֶ
צדק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
"אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲ ◌ִ

פתח יהודי ההוא ואמר ,דוד המלך חביבות ודבקות שלו
היתה
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאס ּו ◌ַ ּ
"אבן ◌ָ ◌ֲ
באב"ן ההיא היה לא ,ועליה אמרֶ◌ ֶ◌ :
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ ה" )תהלים קיח ,כב( ,וכאשר חפץ להסתכל במראה כבוד
◌ְ ֹ ׁ
לב
רבונו ,לקח אותה האב"ן בידו תחלה ואחר כך נכנס  ,לפי שכל
מי החפץ להתראות לפני רבונו ,לא יכנס אלא באב"ן ההיא,
דש" )ויקרא טז ,ג( לג ,ודוד התפאר
הק ◌ ׁ
אהרן ◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
יבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
"ב ֹזא"ת ◌ָ ֹ
שנאמרּ ְ◌ :
לד
פני;"  ,וכל יגיעתו של דוד
אחזה ◌ָ ◌ֶ
צד"ק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
"אני ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
עצמו ואמרִ◌ ֲ◌ :
להתראות עם אב"ן ההיא כראוי לפני העליון.
זיו הזוהר
Łבעה
אחת ִ ְ ָ
אבן ַ ַ
"על ֶ ֶ
לא .מדת המלכות נקראת אב"ן ,בסוד הכתובַ :
עינים" )זכריה ג ,ט( ,שבעה דוקא ולא שבע ,והבן :לב .פירוש,
ֵ ִָ
שהתקשר עצמו בשכינה הקדושה ,ולקחה לעזרתו להעלות תפלתו:
לג .השכינה הקדושה במקורה מדת המלכות נקראת זא"ת ,ונקראת
אב"ן ,ונקראת צד"ק :לד .אחזה פניך היינו התפארת מלך הקדוש,
ששמו שם הוי"ה ברוך הוא:
תהלים ספר ראשון | ב לחודש | מזמור יז
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ג לחודש

יח

אשר ¦דּ ּ¤בר
לדוד ¤ׁ £
יהו  § ¨ ¦
לעבד § ¨Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח § ¤ ¤
א ©§©
ה$ירה ©ה ּזŸאת ּ§ביוֹ ם
ברי © ¦ ¨
ליהו  ¤את ¦דּ § ¥
© ¨Ÿ
איביו ּו ¦מ ּ©יד ׁ¨שא ּול:
מכף ּ¨כל ¨ §Ÿ
יהו  אוֹ תוֹ ¦ ּ©
¦ה ¦ ּציל § ¨Ÿ
חזקי :ג § ¨Ÿ
יהו  ¦ § ¦
ארחמ¨Ÿ § %
אמר § ¨ § ¤
ב ©ו ּי© Ÿ
יהו 
וקרן
מג ּ¦ני § ¤ ¤
אחסה ּבוֹ ¨ ¦
אלי צ ּו ¦רי ¤ ¡ ¤
מפלטי ¦ ¥
דתי ּו § © § ¦
סלעי ּו §מצ ּו¨ ¦
©§¦
איבי
יהו  ּו ¦מן © §Ÿ
אקרא § ¨Ÿ
מהלל ¨ § ¤
משׂ גּ© ּ¦בי :ד § ¨ּ ª
יש ¦עי ¦ §
¦ ׁ§
יבעת ּו ¦ני:
ונחלי § ¦
מות § © ¥ £
חבלי ¨ ¤
אפפ ּו ¦ני ¥ § ¤
¦א ּ¨ו ׁ¥ש ©ע :ה ¨ £
בל ּ©י ©על § © £
מות :ז ּ©ב ©ּצר ¦לי
קשי ¨ ¤
קדּ מ ּו ¦ני מוֹ § ׁ¥
סבב ּו ¦ני ¦ §
חבלי ׁ §שאוֹ ל § ¨
ו ¥§¤
יש ©מע
אש ּ¥ו ©ע ¦ ׁ §
אהי ' ©ׁ £
ואל ¡ ©
יהו  § ¤
אקרא § ¨Ÿ
¨§ ¤
ות § © ׁ
געש
באזניו :ח © ּ¦
לפניו ּ¨תבוֹ א § ¨ § ¨
ועתי § ¨ ¨
וש § ¨ ¦
מהיכלוֹ קוֹ ¦לי § ׁ©
¨ ¥¥
הרים ¦ §ירגּ¨ ז ּו ©ו ¦ּי §תגּ¨ ׁ £
ות § © ׁ
חרה לוֹ :
עש ּו ּ¦כי ¨ ¨
סדי ¨ ¦
הארץ ּומוֹ § ¥
רעש ¨ ¨ ¤
© ּ¦
אפוֹ § ׁ ¥
חלים ּ¨ב£ער ּו
אכל גּ¦ ¨ ¤
מפיו ּת¥ Ÿ
ואש ¦ ּ¦
עשן ּ§ב © ּ
̈עלה ¨ ׁ¨
ט ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

להנצל ממלכים
למנצח לעבד וגו' )יח ,א(] :שימוש תהלים לפרק יח[ אם ראית לסטים
באים לקראתך אמור אותו והם יברחו מלפניך ושם שלו הוא אליה.
א' מן "אשר דבר ,ל' מן "שאול ,י' מן מ' ד"ממרום בא"ת ב"ש ,ה'
מן "האל הנותן .ואמור .יהי רצון מלפניך אלי"ה שתצילני מכל
אויבי ומכל שונאי ומכל פגע רע .ועוד אמור אותו על מים ושמן
ומשח החולה ויתרפא.
תהלים ספר ראשון | ג לחודש | מזמור יח

סדר הלימוד

ליום כט תשרי

זוﬣר תהים

115

רגליו:
וערפל ּ©ת ©חת © § ¨
מים ©ו ּ¥י ©רד © ¤ ¨ £
ממ ּנ ּו :י ©ו ּ¥יט ׁ¨ש © ¦
¦ ּ¤

I

 Iזוהר תהלים I

יא

רכב
©ו ¦ּי § ּ©

I

ה' נתגלה אל ישראל במדת הרחמים
רגליו" )יח ,י( :
וערפל ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ַו ◌ֵיּ ◌ַרד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
"ו ◌ֵיּ ט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ
יתרו )דף פ (:זוהר תורה[ אמר רבי שמעון ,בשעה
שהקדוש ברוך הוא חפץ להתגלות בהר סיני ,קרא הקדוש
ברוך הוא לכל פמליא שלו ,ואמר להם ,עכשיו ישראל
צעירים ,שאין יודעים דרכי ,ואני חפץ להתגלות עליהם,
אם אתגלה עליהם בכח של גבורה לא יוכלו לסבול ,אבל
אתגלה עליהם ברחמים ויקבלו משפטי ,זהו שכתוב:
ה-לישי" )שמות יט ,טז( ,ביום השלישי ודאי,
"ויהי ◌ַב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
שהוא רחמים לה.
]זוהר ח"ב פ'

הּגב ָּורה
ּתֹורה ֶׁשהּוא ִמ ַּצד ַ ְ
ונתן ַה ָ
ּברחמים ְ ָ ַ
ּגּלה ְ ַ ֲ ִ
נת ַ ָ
ְִ
מי"ם ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרד" )שמואל ב' כב ,י( ,ובזה
"ו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מניין ,שכתובַ◌ :
נתגלה הקדוש ברוך הוא לישראל ,הקדים להם
רחמים בתחלה ,ואחר כך ניתנה להם התורה מצד הגבורה.

ירד ַה'
להיכן ָ ַ
ְֵ ָ
רגליו" )יח ,י( :
וערפל ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ַו ◌ֵיּ ◌ַרד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
"ו ◌ֵיּ ט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ
מים
"ו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
)דף פו (.זוהר תורה[ רבי יצחק אמר כתובַ◌ :
]זוהר ח"ב פ' יתרו

זיו הזוהר
לה .ספירת התפארת נקראת שמי"ם ,גם יום השלישי שהיא ספירה ג'
מן ז' הספירות של ימי הבנין ומדתה מדת הרחמים.
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I

סיני"
העם ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ָ
לעיני ◌ָכל ◌ָ ◌ָ
"וירד ה' ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרד" )שם( ,ונאמרֵ◌ ֵ◌ :
מים ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרד" ,אנה ירד ,אפשר תאמר
"ו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
)שמות יט ,יא(ַ◌ ,
לו
סיני" כתוב  ,ולא כתוב בהר סיני,
"על ◌ַהר ◌ִ ◌ָ
שירד לסיניַ◌ ,
מים ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרד" ,אנה ירד?
"ו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ַ

השכינה היתה על הר סיני וה' ירד עליה להתייחד עמה
אמר רבי יוסי ,ירד במדרגותיו ,ממדרגה למדרגה ומכתר
לכתר ,עד שנדבק באר"ץ ההיא ,ואז נוארה הלבנה
מים ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַרד" לאר"ץ
"ו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ועמדה בשלימות ,זהו שכתובַ◌ :
סיני" ,מה היה נמצא על הר סיני,
"על ◌ַהר ◌ִ ◌ָ
ההיא ,ובכן כתובַ◌ :
זאת אומרת שזו השכינה.
זיו הזוהר
לו .כאן נדחקו מפורשי הזהר ,ונראה לי שמה שמוקף הוא מיותר ,ועיקר
קושייתו ,שכתוב :וירד סתם ,ולא פירש לאן ירד ,ואם תרצה לומר דהיינו
שירד על הר סיני ,הלא בתורה אחר שנאמר וירד ה' ,נכתב על הר סיני ,אם
כן גם כאן היה לו לומר על הר סיני ולא סתם וירד ,ועל זה מתרץ רבי יוסי,
שהמכוון הוא הורדה מן ספירות העליונות ,עד הספירה שנקראת א"רץ,
שהיא המלכות והשכינה הקדושה ,ונקראת לבנה ,יען כי אין לה אורה ,אלא
מה שמאיר בה התפארת ,עם שאר הספירות ,וזהו שלימותה ,ולולי שהיתה
הורדה כזאת ,שתנתן התורה על ידי התגלות אור האלהות באמצעות
המלכות ,לא היה באפשרות לישראל לסבול אור האלהות הגדולה ,כי הרי
גם אחר הירידה הזאת ,היה קשה להם לסבול.
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I

ֹולם
יחידי ַצ ִּדיק ְיסֹוד ָהע ָ
ֹומד ַעל ַעּמּוד ְ ִ ִ
ֹולם ע ֵ
ָּכל ָהע ָ
וגחלי־אש )יח ,יד( :
קלוֹ ◌ָ ּב ◌ָרד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ ׁ
יתן ֹ
ועליוֹ ן ◌ִ ּ ◌ֵ
(מים ה' ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
רעם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַו ◌ַיּ ◌ְ ◌ֵ
ואמר,
ַרבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
]זוהר בראשית פ' וישב )דף קפוִּ◌ ◌ [(.
אש'.
וגחלי ◌ֵ ׁ
יתן קוֹ לוֹ ◌ָ ּב ◌ָרד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ועליוֹ ן ◌ִ ּ◌ֵ
0מים ה' ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
רעם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
)תהלים יח( ◌ַ'ו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּבא ◌ְ ◌ֵ
התקין לוֹ
עמ ּוד
העמ ּו ◌ִדים עוֹ ◌ְ ◌ִ
עמ ּו ◌ִדים ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ0עוֹ ◌ֵמדָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ּב ◌ַ ּ
וכל ◌ָ ◌ַ ּ
בעה ◌ַ ּ
ביתה
חכמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ְ ◌ָ
רש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )משלי ט( ◌ָ ◌ְ
יחידיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
נתה ◌ֵ ◌ָ ּ
וכל ◌ֵ ◌ֶּ
אחת
דרגּ ה ◌ַ ◌ַ
מדים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
בעהָ◌ ְ◌ ,
דיה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
עמ ּו ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
חצבה ◌ַ ּ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
צדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קראת )שם י( ◌ַ ◌ִ
מהם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
ה0למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ּ
ותק ּונוֹ ,
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ
ִנברא ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
והאמצע ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּכֹלּ ,ו ◌ִמי ה ּוא?
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ָ◌ 3
קרא
א-הים ה' ◌ִדּ ◌ֶ ּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
לאסף ◌ֶאל ◌ֱ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים נ( ◌ִ ◌ְ
מצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
מבאוֹ ּ .ו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ַעד ◌ְ ֹ
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
ארץ ◌ִ ּ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם? ◌ִ ◌ִ ּ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַצד
א-הים הוֹ ◌ִ ◌ַ
יפי ◌ֱ ◌ִ
מכלל ֹ ◌ִ
מצ ּיוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
פיעֵ◌ .מאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ◌ִ ּ
ה0למה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ]וכעת ישראל החזיקו בו
האמ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ה0למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֱ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
בסודות המצוות של התורה ,משום שכל יום ויום מחזיק אדם בציצית שמתעטף

מהמקוֹ ם ◌ַהה ּוא
והנּ ◌ָ◌ 3
החזק ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וצ ּיוֹ ן ◌ַ ֶֹ ◌
בה[ִ◌ ְ◌ ,
קדּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
ונעשהּ ,ו ◌ִמ ּתוֹ כוֹ ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ִנתקן ◌ָּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ ◌ְ ◌ַ
יתן קוֹ לוֹ ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון
ועליוֹ ן ◌ִ ּ◌ֵ
0מים ה' ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
רעם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראהַ◌ ,ו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
ועליוֹ ן ◌ִי ּ◌ֵתן קוֹ לוֹ ?
0מים ה'ָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ ְ◌
רעם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
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I

אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִצּ ּיוֹ ן
האמ ּו ◌ָנה ]על מה עולם[ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הנּ ה ]ס"א אלא[ ◌ָּכאן סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
◌ִ ◌ֵ
ממנּ וּ ִ◌ ,מּ 0ום
והעוֹ ◌ָלם ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
וה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
ה-למוּ ת ◌ְ ◌ַ
◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ליםֶ◌ ,זה ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ֶוזה
אחתֵ◌ ,הם ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ִויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
והן ◌ַ ◌ַ
דרגוֹ ת ◌ֵהןֵ◌ ְ◌ ,
0תי ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּ◌ֵ
עלה
ממ ◌ִ ◌ָ
מכאן ◌ִדּ ין ּו ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחדּ ָ◌ ִ◌ ,
ניהם ◌ֶ ◌ָ
ַרחמיםּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ִ
רחמיםַּ◌ ִ◌ .
לאחר ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
ונ ׁ ◌ְש ◌ָמע,
הקוֹ ל יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ִ
למעלה יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמעַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונפרדים
צאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והרחמים יוֹ ◌ְ ◌ִ
הדּ יןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ודרכי ◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
צאים ◌ַ ◌ִ
◌ָאז יוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ
ועליוֹ ןַ◌ ,אף
רחמיםְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
הדּ ין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
0מים ה'ֶ◌ ,זה ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִ
רעם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מ0םַ◌ .ו ◌ַי ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ָ
ואינוֹ נוֹ ◌ָדעֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
הקוֹ ל ◌ַהה ּוא יוֹ ◌ֵצאָ◌ ,אז
נמצא ◌ְ ◌ֵ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתן קוֹ לוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון
ועליוֹ ן ◌ִ ּ◌ֵ
ורחמיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
הכלִ◌ ,דּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ִנמצא ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ְ ◌ָ
ואש.
מים ◌ְ ◌ֵ ׁ
אשִ◌ ַ◌ ,
וגחלי ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ֵתן קוֹ לוֹ ָ◌ ,אז ◌ָ ּב ◌ָרד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
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חסיד ּ¦ת § © ּ¨
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לנגד ¨ ¥
ידי § ¤ ¤
¨©
תפ ּ¨תל :כח ּ¦כי
עק ׁש ּ¦ת § ּ©
ועם ¦ ּ¥
נבר ּ¦ת § ּ¨
ּ¦ת ּ©ת ּ¨מם :כז ¦עם ¨ ¨
תב¨רר § ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבדין
לבן ְ ִ
הלִ 5עם ָ ָ
יעקב ָ ַ
ֲַ ֹ
תפ ּ ◌ָתל )יח ,כו( :
עק ׁש ּ ◌ִת ◌ְ ּ ◌ַ
תח ּ◌ָסד ◌ְ ◌ִ
חסיד ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ִעם ◌ָ ◌ִ
ועם ◌ִ ◌ֵּ
נראה ◌ָ ּכ,%
לבן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
וכן ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
תולדות )דף קלטַ◌ ָ◌ [(:
נחש ּ◌ִתי
מכ0ףַּ◌ ,כ ◌ָּכת ּוב )בראשית כ( ◌ִ ◌ַ ׁ ◌ְ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
איש ׁ ◌ָש ◌ֵלם,
נקרא ◌ִ ׁ
עקב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
גללַ◌ ְ◌ .%
ַויברכני ה' ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רחמים
ללכת ◌ִע ּמוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הצטר %לוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
היה ׁ ◌ָש ◌ֵלםִ◌ ,עם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
קשה
עמוֹ ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ָ ׁ ◌ֶ
הצטר %לוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ועם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
היה הוֹ ◌ֵלִ◌ ְ◌ ,%
◌ָ ◌ָ
ללכת ◌ִ ּ
ועליו
חלקים ◌ָהי ּו בוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
0ני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
היה הוֹ ◌ֵלִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ
בעקמימ ּות ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ועם ◌ִ ◌ֵ ּ
תפ ּ◌ָתל'ִ◌ .עם
עק ׁש ּ◌ִת ◌ְ ּ ◌ַ
תחסד ◌ְ ◌ִ
חסיד ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
'עם ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים יח( ◌ִ
הדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
ועם ◌ָ ◌ִ ◌ֵ ּ
הכל
הק ׁ ◌ֶשהֹ ּ ַ◌ ,
העק ׁש ◌ַּב ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
החס"דִ◌ ְ◌ ,
חסיד ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
]זוהר בראשית פ'

מגן הּוא ַעל
ּונת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֵ ָ -
ּבאמ ַ
ׁשאחּוזים ּבֹו ֶ ֱ
ֹותם ֶ ֲ ִ
א ָ
ֹולם
ׁשּמׁשֹוטטים ָּבע ָ
ּומּזיקים ֶ ְ ְ ִ
ֹותם רּוחֹות ָרעֹות ַ ִ ִ
ָּכל א ָ
לכל ◌ַ ֹ ◌ִ
מגן ה ּוא ◌ְ ֹ
אמרת ה' ◌ְצר ּו ◌ָפה ◌ָ ◌ֵ
רכוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האל ּ ◌ָת ◌ִמים ◌ַ ּד ◌ְ ּ
החסים ּבוֹ
◌ָ ◌ֵ
יהי
א-הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
)יח ,לא( ] :זוהר בראשית פ' בראשית )דף יטַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
אחר
לתינוֹ קוֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ַ
אסכ ◌ָרה ◌ַ ּ◌ִ
בראה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
חסרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מארת ◌ָ ◌ֵ
מארת ◌ְוכ ּו'ֹ ֹ ְ◌ .
◌ְ ֹ ֹ
תה
נבראה ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
הראשוֹ ןָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
גנז אוֹ ר ׁ ◌ֶשל אוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
למֹ ◌ַחְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
קלפה ◌ַ ּ
אחרתֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ,עוֹ ◌ָלה
קלפה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ציאה ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
0טת ּומוֹ ◌ִ ◌ָ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
קל ּ ◌ָפה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
להתדּ ◌ֵ ּבק ◌ָ ּב ◌ֶהם
קטנּ וֹ ת ,רוֹ ◌ָצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
פנים ◌ְ ◌ַ
לגבי ◌ָ ◌ִ
יעה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מגּ ◌ָ
רדתִ◌ ַ◌ ,
◌ְויוֹ ◌ֶ ◌ֶ
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תה
מהםִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
להפ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ֶ
להצט ◌ֵ ּיר ◌ְ ּבתוֹ ◌ָכםְ◌ ,ו-א רוֹ ◌ָצה ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מפריד אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
למטהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
תה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ָ
מ0ם ּומוֹ ◌ִריד אוֹ ◌ָ ּ
אדם ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ראתה ◌ֶאת ◌ַח ◌ָ ּוה
לתקן ◌ֶזה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵּ◌ .כ ◌ָיו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
וראתה ◌ְדמ ּות
מעלה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
יפי ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶשל ֹ ◌ִ
◌ְדּ ב ּו ◌ָקה ◌ְּב ◌ִצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
פנים
להתדּ ◌ֵ ּבק ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
מק ◌דם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ורצתה ◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ ֶֹ
מ0םָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רחה ◌ִ ◌ָ
למהָ◌ ּ ,פ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
נזף
להַ◌ ָ◌ .
מעלה -א ◌ָ ◌ְ
ה0ערים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קטנּ וֹ ת .אוֹ ◌ָתם ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
נתנ ּו ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַּ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָ ּ
ויש ◌ָבה
תה ◌ְּב ׁ ◌ִש ּפ ּו ◌ֵלי ◌ַה ◌ָ ּיםְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
והטיל אוֹ ◌ָ ּ
ואש ּתוֹ ָ◌ .אז הוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אדם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
חטא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ָשם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָּ
ושוֹ ◌ֶל ּ◌ֶטת ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ּ◌ִתינוֹ קוֹ ת
מ0פ ּו ◌ֵלי ◌ַה ◌ָ ּיםׁ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ִ ּ
חט ◌ֵאי
אדם ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ׁ
קטנּ וֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּ◌ַ
להענש ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָּ
מתקרבת
משוֹ ּ◌ֶט ּ◌ֶטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
לכת ּו ◌ְ ׁ
והיא הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תיהםִ◌ ְ◌ ,
◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ערי ◌ַגּ ן
מרי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ארץ ◌ְורוֹ ◌ָאה ◌ְּכר ּו ◌ִביםׁ ,שוֹ ◌ְ ◌ֵ
עדן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ערי ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
החרבּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
להט ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
העדןְ◌ ,ויוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ׁ ◌ָשם ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
אצל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
להט.
◌ָ ◌ְ ◌ָ
מצד אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
יצאה ◌ִ ◌ַ ּ
משוֹ ּ◌ֶט ּ◌ֶטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
רחת ּו ◌ְ ׁ
להטּ ,בוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
תהפ %אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
חקת ◌ָ ּב ◌ֶהם
להענשְ◌ ,וצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּומוֹ ◌ֵצאת ּ◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ׁ
פגימת ◌ַ ◌ְּ
הקט ◌ָינה ◌ֶאת אוֹ ◌ָר ּהֶ◌ ְ◌ ,וזה
בנה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
הל ◌ָ ◌ָ
וזה ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
רגת אוֹ ◌ָתםֶ◌ ְ◌ .
◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התקרבה
אחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
להתדּ ◌ֵ ּבק ּבוֹ ַ◌ ַ◌ .
יכלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קין -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מארתְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ַלד ◌ַ ◌ִ
◌ְ ֹ ֹ
מאה
אדם ׁ ◌ִש ◌ֵּמ ׁש ◌ֵ ◌ָ
פפיםָ◌ ָ◌ .
וש ◌ִדים ּו ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
לידה ר ּוחוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אליו ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
מתוֹ %
נעמהּ ,ו ◌ִ ּ
נקבוֹ תַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
שים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ִעם ר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
מהם.
לידה ◌ֵ ◌ֶ
ועזא"לְ◌ ,והוֹ ◌ִ ◌ָ
עז"א ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
הא-הים ◌ֲ ◌ָ
אחריה ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ָיפיה ּ◌ָטע ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
לכת
וש ◌ִדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
0ט ּו ר ּוחוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ממ ◌ָנּ ה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
התפ ◌ְ ּ
חקת ]נ"א
לכת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְוצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ילה ]נ"א :עם לילית[ ◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
משוֹ ◌ֶּט ּ◌ֶטת ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ
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 Iזוהר תהלים I

I

בכל ◌ָמקוֹ ם
קריּ .ו ◌ְ ◌ָ
להם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ ◌ְפכ ּו ◌ֶ ◌ִ
שוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ְועוֹ ׂ
בני ◌ָ ◌ָ
וצוחקות[ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
עליהם,
יחידים ◌ְ ּב ◌ַב ◌ִיתׁ ,שוֹ רוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יש ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אדם ◌ְ ׁ ◌ֵ
מצאים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוה ּומוֹ ◌ִלידוֹ ת
מהם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
ונדבקוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,ולוֹ ◌ְקחוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ֲחזוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
וכל ◌ֶזה
דעָ◌ ְ◌ .
מחלוֹ תְ◌ ,וה ּוא -א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
מהםְ◌ ,ועוֹ ד ּפוֹ ◌ְגעוֹ ת ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
◌ֵ ◌ֶ
מתהפכוֹ ת
בנהְ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
תת ◌ֶ ּק ◌ֶנת ◌ַה ּ◌ְל ◌ָ ◌ָ
מארתְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
בנהֹ ֹ ְ◌ .
הל ◌ָ ◌ָ
פגימת ◌ַ ּ◌ְ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
לכל ◌ַהחוֹ ◌ִסים
מגן ה ּוא ◌ְ ◌ָ
'אמרת ה' ◌ְצר ּו ◌ָפה ◌ָ ◌ֵ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת )תהלים יח( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
טטים
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מגן ה ּוא ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ר ּוחוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ּו ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
ּבוֹ 'ֵ◌ ָ◌ .
לכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ◌ֶ ּב ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
פגימתה ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ ּ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.

ּפרּוׁשים
ּכּמה ֵ ִ
ׁשמעּותּה ַ ָ
ּכאלֹוקינּו – ַמ ְ ָ ָ
ִמי ִציר ֵ ֵ
ויהי
אהינ ּו )יח ,לב( ] :זוהר בראשית פ' לך לך )דף צִ◌ ְ◌ ַ◌ [(:
לתי ◌ֱ ◌ֵ
ּו ◌ִמי צ ּור ז ּו ◌ָ ◌ִ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
ותשע ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
אברם ◌ֶּבן ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ִעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶל%
לעדי ה' ּו ◌ִמי צ ּור' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
'כי ◌ִמי ◌ֵאל ◌ִ ◌ַּ
)שמואל ב כב( ◌ִּ
לעדי ה' ִ◌ -מי ה ּוא ◌ַ ◌ַ ◌ִּ
ה0ליט
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ֶאת ◌ַה ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ּ ,כי ◌ִמי ◌ֵאל ◌ִ ◌ַּ
◌ָ ◌ַ
לעדי ה'? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ִמי
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
לעשוֹ ת ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ַ ּ
הממנּ ה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
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I

מעם ◌ַ ◌ָ ּ
מדים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֵאין עוֹ ◌ְ ◌ִ
הצט ◌ָ ּוה ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הת ◌ִּקיף
שוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברּ .ו ◌ִמי צ ּור ּ -ו ◌ִמי ה ּוא ◌ַ ּ◌ַ
לע ׂ
◌ִּב ◌ְר ׁש ּו ◌ָתם ◌ְו-א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ
א-הינ ּו? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
לעדי ◌ֱ ◌ֵ
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
מעצמוֹ ◌ִ ◌ַ ּ
ת ◌ֶקף ּו ◌ְגב ּו ◌ָרה ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לעשוֹ ת ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּב ◌ַיד ◌ַ ◌ָ ּ
לעשוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ,רק
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
מר ׁש ּותוֹ .
◌ֵ ◌ְ
לעדי ה' ֶ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
'כי ◌ִמי ◌ֵאל ◌ִ ◌ַּ
אחר ◌ִּ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
כבים
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
מראה ◌ַ ּ
ראה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רש ּותוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
כל ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ַה ּ ֹ
מראים ◌ָדּ ◌ָברּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ְוהמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ַּ
מחליפוֹ
רש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַצ ◌ָ ּיר
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
א-הינ ּוֵ◌ ֲ◌ ,
לתי ◌ֱ ◌ֵ
אחרּ .ו ◌ִמי צ ּור ז ּו ◌ָ ◌ִ
לגון ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מצ ◌ֵ ּיר
שה ּו ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַצ ◌ָ ּיר ׁ ◌ָש ◌ֵלם ,עוֹ ◌ֶ ׂ
נה,
תה ◌ַ ◌ְ
◌ְדּ מ ּות ◌ְ ּבתוֹ ְ◌ %דּ מ ּותּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
הדּ מ ּות ◌ְ ּב ◌ָכל ּ◌ִת ּק ּו ◌ָ ּ
מש ◌ִלים ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
העליוֹ ןִ◌ ,מּ 0ום ◌ָ ּכ%
לת ּק ּון ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,שדּ וֹ ◌ֶמה ◌ַ ּ◌ִ
נפש ◌ֶ ◌ְ
מכניס ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֵאין ◌ַצ ◌ָ ּיר ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ראהֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַרע ׁ ◌ֶשל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נקבתוֹ ◌ִ ◌ְ
לנקבתוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ררת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ּול
מהם ◌ֵ ּבן ◌ֶ ◌ָ
יחדְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֶ
ניהם ◌ַ ◌ַ
חב ◌ִרים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
מת ◌ַ ◌ְּ
אליוָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ָ
אחדִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
דמ ּיוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מ0תי ◌ְ ◌3
◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִצ ◌ֵ ּיר אוֹ תוֹ
לקדּ ׁש ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
צריָ◌ ָ◌ %
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
מ0ניהםַ◌ ְ◌ .
כלל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּב ◌ִצ ּי ּור ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עצמוֹ
ההיא ◌ְּב ◌ִצ ּי ּור ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
הדּ מ ּות ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַהה ּואְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ַ ◌ְ
מעשיו ׁ ◌ֶשל
ראהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ,בא ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
האדם
והצ ּי ּור ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ָ ◌ָּ◌ 3
האמנ ּות ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
בכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּבוֹ ◌ֵרא
◌ִהיא ◌ְּכמוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ִצ ◌ֵ ּיר ◌ֶאת
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מז ◌ֵ ּוג ◌ִז ּו ּו ◌ִגים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
עוֹ ◌ָלמוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ַ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
טרם ּבוֹ ◌ָאם ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
◌ְדּ מ ּו ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
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I

היה לוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
רש ּו ◌ָה,
אלא ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ספר ◌ָ ◌ָ
וכי ◌ֵ ◌ֶ
אדםִ◌ ְ◌ ,
ספר ּתוֹ ◌ְלדת ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
רשיו
הראשוֹ ן דּ וֹ ר דּ וֹ ר ◌ְודוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
לאדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הראה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
דש ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
ראה ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
הראה לוֹ ? ◌ִאם ּ ֹ
◌ְוכ ּו'ֵ◌ .איָ◌ ְ◌ ֶ◌ %
בא ◌ָלעוֹ ◌ָלם -
חכמה ◌ַמה ◌ָ ּי ֹ
לבא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עתידים ◌ָ ֹ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
עתידים
הדּ מוּ ת ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
עין ◌ֶאת ◌ּ.כ ◌ָ ּלםְ◌ ,ואוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ְ
ראה ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ָ ◌ָ
א ◌ָ ּכּ ָ◌ ֶ◌ ,%הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
עיןָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ראה ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
לעמד ◌ָ ּב ּה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ,את ◌ּ.כ ◌ָ ּלם הוּ א ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
בני
לעמד ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
העתידוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
פשוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הנּ ◌ָ ׁ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הדּ מ ּות
תה ◌ַ ◌ְ
האדםּ3◌ ,כ ◌ָּלן עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
לעמד ◌ָ ּב ּה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
עתידוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
ממ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
צאים ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
אחר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
יקיםַ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּכמוֹ ◌ֵכן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
פשוֹ ת עוֹ לוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להם ◌ְדּ מ ּות
מזמן ◌ָ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
להתלב ׁש ◌ָ ּב ּה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ3◌ %כ ◌ָּלם
אחרת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אמר,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
עיןִ◌ ְ◌ .
הראשוֹ ן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
וראה אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ָ
לפניוָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
ברי
ותראהּ ָ◌ ,כל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בק ּי ּו ◌ָמם ֹ ּ -
עמד ּו ◌ְ ◌ִ
ראה אוֹ ◌ָתם -א ◌ָ ◌ְ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
רדים
לפניו ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי
פה ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ .
ישנוֹ ּ ֹ
אשר ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ָלעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )דברים כט( ◌ִּכי ◌ֶאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
נמצא ּו
להיוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עתידים ◌ִ ◌ְ
האדם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
פה ◌ְוגוֹ ',
איננּ ּו ּ ֹ
אשר ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
להס ּ◌ַת ◌ֵּכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ָשםּ ָ◌ .כאן ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ
עמד ּו ׁ ◌ָשםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מש ◌ָמע ◌ֵא ּל ּו ]כלם[ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
עמנ ּו עוֹ ◌ֵמד ◌ַה ּיוֹ םָּ◌ ֶ◌ .
ודּ אי ]כאן[ ◌ּ3כ ◌ָּלם
אלא ◌ַ ◌ַ
עמנ ּו ◌ַה ּיוֹ םְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ִ ◌ָּ
◌ִ ◌ָּ
עמד ּו ׁ ◌ָשםָּ◌ ֶ◌ ,
עמנ ּו ◌ַה ּיוֹ ם
אלא ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְנרא ּו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
לעיןִ◌ ,מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ִ ◌ָּ
◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְנרא ּו.
לאדם
הט ◌ַעם -א ◌ִ ◌ְנרא ּו ◌ָ ּכאן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמרָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
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מתי
ועל ּ¨ב © Ÿ
מש ּ¤וה © § ©
רכי :לד § ׁ©
ּ¨ת ¦מים ©דּ § ּ¦
רגלי ּ¨כ ©א ּ¨ילוֹ ת § ©
קשת §נח ּו ׁ¨שה
ונחתה ¤ׁ ¤
לחמה § ¦ ¨ £
למ § ¨ ¨
ידי © ּ¦
מלמד ¨ ©
יעמידני :לה § © ּ¥
©¦ ¥ ¦ £
וענות%
תסעדני § © § © §
וימינ¦ ¥ ¨ § ¦ %
יש ¤ע§ ¦ ¦ %
מגן ¦ ׁ §
ות ּ¤תן ¦לי ¨ ¥
עתי :לו © ּ¦
§זרוֹ ¨ Ÿ
קרסלי:
מעד ּו © § ¨ּ ª
צעדי © § ּ¨
רחיב © ¦ £
תרב ¦ני :לז ּ©ת § ¦
© § ּ¥
תחתי §וא ¨ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

והרי ◌ָ ּכאן ◌ָרא ּו יוֹ ◌ֵתר? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
עיןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
ראה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ִ ׁ
עליוֹ נוֹ ת.
דרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
אחר ּו ◌ְ ◌ָ
מראה ◌ַ ◌ֵ
ראלֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּכאןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
להסת ◌ֵּכל
קקים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
והי ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
עיןָ◌ ְ◌ ,
עין ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַ ◌ִ
◌ָהי ּו רוֹ ◌ִאים ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל
הכבוֹ ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ְולראוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ %רא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
האדם
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מאחרַ◌ ְ◌ .
לבדּ וֹ ◌ְו-א ◌ֵ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מדים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
עתידים ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
לעמד ◌ָ ּב ◌ֶהןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
עתידים ◌ַ ◌ֲ ֹ
ממ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
עיניָ◌ ,%מה
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
ספרְ◌ %וגוֹ 'ָ◌ .גּ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עיניַ◌ ְ◌ %
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
קלט( ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
היתה ◌ָ ּכ ◌ֶזהּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
עליוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחרת ◌ֶ ◌ְ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ַ
הטוֹ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ֵ ּיר
לתי ◌ֱ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב )שם יח( ' ּו ◌ִמי צ ּור ז ּו ◌ָ ◌ִ
א-הינ ּו'ִ◌ ,מי ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ָ ּיר ◌ַ ּ
הכל ]זה עם זה[ ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
אחר ◌ִּכי ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
]שכולל[ ◌ַ ּ ֹ
מכל
כלל ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ֵאל ה ּוא ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ָברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֱאלוֹ ◌ַּה ֶ◌ -זה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
אחרתִ◌ ,מּ 0ום
אמר ׁ ◌ֶש ◌ֵאל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִהיא ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
הדּ ◌ָרגוֹ תִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ
הרי ◌ֵאין ◌ֵאל
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
זעם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם? ּ ֹ
ואל ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם ז( ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב
למיםַ◌ ְ◌ ,
נפרד ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לבדּ וֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לעדי ה' ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ַ ּ
הרי
לעדי ה' ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִמי צ ּור ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מב ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
)שמואל ב כב( ◌ִּכי ◌ִמי ◌ֵאל ◌ִ ◌ַּ
לבדּ וֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
וידעת ◌ַה ּיוֹ ם
אחדַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
הכל ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ַ ּ ֹ
צ ּור ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ
הים ◌ְוגוֹ '.הא ◌ִ
לבבִּ◌ %כי ה' ה ּוא ◌ָ ◌ֱ
בת ◌ֶאל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ַוהש ◌ָ
◌ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
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וא(יגם §וא ¨ ׁ
אש ּוב ©עד ּ©כ ּלוֹ ¨תם:
יבי § © ¦ ¥
ארדּ וֹ ף אוֹ § ©
לח § ¤
רני
ות ©א § ּז¦ ¥
רגלי :מ © ּ§
יפל ּו ּ©ת ©חת © § ¨
יכל ּו ק ּום ¦ ּ §
אמחצם §וא § ª
לט ¥ ¨ § ¤
נתתה ּ¦לי
ואיבי ¨ © ּ¨
חתי :מא § © §Ÿ
קמי ּ©ת § ּ¨
כריע ¨ ©
למ § ¨ ¨
חיל © ּ¦
©¦
לחמה ּ©ת § ¦ ©
יע ©על
יש § ּוע ּו § ¥
אצמיתם :מב § ׁ©
נאי © § ¦ ¥
ערף ּו §משׂ© § ©
¤Ÿ
ואין מוֹ ׁ ¦ש ©
עפר ©על ּ §פ ¥ני ר ּו ©ח
חקם ּ§כ ¨ ¨
ואש ¨ ¥
ענם :מג § § ׁ ¤
יהו  §וא ¨ ¨
§ ¨Ÿ
ימני
מריבי ¨עם ּ§ת ¦שׂ ¦ ¥
טני ¥ ¦ ¥
פל ¦ ¥
אריקם :מד ּ§ת © ּ§
ּ§כ ¦טיט ח ּוצוֹ ת ¥ ¦ £
§ ׁ Ÿ
אזן
לש ©מע ¤Ÿ
יעבד ּו ¦ני :מה § ׁ¥
ידעתי © © §
לראש גּ וֹ ¦ים ©עם א ¨ © § ּ¦
נכר § © ׁ £
ויחרג ּו
יבŸל ּו § © § §
נכר ¦ ּ
יכחש ּו ¦לי :מו ּ§ב ¥ני ¨ ¥
י$מע ּו ¦לי ּ§ב ¥ני ¨ ¥
¦ ¨§
יהו  ּו ¨בר ּו צ ּו ¦רי § ¨ויר ּום
תיהם :מז ©חי § ¨Ÿ
ממ §סגּ§ רוֹ ¤ ¥
¦ ּ¦
עמים
דבר © ּ¦
נקמוֹ ת ¦לי ©ו ּ©י § ּ¥
האל ©ה ּנוֹ ¥תן § ¨
יש ¦עי :מח ¨ ¥
¡אלוֹ ¥הי ¦ ׁ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

להמׁשי5
ֹוכה ְ ַ ְ ִ
ּומׁשּתּדל ָּבּה ז ֶ
תֹורה ִ ְ ַ ֵ
ּבדברי ָ
ֹוסק ְ ִ ְ ֵ
ָּכל ִמי ֶׁשע ֵ
ֹותּה ִעּמֹו
א ָ
יש ◌ִעי )יח ,מז( :
ויר ּום ◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַחי ה' ּו ◌ָבר ּו! צ ּו ◌ִרי ◌ְ ◌ָ
אמר
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
ייסא ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
יצחק ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויצא )דף קסדִּ◌ ◌ [(.
דברי תוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
נתעסק ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אצלנ ּוֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
כינה ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
הנּ ה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ייסאֵ◌ ִ◌ ,
ַרבי ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
עמוֹ .
דברי תוֹ ◌ָרה ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ,זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵסק ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תה ◌ִ ּ
להמשי %אוֹ ◌ָ ּ
]זוהר בראשית פ'

'חי ה' וּ ◌ָברוּ  #צוּ ◌ִרי ◌ְ ◌ָוירוּ ם
ואמר) ,תהלים יח( ◌ַ
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכי -א
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא סוֹ דַ◌ .חי ה'ִ◌ ְ◌ ,
◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ִעי'ָ◌ ּ ַ◌ .
אלא ◌ֲ ◌ִ ּ
נקרא ◌ַחי? ◌ֶ ◌ָּ
אפל ּו ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ָגּ מ ּור,
ידענ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ַ◌ ◌ְ
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ממני ׁ ¦ ¥
מאיש
קמי ּ§תרוֹ § ¦ ¥
מאיבי ©אף ¦מן ¨ ©
מפל ¦טי ¨ §Ÿ ¥
§ © ּ§

I

 Iזוהר תהלים I

וצדּ יק ה ּוא
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ַחי ַ◌ -צ ◌ִדּ יק ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ַחיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ַ ◌ָ ּ
הצ ◌ִדּ יק
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ַחי ָּ◌ ַ◌ ְ◌ -
למטה ◌ַ ◌ַ ּ
איש
ידע ◌ֶ ּבן ◌ִ ׁ
בניה ּו ◌ֶ ּבן ◌ְיהוֹ ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ַחיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב כג( ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקרא
הרי ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נקרא ◌ַחי? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַחיָּ◌ ָ◌ .
אחדַ◌ .חי ּו ◌ָבר ּו- %
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
למיםּ .ו ◌ָבר ּו %צ ּו ◌ִרי ּ ַ◌ -
◌ַחיֵ◌ ,חי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
נקרא ◌ְ ּב ◌ֵאר
יחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתחב ◌ִרים ◌ַ ◌ַ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
נפרדים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ממנּ ּוָ◌ ְ◌ .ויר ּום
מתמלא ◌ִ ּ◌ֶ
בע ◌ַהח ּו ◌ָצהֶ◌ ְ◌ ,
מים ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ .זה נוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
ונ7אָ◌ ,רם ◌ַעל
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָרם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ִעי ֶ◌ -זה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ביעה
הנּ ◌ִ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ְ
הכל] ,מקור שלא פוסק[ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ִ ּ◌ֶ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
בע ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לכל
להאיר ◌ְ ◌ָ
רכת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הב ◌ֵאר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ,ו ◌ִ ◌ָ
למלא ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
הכל ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ,אז ◌ְ ◌ָויר ּום
תמ ּ◌ֵלאת ]זו[ ◌ַ ּ ֹ
מטהּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ּ◌ָ
יש ◌ִעי.
◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִ ׁ ◌ְ
יש ◌ִעי
ויר ּום ◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַחי ה' ּו ◌ָבר ּו! צ ּו ◌ִרי ◌ְ ◌ָ
'חי ה'
ואמר) ,תהלים יח( ◌ַ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פ' מקץ )דף קצגּ ִ◌ ַ◌ [(:
הפס ּוק
ּו ◌ָבר ּו %צ ּו ◌ִרי ◌ְ ◌ָויר ּום ◌ֱאלוֹ ◌ֵהי ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ִעי'ֱ◌ .אלוֹ ◌ֵהי ◌ָ ּכת ּוב ◌ְּב ◌ָוי"וָ◌ ּ ַ◌ .
צדּ יק ◌ְיסוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
להתבוֹ ◌ֵנן ּבוֹ ַ◌ ,חי ה' ֶ◌ -זה ◌ַחיִ◌ ַ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
למיםּ .ו ◌ָבר ּו %צ ּו ◌ִרי ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קמד( ◌ָ ּבר ּו%
קרא ◌ַחי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ .ויר ּום ◌ֱאלוֹ ◌ֵהי
וזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
ה' צ ּו ◌ִריֶ◌ ְ◌ ,
תק ◌ֵ ּים ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
מים,
העליוֹ ןֱ◌ .אלוֹ ◌ֵהי ◌ְ ּב ◌ָוא"ו ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ִעיָ◌ ְ◌ .ויר ּום ֶ◌ -זה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מים ◌ַלה'.
ה0מים ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אמר )שם קטז( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
)יח,
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכּבד ְּכבֹוד ַה'
יתרֹו ִ ֵ
ְִ
לש ◌ְמ2
◌ַעל ◌ֵּכן אוֹ ◌ְדּ ַ◌ 2בגּ וֹ ◌ִים ה' ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
'על ◌ֵּכן אוֹ ◌ְד%
ואמר )תהלים יח( ◌ַ
יתרוֹ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ס"טַ◌ [(.ו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ
דש
הק ◌ ׁ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
אזמ ◌ָרה'ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים ה' ּו ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְמֵ◌ּ ַ◌ ֲ◌ %
ראה ׁ ◌ֶש ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
על ◌ָ ּיה ◌ְו-א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הרי
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
העמיםִ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מצד ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
מתכ ◌ֵּבד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ִ ◌ַ ּ
מתכ ◌ֵ ּבד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
ראל ּ ָ◌ -כ%
ש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ִמּ 0ום ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
0אר
אבל ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָ
להאירָ◌ ֲ◌ ,
הנּ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
ראל ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ִ ◌ְ ׂ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עב ּוד ◌ַ ◌ָ ּ
העמים ◌ָ ּב ◌ִאים ּומוֹ ◌ִדים לוֹ ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ּ
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אחד,
מעשיו ◌ְּב ◌ִח ּב ּור ◌ֶ ◌ָ
מתח ◌ֵ ּזק ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ה ּואָ◌ ,אז נוֹ ◌ָסף ◌ְיסוֹ ד ◌ַה ◌ֵנּ ר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ְושוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ָ ּ
מטהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ּכל
לבדּ וֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ ׁ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
פני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵּ◌ .כ ◌ָיון
מל ◌ְ ◌ֵ
עליהם ◌ִ ּ◌ִ
נפל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ופחד ◌ָ ◌ַ
אימה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֵ◌ ,
התח ◌ֵ ּזק
האליליםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יתר ◌ָ ◌ֱ ◌ִ ◌ִ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ
כ ◌ֶמר ◌ֶ ◌ְ
יתרוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
ְוש ◌ַלט ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
הכלִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ,זע ּוּ ָ◌ 3◌ ְ◌ .
0מע ּו ׁ ◌ֵש ◌ַמע ◌ְגּ ב ּו ◌ָרתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
וכלם ◌ָהי ּו
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
אלילי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ממנּ ה ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ֱ ◌ִ ◌ֵ
חכם ּו ◌ְ ◌ֶ◌ 3
יתרוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּבא ◌ְועוֹ ◌ֵבד ◌ַ ◌ָ ּ
ואמר ◌ַע ּ◌ָתה
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תיהם
מעבוֹ דוֹ ◌ֵ ◌ֶ
היםָ◌ ,אז ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲהא ◌ִ
מכל ◌ָ ◌ֱ
ָידעתי ◌ִּכי ◌ָגדוֹ ל ה' ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
התרחק ּו ◌ֵ ◌ֲ
אז ּ ◌ֵמ ◌ָרה )יח ,נ( ] :זוהר שמות פ' יתרו )דף
◌ֲ ◌ַ
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ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל
התכ ◌ֵ ּבד ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ממ ׁשָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ְ
ְוידע ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
ולכן ◌ִ ◌ְנר ׁ ◌ְש ◌ָמה ּ ◌ָפ ◌ָר ׁ ◌ָשה זוֹ ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
דדיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
יתרוֹ .
היה ּבוֹ ְּ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ
רשה ◌ָ ◌ָ
הפ ◌ָ ׁ ◌ָ
ְוראשית ◌ַ ּ ◌ָ
◌ ◌ֵ ׁ ◌ִ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לחכמה
השמים מספרים וגו' )יט ,ב(] :שימוש תהלים לפרק יט[ זה המזמור הוא
טוב למאן דאית ביה רוח רעה אמור אותו ז"פ והוא יברח ושם
שלו הוא ה"י .ה' מן "השמים ,י' מן "גואלי .ואמור .יהי רצון מלפניך
ה"י השם הגדול הגבור והנורא שתבריח )מפלוני( זה רוח רעה .כתוב
אותו ותלהו עליו - .ועוד למקשה לילד קח עפר מפרשת דרכים
וכתוב בו עד "והוא כחתן יוצא" ,ושים על כריסה וכשתלד תסיריהו
מיד ואמור אותו ז' פעמים .ועוד לפתיחת הלב טהר עצמך וקח
כוס יין ודבש ואמור .יהי רצון מלפניך ה"י שתפתח לבי או לב
)פלוני( בתורתך ובכל חכמה שלא ישכח לעולם מה שילמוד אמן
אמן אמן סלה סלה סלה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבׂשמחה
ּתֹורה ְ ִ ְ ָ
ּבלּמּוד ַה ָ
יׂשראל ְ ִ
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ּקּב"ה ִעם ְ ֶ ֶ
לחּפת ַה ֻ ָ
הכנה ְ ֻ ַ
ֲ ָָ
הרקיע
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ָ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ה(מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
)יט ,ב( ] :זוהר  -הקדמת ספר הזוהר )דף חַ◌ [(.ר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
בעלה.
הכ ◌ָּלה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ילה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
מתחב ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הצטרכ ּו
הכ ◌ָּלהְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
היכל ◌ַ ◌ַּ
חברים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ַ
0נינ ּוּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
החפה ◌ִעם
חרת ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ּ 3◌ ַ◌ %
להיוֹ ת ◌ַל ◌ָּמ ◌ֳ ◌ָ
עתידה ◌ִ ◌ְ
הכ ◌ָּלה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
לילה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמ ּה ◌ְּב ◌ִ ּ
ניה
תקוּ ◌ֶ ◌ָ
ולש ֹ ◌ַ
ילהׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
עמ ּה ◌ָּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
על ּה ◌ִ ◌ְ
◌ַּב ◌ְ ◌ָ
מח ◌ִ ◌ָּ
להיוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
ביאים
מנּ ◌ִ ◌ִ
לנביאים ,וּ ◌ִ ◌ְ
מתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מתת ◌ֶ ּק ◌ֶנת ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהּ ִ◌ ,
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החכמהִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
בדרשוֹ ת ◌ַה ּ ◌ְפסוּ ◌ִקים וּ ◌ְבסוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לכתוּ ◌ִבים ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
◌ִ ◌ְ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֵא ּלוּ
מדת ◌ַעל
נכנסת ◌ְועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תיה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ועלמוֹ ◌ֶ ◌ָ
והיא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יטיהִ◌ ְ◌ ,
ותכש ◌ֶ ◌ָ
ניה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֵהם ּ◌ִת ּקוּ ◌ֶ ◌ָ
בהם ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַּ
ילה,
הל ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ֵ ◌ָ
מת ּ◌ַת ◌ֶ ּק ◌ֶנת ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ,ו ◌ְ ׂ
יהם וּ ◌ִ ◌ְ
ראש ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ֵ
לחפה ◌ֶ ◌ָּ
נקראים ◌ְ ּב ◌ֵני
וא ◌ֶּלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתםֵ◌ ְ◌ .
יחד ◌ִ ּ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ַ
נכנסת ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
חרת -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ְול ◌ָּמ ◌ֳ ◌ָ
◌ ◌ַ
לחפהּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵאל
כנסת ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
החפהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
אש ◌ֵרי
עטרת ◌ַה ◌ַּכ ◌ָּלהְ◌ ׁ ַ◌ .
מעטר אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מבר %אוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עליהם ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חלקם.
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה
רנּ ת ◌ַ ּ
מרנּ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
החברים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
והיה ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
והיה
מהםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ואחד ◌ֵ ◌ֶ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ברי תוֹ ◌ָרה ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מחדּ ׁ ◌ִשים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
להם ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן,
אמר ◌ָ ◌ֶ
החבריםַ◌ ָ◌ .
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ
מח ◌ַ ◌ִ ּ
ש ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ׂ
לחפה ◌ֶ ◌ָּ
אלא
הכ ◌ָּלה ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
תכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ַּ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ָחר -א ◌ִ ◌ָ ּ
חלקכםּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ַניְ◌ ׁ ַ◌ ,
ילה ◌ַה ◌ֶ ּזה
ניה ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
תקנים ּ◌ִת ּק ּו ◌ֶ ◌ָ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
את ◌ֶכםּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַַיחד ◌ִ ּ◌ְ
ספר ◌ַה ◌ִ ּז ◌ְכרוֹ נוֹ ת,
רש ּו ◌ִמים ּו ◌ְכת ּו ◌ִבים ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
יהי ּו ◌ְ ׁ
מחים ◌ָ ּב ּהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ
ש ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ְ ׂ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
ועטרוֹ ת ׁ ◌ֶשל
בעים ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מברכם ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
'ה-מים
ואמר) ,תהלים יט( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ןָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
זמן
אבל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
העמדנ ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל' ◌ְוכ ּו'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
מתת ◌ֶ ּק ◌ֶנת
חרת ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לחפהַ◌ ,ל ◌ָּמ ◌ֳ ◌ָ
להכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
ררת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הכ ◌ָּלה ◌ִ ◌ְ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יחד ◌ִעם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
טיה ◌ַ ◌ַ
מאירה ◌ְ ּב ◌ִקּ 0ו ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
7מח ּו ◌ִ ◌ָּ
עמ ּה ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ
◌ַ ◌ַּ
צבאוֹ ת
חרת ◌ַּכ ◌ָּמה א ּו ◌ְכל ּו ◌ִסיםָ◌ ְ◌ ,
ול ◌ָּמ ◌ֳ ◌ָ
אתםַ◌ ְ◌ .
מחה ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ֵ ◌ָ
והיא ◌ְ ׂ
ילהִ◌ ְ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
והיא ◌ְ ◌ָּ◌ 3
אחד
לכל ◌ֶ ◌ָ
מחכים ◌ְ ◌ָ
וכלם ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
את ּהִ◌ ְ◌ ,
מחנוֹ ת ◌ִ ּ◌ָ
חילוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
מרכבוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
אחד
תחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ילה ◌ַה ◌ֶ ּזהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
תה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ָ
ְואחד ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו אוֹ ◌ָ ּ
מס ּ ◌ְפ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל.
ה0מים ◌ְ ◌ַ
על ּהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְוהיא רוֹ ◌ָאה ◌ֶאת ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
זהר
מאירים ◌ְּכ ֹ ◌ַ
מספ ◌ִרים ִ◌ ִ◌ ְ◌ -
לחפהְ◌ ּ ַ◌ ְ◌ .
כנס ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
החתן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה0מים ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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I

ועד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כבוֹ ד ◌ֵאל
מסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
הס ּ ◌ִפיר ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ְוזוֹ ◌ֵהר ◌ִ ּ
◌ַ ּ◌ַ
ואל זוֹ ◌ֵעם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם.
קרא ◌ֵאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ז( ◌ְ ◌ֵ
 ◌ֶזה ◌ְּכבוֹ ד ◌ַּכ ◌ָּלה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָנקרא
לחפהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נכנסת ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וכעת ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נקרא ◌ֵאלֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ה0נה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ימי ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ֵ
ונקרא ◌ֵאלּ ָ◌ .כבוֹ ד ◌ַעל ◌ָ ּכבוֹ ד .אוֹ ר ◌ַעל אוֹ רִ◌ ׁ .ש ◌ְלטוֹ ן ◌ַעל
◌ָ ּכבוֹ ד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לה,
לחפה ּו ◌ָבא ּו ◌ֵ ◌ִ
נכנס ◌ַ ◌ָ◌ ּ 3
ה0מים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ְלטוֹ ןָ◌ ְ◌ .
מאיר ◌ָ ּ
ואז ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
רשים ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָתם
מתפ ◌ְ ׁ ◌ִ
תהּ3◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
התקינ ּו אוֹ ◌ָ ּ
ידיו ֶּ◌ ֵ◌ -
אלה
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
ׁ◌ָשםֶ◌ ְ◌ ,
הרקיעֲ◌ ַ◌ .
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ַ ◌ֲ
עלי ◌ִק ּי ּום
הכ ◌ָּלהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
יחד ◌ִעם ◌ַ ◌ַּ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ַ
עלי ◌ִק ּי ּום ◌ַ ◌ְ ּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ננה ּו,
ידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
שה ◌ָ ◌ֵ
מע ◌ֵ ׂ
ידיוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
הב ◌ִרית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ
נקראים ◌ַ ◌ֲ
זוֹ ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ◌ַ ּ
האדם.
שר ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הק ◌ֶ ּי ◌ֶמת ׁ ◌ֶש ◌ֲחת ּו ◌ָמה ◌ִ ּב ◌ְב ◌ַ ׂ

העֹולמֹות
ּבכל ָ ָ
ֹולה ְ ָ
הּׂשמחה ע ָ
על ַּית ַ ִ ְ ָ
ׁשּבת ֲ ִ
ּכׁשּמאיר ַהּיֹום ְּביֹום ַ ָ
ְִֵֶ
חתן
ׂשמחת ָ ָ
ּובענין ִ ְ ַ
ּבׂשמחה ְ ִ ְ ַ
ְ ִ ְָ
הרקיע וכו'
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ָ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
(מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
סבא,
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
)יט ,ב-ז( ] :זוהר פ' תרומה )דף קל"וַ◌ [(.רב ◌ַ ◌ְ
אחד
רגע ◌ֶ ◌ָ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ֶ ◌ַ
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתָ◌ ָ◌ ,
מהנּ ◌ָהר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
היה עוֹ ◌ֶלה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ֶאת
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ
והיה אוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ַ
והיה ◌ָ ׂ
עיניוָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מרים ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ִ
אלה עוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
העליוֹ ◌ִניםֶּ◌ ֵ◌ ,
בכל
רדיםּ .ו ◌ְ ◌ָ
ואלה יוֹ ◌ְ ◌ִ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחת ◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׂ
דע
אש ◌ֵרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תְ◌ ׁ ַ◌ .
אדם ◌ְּבעוֹ ◌ַלם ◌ַ ◌ְ
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ִר ּבוֹ נוֹ .
ה7מחה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ּב ◌ָכל
על ◌ַ ּית ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְּביוֹ ם ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתִ◌ ֲ◌ ,
◌ָאז )תהלים יט(
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְּב ◌ִ ׂ
הרקיע'ִ◌ .מי
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
'ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ
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ה0מים? ◌ֵ ּ
בהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ◌ֵ0ם
נראה ◌ָ ◌ֶ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ה0ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
אל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
אמר
ת ◌ַ
מספ ◌ִרים? ◌ִאם ּ ֹ
מס ּ ◌ְפ ◌ִרים ַ◌ -מה ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָר ׁש ּום ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ְ◌ .
ברים - -א ◌ָ ּכּ ָ◌ ֶ◌ .%
צצים
אירים ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
אלא ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
ספ ּור ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דבר ◌ִ ּ
◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
עליוֹ ן ◌ְועוֹ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ֵ0ם ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ְ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶשל
התנוֹ ◌ְצצ ּות ׁ ◌ֶשל אוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
צצים ◌ְ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶשל
הס ּפ ּור? ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנהּ .ו ◌ַמה ה ּוא ◌ַ ּ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ֶ ◌ְ
מאירים
ולכן עוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ֵלםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
העליוֹ ןֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הס ◌ֶפר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ◌ֵ
צצים
למהֵ◌ .הם נוֹ ◌ְ ◌ִ
התנוֹ ◌ְצצ ּות ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
צצים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ ר ׁ ◌ָש ◌ֵלםְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ן,
הס ◌ֶפר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
התנוֹ ◌ְצצ ּות ◌ַ ּ◌ֵ
מתוֹ  %אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
עצמם ◌ִ ּ
מאירים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וצד )לכל כבוד וכבוד( ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְד ◌ָ ּב ◌ִקים ּבוֹ .
לכל ◌ַצד ◌ְ ◌ַ
אירים ◌ְ ◌ָ
צצים ּו ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
וטב ◌ַעת
טב ◌ַעת ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
מאירה ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
ספ ◌ִיר ּי ּות ◌ְואוֹ ר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תה ◌ַ ּ ◌ִ
הרי ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מהםֵ◌ ,מאוֹ ◌ָ ּ
ה0מים
מתע ּ◌ְט ◌ִרים ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
התנוֹ ◌ְצצ ּותִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צצת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ְונוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ידיו -
מעשה ◌ָ ◌ָ
מב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםּ .ו ◌ַ ◌ָ ◌ֵ ׂ
◌ְועוֹ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ֵ0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ִ ּ
הגּ נ ּו ◌ִזיםֶ◌ ׁ ,שה ּוא
דדים ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ָ ◌ִ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ִ ◌ָ ּ
הטל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
ידיוּ ִ◌ ְ◌ ,
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים.
תת ◌ֵ ּקן ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ָ ּ
ותק ּונוֹ ֶ◌ ׁ -ש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
מעשה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
המ ◌ֶל,%
מראש ◌ַ ּ◌ֶ
למטה ◌ֵ ֹ ׁ
פע ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
הרקיע ַ◌ -מה ּ◌ַמ ◌ִגּ יד? מוֹ ׁ ◌ֵשׁ ְ◌ %
◌ַמ ◌ִגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מב ּו ◌ַע
הרקיע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּ
הרקיע  -אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
צדדיוַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ .
מכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלא ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֵ
פע ּומוֹ ׁ ◌ֵש%
וזה ּו ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
מעדןֶ◌ ְ◌ ,
נהר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
וזה ּו אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ֵארֶ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
מכל
התנוֹ ◌ְצצ ּות ◌ִ ◌ָ ּ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ְונוֹ ◌ֵצץ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
למ ◌ָּטה ׁ ◌ֶש ◌ַפע ׁ ◌ֶשל ◌ַטל ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
אהבה
יכה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מש ◌ָ
יע לוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ׁ ◌ִ
והרקיע ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַמ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
דדיםַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
פע
לערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
ה7מחה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קאת ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להשקוֹ ת ◌ַה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ַ
תש ּו ◌ָקה ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ׁ
וש ◌ֵלם
מלא ◌ְ ׁ ◌ָ
הכל )שופע( ◌ָ ◌ֵ
דלחֹ ּ ַ◌ ,
הב ◌ַ
הטל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ּ
ּומוֹ ׁ ◌ֵש %אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַּ
◌ְ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ◌ָתיו ◌ַ ◌ְ ּ
בילים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֵּ◌ .כ ◌ָיון
הקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
למטה .יוֹ ם
להשקוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נעשה ּבוֹ ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ %
מתחבר ּבוֹ ׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
לברָּ◌ ַ◌ ְ◌ %
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דר%
הכת ּוב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
מדבר ◌ַ ◌ָ ּ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לטב ◌ַעתְ◌ ַ◌ .
וטב ◌ַעת ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
◌ְליוֹ ם  -יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
מספ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
בהתנוֹ ◌ְצצ ּות
ספ ◌ִיר ּי ּות ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מתק ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ַ ּ ◌ִ
ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ֵאיִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ %
הרקיע ׁ ◌ֶש ◌ַפע ׁ ◌ֶשל
פע ּומוֹ ׁ ◌ֵש %אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ואיׁ %שוֹ ◌ֵ ◌ַ
לכבוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ְ
ודרגּ ה
אמר .יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יע ֹ ◌ֶ
עליוֹ ןְ◌ .ואוֹ ◌ֵמר ,יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַי ◌ִ ּב ◌ַ
◌ַטל ◌ֶ ◌ְ
תה
להכ ◌ֵלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יח ◌ֶ ּוה )אוחז( ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
לדרגּ הַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להאיר ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
יב ◌ַ
ה0מים ◌ַל ◌ָ ּכבוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהִּ◌ ַ◌ .
מאירים ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
צצים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ספ ◌ִיר ּי ּות ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ◌ִ
יע ְּ◌ -כמוֹ
להתנוֹ ◌ֵצץ
להאיר ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ממהרים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתעבד ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
מבע ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והתנוֹ ◌ְצצ ּות.
◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַס ּ ◌ִפ ◌ִיר ּי ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ואם,
מאב ◌ָ ◌ֵ
צאים ◌ֵ ◌ָ
וה0בילים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
אמ"ר ְּ◌ -כ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ֹ ◌ֶ
אלף -
מהםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵּבן ◌ְּבכוֹ רֶ◌ ָ◌ .
ראש ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֶ
◌ְואוֹ תוֹ ֹ ׁ
והיא ◌ֵאם.
מתחב ◌ֶרת מ' ◌ִעם א'ִ◌ ְ◌ ,
אבאּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶלה ◌ְויוֹ ◌ֵרדּ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
אמרֶ◌ .זה אוֹ ר
תח ◌ְּברוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ֶ◌ ֹ -
הבכוֹ רְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
ראש ◌ַ ◌ְ ּ
ר' ׁ ֹ -
אחד.
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
מאירים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְּב ◌ִ ּ
הבכוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והבן ◌ַ ◌ְ ּ
ואם ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ׁ◌ֶשל ◌ָאב ◌ָ ◌ֵ
להיוֹ ת
נכלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ַ ּ ֹ
ה0בתֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
להיוֹ ת
עליוֹ ןְ◌ ִ◌ ,
אמרַ◌ ׁ ,ש ּ◌ִליט ◌ֶ ◌ְ
ממהרים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה אוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
ולכן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחדֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ָ
לרקיע ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ,אז ה ּוא
ונמשַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ %
נש ּ ◌ָפע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
כש ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ִ ׁ ◌ְ
אחדּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הכל ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
לעשוֹ ת ּתוֹ ◌ָלדוֹ ת
לכבוֹ ד ◌ֵאל ◌ַה ◌ֶ ּזהׂ ֲ◌ ַ◌ ,
למטהְ◌ ִ◌ ,
מש ◌ֶקה ּו ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
מאיר ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אירים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ְ ּכבוֹ ד ◌ֵאל) .וזהו שכתוב(
0מים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
◌ִּב ◌ְדיוֹ ◌ַקן אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
תיה
מרכבוֹ ◌ֶ ◌ָ
יח ◌ֶ ּוה ◌ָדּ ◌ַעת' ְּ◌ ְ◌ ַ◌ -
לילה ◌ְ ◌ַ
'ולילה ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ּ◌ֵסאָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
אמר )תהלים טז(
נקראוֹ ת ◌ֵלילוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וכלן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
ימים ,יוֹ ם
נקראת ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מרכ ◌ָבה ◌ֶ ◌ְ
כליוֹ ◌ָתיּ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ .
◌ַאף ◌ֵלילוֹ ת ◌ִי ּ◌ְסר ּו ◌ִני ◌ִ ◌ְ
יח ◌ֶ ּוה
לילהַ◌ ְ◌ .
לילה ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נקראת ◌ֵלילוֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
חתוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מר ◌ָ ּכ ◌ָבה ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ְליוֹ םְ◌ ֶ◌ .
ואם
מיםִ◌ ְ◌ .
יח ◌ֶ ּיה תוֹ ◌ָלדוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם )בהם( ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יח ◌ֶ ּיהַ◌ ְ◌ .
יח ◌ֶ ּוה ַ◌ ְ◌ -
◌ָדּ ◌ַעתַ◌ ְ◌ .
)זו לזו(
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קרא
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )בראשית ג( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
יח ◌ֶ ּיה ֹ ּ -
יח ◌ֶ ּוה -א ◌ְ ◌ַ
אמרַ◌ ְ◌ ,
ת ◌ַ
ֹּ
וח ◌ָ ּיה
היתה ◌ֵאם ◌ָ ּכל ◌ַחיַ◌ .ח ◌ָ ּוה ◌ְ ◌ַ
אש ּתוֹ ◌ַח ◌ָ ּוהִּ◌ ,כי ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האדם ׁ ◌ֵשם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ונכנסה ו',
הס ּ◌ַת ◌ְּל ◌ָקה )זה הסתלקה( י' ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ועל ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
אחת עוֹ ◌ִליםַ◌ ְ◌ .
מלה ◌ַ ◌ַ
◌ְּב ◌ִ ◌ָ
וח ◌ָ ּיה ,י'
ועל ◌ֶזה ◌ַח ◌ָ ּוה ◌ְ ◌ַ
ודּ איַ◌ ְ◌ ,
הרי ו' ה ּוא ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יח ◌ֶ ּיהָ◌ .דּ ◌ַעת ֶ◌ -זה ּו
יח ◌ֶ ּוה ַ◌ ְ◌ -
טלת ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִמו'ַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ַ
)קטגה נוטלת( נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צדדים
צדדיםַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן ׁ ◌ִש ◌ָ0ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
0מים ׁ ◌ִש ◌ָ0ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0מיםַ◌ .מה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
דרגּ ה
נכלל ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ּתוֹ ◌ָלדוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַח ◌ֶ ּיה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לה,
ולילה ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמ"רָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
עליוֹ ◌ָנה ֶ◌ ֹ -
◌ֶ ◌ְ
לילה ּ ְ◌ -בסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ָ ּ
עליוֹ ן,
אמר ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ְשמוֹ )שמים(ַ◌ ,דּ ◌ַעתּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ֹ ◌ֶ
ואין
אמר ◌ְ ◌ֵ
ואמרֵ◌ ,אין ֹ ◌ֶ
הפס ּוק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליו ◌ַ ּ ◌ָ
חזר ◌ָ ◌ָ
האמירוֹ תַ◌ ָ◌ ,
כש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
אמירוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ .
האמר ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא סוֹ ד
אלא ◌ָ ֹ ◌ֶ
בריםִּ◌ ,כ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ֲ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דבריםְ◌ ,ו-א
אמירוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ נוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ׁ ◌ָשם ◌ֲ ◌ִ
דרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמע.
הדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
ִנש ◌ְמע ּו ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ
◌ ׁ ◌ְ
אבל ◌ֵ ◌ֶּ
נש ◌ָמע
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ִ ׁ ◌ְ
למיםֶ◌ ְ◌ ,
אלה -א ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ְמע ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
קוֹ ◌ָלם.
עליוֹ ◌ִנים
נסת ◌ִרים ◌ֶ ◌ְ
יצא ◌ַק ◌ָ ּוםַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
הארץ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ
נמש%
יכה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
והמ ׁ ◌ִש ◌ָ
ה0פע ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
למיםַ◌ ֶ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶש5א נוֹ ◌ְדע ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
למה
יכה ◌ֵ ׁ
יש ◌ָלנ ּו ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
מש ◌ָ
תה ◌ְ ׁ ◌ִ
פע ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ְושוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ ׁ
למטהּ .ו ◌ִמּ 0ום אוֹ ◌ָ ּ
מד ◌ְ ּב ◌ִרים סוֹ ד ◌ֱאמ ּונוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש
וכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְּכ ◌ִ ּ
נס ◌ָּת ◌ִרים
נתגּ ּל ּו ◌ְו-א ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תבל ◌ִ ◌ֵּ
מראש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד סוֹ ף
יהם ׁ ֹ ֵ◌ -
מל ◌ֶ
בקצה ◌ֵ ◌ֵ
ּו ◌ְגנ ּו ◌ִזיםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חכמי ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ְּבאוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְגּ נ ּוזוֹ תַ◌ ,אף
מדב ◌ִרים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
0מ ׁש
דעים? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּל ◌ֶ ◌ֶ
אבל ◌ַ ּב ◌ָּמה ◌ֵהם נוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א נוֹ ◌ְדע ּוָ◌ ֲ◌ .
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ה0מש ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ֵמאוֹ ◌ָתן
אהל ◌ָ ּב ◌ֶהםִ◌ .מּ 0ום ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
שם ֹ ◌ֶ
◌ָ ׂ
עליוֹ נוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תְ◌ ,וה ּוא אוֹ ר ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת
◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ָכל
נראית ◌ָ ◌ֱ
בגללוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יכה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ָ
תה ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הגּ נ ּו ◌ִזים ◌ְואוֹ ◌ָ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת,
ה0משְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
הכלְ◌ ,וה ּוא
כלל ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְונוֹ ◌ֵטל ◌ַ ּ ֹ
אהל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה0מ ׁש ה ּוא ֹ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ולכן ◌ְוה ּוא
ונים ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ָ ◌ִ
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
מאיר ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
והתנוֹ ◌ְצצ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת
מחפתוֹ ּ ְ◌ -באוֹ ר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ָ◌ ּ 3
חתן ֹ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
תנים לוֹ ◌ְרצוֹ ◌ָנם
תש ּו ◌ָקהּ ְ◌ ,ב ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ֵלם ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ נ ּו ◌ִזיםֶ◌ ׁ .ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ְ
לתת
הכ ◌ָּלה )של כלם( ◌ָ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ָרםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
תש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
יש ◌ָרצוֹ ן ּו ◌ְ ׁ
חתן ◌ֵ ׁ
מחפתוֹ .
יצא ◌ֵ ◌ָ◌ ּ 3
חתן ֹ ◌ֵ
ולכן ◌ְוה ּוא ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
מתנוֹ תֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לה אוֹ ◌ָצרוֹ ת ּו ◌ַ ◌ָּ
◌ָ ּ
מעדן.
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
עדןְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ) -בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חפתוֹ ? ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
◌ִמי זוֹ ◌ָ◌ ּ 3
יש -
ש ׂ
גבוֹ רָ◌ .י ◌ִ ׂ
ש ◌ְּכ ◌ִ ּ
ישי ׂ
הכֹלׂ ִ◌ ָ◌ .
כסה ◌ַעל ◌ַ ּ
חפה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ּ◌ָ
עדן זוֹ ◌ִהי ◌ָ◌ ּ 3
◌ֵ ◌ֶ
מצד
נמצא ּבוֹ ◌ִדּ ין ◌ְּכ ◌ָללְּ◌ .כ ◌ִ ּ
ראשוֹ ן ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצד ׁ ◌ֶשל אוֹ ר ◌ִ ׁ
גבוֹ ר ּ ַ◌ ִ◌ -
◌ִ ◌ַ ּ
גבוֹ רְ◌ ,ו-א
ואף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ְגּ ב ּו ◌ָרה ◌ִהיא ◌ִדין ׁ ◌ָש ◌ֵלםּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ְּכ ◌ִ ּ
הגּ ב ּו ◌ָרהַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ
תש ּו ◌ָקה
אחדּ ִ◌ ,ב ◌ְ ׁ
הכל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
חסד ◌ְונוֹ ◌ֵטל ◌ַ ּ ֹ
מתיק ◌ִדּ ין ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ִגבוֹ רִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ּ
אמר )ישעיה מג( ◌ַהנּ וֹ ◌ֵתן
ארחְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וכל ◌ֶזה ָ◌ -לר ּוץ ַֹ ◌
◌ְ ◌ָורצוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ֵלםָ◌ ְ◌ .
להש ◌ִלים ◌ֶאת אוֹ ר ◌ַ ◌ְּ
דדים,
הצ ◌ָ ◌ִ
הל ◌ָ ◌ָ
להשקוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ָדּ ◌ֶרְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,%
בנה ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
למטה.
ְולפת ◌ַח ◌ָ ּב ּה ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ ָ◌ ְ◌ %
◌ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
להאיר ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מסוֹ ף ◌ֵ ּ
העליוֹ ◌ִנים
ה0מים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה0מים מוֹ ◌ָצאוֹ ' ּ ִ◌ -
'מקצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמרנ ּו ה ּוא מוֹ ◌ִציאִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִס ּי ּום ◌ַהגּ ּוף ה ּוא
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
קבהֶ◌ ְ◌ .
לנּ ◌ֵ ◌ָ
נכר ◌ֵ ּבין ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַ ◌ְ
מוֹ ◌ִציאּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ָ ּ
ה0מים -
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה0מיםֵ◌ ְ◌ .
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ועד ◌ְ ◌ֵ
ה0מים ◌ְ ◌ַ
למקצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
)דברים ד( ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ה0לוֹ ם
ה0מים ֶ◌ -זה )המלך ש( ◌ַ ◌ָ
למקצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
העליוֹ ןּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
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וכ ◌ָּלם ּבוֹ ַ◌ ,אף ◌ֶזה ◌ָ ּכ,%
ׁ◌ֶש ּלוֹ ְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה נוֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌3
0מים.
מקצה ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נוֹ ◌ֵטל ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ִוה ּוא יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דדים
הצ ◌ָ ◌ִ
' ּו ◌ְתק ּו ◌ָפתוֹ ' ֶ◌ ׁ -ש ּסוֹ ◌ֵבב )שהלבנה( ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְּ
ולהיוֹ ת ◌3מ ׁ ◌ְש ◌ִקים
להאיר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נס ּ◌ָתר ֵ◌ -אין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌3כ ּ ◌ֶסה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר,
ואין ◌ִ ◌ְ
ממנּ ּוֵ◌ ְ◌ .
להתנוֹ ◌ֵצץ ◌ִ ּ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לכל ◌ֶ ◌ָ
אחדָ◌ ְ◌ ,
כלל ◌ֶ ◌ָ
מאיר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
לכלם ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ה0מ ׁשָ◌ ,אז ◌ַ ◌ְּ
בנה
הל ◌ָ ◌ָ
מתוֹ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
מאירים ◌ִ ּ
למים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נש ◌ָ ◌ִ
כש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ׁ ◌ְ
לוֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עריםֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
חמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
למה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנהְ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ָ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מתעט ◌ֶרת ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
מכל
מימה ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ָאז ◌ִהיא )שלמה( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
מימהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חמש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ◌ָ ◌ֵ
דדיםְּ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ ׁ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
חמש ּ◌ֵתבוֹ ת,
חמש ◌ָ ◌ֵ ׁ
ולכן ◌ִהיא ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ ׁ
חמ0יםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
חמש ,סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ ׁ
יבת
מש ◌ַ
מימה ◌ְ ׁ ◌ִ
חמ0יםּ .תוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
לסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
להש ◌ִלים ◌ַ ּ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
חמש.
הרי ◌ָ ◌ֵ ׁ
ימת ּ ◌ֶפ ◌ִתי ֵ◌ ֲ◌ -
מחכ ◌ַ
נאמנה ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
חמשֵ◌ .עד ּות ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ ◌ֶָנפ ׁש ֵ◌ ֲ◌ -
מצות ה' ◌ָ ּב ◌ָרה
חמ ׁשַ◌ ְ◌ ִ◌ .
הרי ◌ָ ◌ֵ
מש ּ◌ְמ ◌ֵחי ◌ֵלב ֵ◌ ֲ◌ -
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ׂ
ּ◌ִפ ּק ּו ◌ֵדי ה' ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי
לעד ֵ◌ ֲ◌ -
מדת ◌ָ ◌ַ
יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חמשַ◌ ְ◌ ִ◌ .
הרי ◌ָ ◌ֵ ׁ
עינים ֵ◌ ֲ◌ -
מאירת ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ַ
חמשּ ָ◌ 3◌ ְ◌ .
וכלם ◌ָ ּב ◌ִאים
הרי ◌ָ ◌ֵ ׁ
יחדּ ו ֵ◌ ֲ◌ -
צדק ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמת ◌ָ ◌ְ
חמשִ◌ .מ ׁ ◌ְש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ׁ
יהו"ה
יהו"ה ◌ְ ָֹ ◌
ולכן◌ ָֹ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ָנהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
להכ ◌ֵלל ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ֵ
חמשּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חמש ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ ׁ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם סוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם
דדים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נגש ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
עמיםְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ׁ◌ֵש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ◌ְּ
למת
ונש ◌ֶ ◌ֶ
מתמ ◌ֵּלאת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הל ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן )השמים העליונים(ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נש ◌ָלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי
הכל ◌ִ ׁ ◌ְ
ה0בתֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
וזה ּו ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ן ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִסדּ ּור ◌ֶ ◌ְ
כל,
ולכן ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה נוֹ ◌ָסף אוֹ ר ◌ַ ּב ּ ֹ
מטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ה0בת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
והם
הח ◌ִ ּיים ◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנהֵ◌ ְ◌ ,
ממקוֹ ר ◌ַ ◌ַ
ה0מים נוֹ ◌ְ ◌ִ
אמרנ ּוִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ .
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
טלים ◌ִ ◌ְּ
העליוֹ ן -
מסוֹ ד ◌ַה ּ ◌ֵס ◌ֶפר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ן ◌ִ ּ
הכבוֹ ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מתקנים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מאירים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
)הספירות(
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מסוֹ ד
העליוֹ ◌ָנהְ◌ .וה ּוא ◌ִ ּ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הס ◌ֶפר ֵ◌ ָ◌ -
מסוֹ ד ◌ַ ּ ◌ֵ
הכלּ .ו ◌ִ ּ
האב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ◌ָ
שת ◌ַה ◌ֵ0מוֹ תאמרנ ּוּ ְ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
מספ ◌ִריםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ולכן ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
הס ּפ ּורֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
ולכן
ה0בת ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לטים ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ְ ◌ִ
והתנוֹ ◌ְצצ ּות
הק ◌ד ׁש ◌ַעל ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים )ותקונה
ה0בת ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְ
וש ◌ְלטוֹ ן )ושלמות( ׁ ◌ֶשל יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ׁ ◌ִ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר
ה0ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
שגתקנת ביום זה מכל שאר הימים( ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
מטה.
ונש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התנוֹ ◌ְצצ ּותְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ רְ◌ ,ונוֹ ◌ֵצץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
ש ◌ָ ּבת )סוד של שמור כבוד
ערב ׁ ◌ַ
ואז ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִמי ◌ָמהַ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבת ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
לילה ,שהיא תורת ה' תמימה ,תורה שבעל פה ,משה קבל תורה מסיני .והרי
התעוררו על התורה שבעל פה ,שאלו תורה שבכתב ,הרי כתוב ויצו משה את
הלוים וגו' לקוח את ספר התורה .וזה ראוי ללוים לזה שאוחז בשמש ,והמלך שבא
ממנו משה מאיר לישראל ארבעים שנה שמשביום ,ותורת ה'זהערב שבת(

◌ִ ּבסוֹ ד

ותקנ ּו
אמרנ ּוֹ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אחדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
מסוֹ ד
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ּ
החברים ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ה0ארַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מאיר ◌ְ ◌ָ
ראש ּו ◌ֵ ◌ִ
ה0מיםֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ֵטל ◌ָ ּב ֹ ׁ
◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכ %אוֹ תוֹ
יקים ◌ַ ּבה'ִ◌ .מּ 0ום
צדּ ◌ִ
רנּ נ ּו ◌ַ ◌ִ
מעדןֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו סוֹ ד )תהלים לג( ◌ַ ◌ְ
נהר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
עליוֹ ן,
ה0מים ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
מסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הכל ◌ִ ּ
הנּ ◌ָהר ◌ַה ◌ֶ ּזה ּכוֹ ◌ֵנס ◌ְונוֹ ◌ֵטל ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
וה0מש ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
להאיר
מתקן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכל ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְּביוֹ ם ◌ֶזהׁ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
הח ◌ִ ּייםֹ ּ ַ◌ ,
ּו ◌ְמקוֹ ר ◌ַ ◌ַ
ואחר ◌ָ ּכְּ◌ ַ◌ %
האחר
מהצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
בנה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
פרדת ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
ה0משֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאירה ◌ִמן ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
להיוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ
לדוד ◌ְ ּב ׁ ◌ַשנּ וֹ תוֹ
0מש,
מתח ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ַּב ◌ֶ ◌ֶ ׁ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממנּ ּוֵ◌ ֲ◌ ,
פרדת ◌ִ ּ◌ֶ
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
טעמוֹ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ּ
ה0מ ׁש
כניס ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִתיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
ְותש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
רדת ◌ַ ◌ְּ
ותש ◌ַּב ◌ַחת
האחרְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
הל ◌ָ ◌ָ
ותש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ַ
בנהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
בנה ◌ִמן ◌ַ ◌ַ ּ
)אנשי כנסת הגדולהה סדור שלה שבח(
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התחבר ּות
ואחר ◌ָ ּכּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
0מ ׁשַ◌ ַ◌ ְ◌ .
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ ׂ
לבעלהְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי )שםצ( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
איש
למשה ◌ִ ׁ
פלה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
ועל ◌ַ ּית ◌ַה ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בירה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ימין
ש ◌ָ ◌ִ
לפר ׂ
בעל ּהֹ ְ◌ ִ◌ ,
א0ה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והתדּ ◌ְ ּבק ּות ◌ִ ◌ָ
התחבר ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הא-היםּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
אחד) .להיות אחד
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ולהיוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לקבל אוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מאל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ש ֹ
ּו ◌ְ ׂ
בסוד אחד .וכל אלו שמים מספרים להם ומתקנים אותם .מכאן והלאה תשבחות
אחרות של שמחה ותשוקה שלמה .אבל אלו אותם תקון השלמות העליונה בסוד
של השם הקדוש כראוי ותשבחות אלו ,התקינו בתקון של שבת ,שהוא עולה
ומתעטר בעטרותיו כראוי ,ועולים בסוד השם הקדוש להיות אחד בסוד של כבוד

אל של השמים מספרים לו וזוהרים לו כמו שאמרנו(.
הרקיע וכו'
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ָ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
(מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
)יט ,ב-יט( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף נ"ה (:מבאר באריכות כל
מספ ◌ִרים
'ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים יט( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
הפרק כל תיבה[ ּו ּ ֹ
ה0מים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
ה0מים? ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל'ִ◌ .מי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קרא ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאלִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל? ◌ִ ּב ּתוֹ ׁ ◌ֶשל
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מספ ◌ִרים ◌ַ ּ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
אברהםַ◌ .מה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
קראת ◌ֵאלֵ◌ .אל ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מספ ◌ִרים? ◌ְּכמוֹ
ויס ּ ◌ְפ ◌ָר ּהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
רא ּה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אמר )איוב כח( ◌ָאז ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ויספ ◌ָ ּ
רה? ◌ְּכמוֹ
ה0מים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מתק ◌ִנים
אבניהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ספיר ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
אמר )שם( ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ּ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
למטה
ראל ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ׂ
האל ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ְ◌ .
ניהֶ◌ ,את ◌ְּכבוֹ ד ◌ָ ◌ֵ
תה ◌ְּב ◌ָכל ּ◌ִת ּק ּו ◌ֶ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
מרים
מעלהְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
ממקוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הארה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ָ
לה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
בלחישהָּ◌ ִ◌ ,
מביאים ◌ָ ּ
מים
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
והמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מלכ ּותוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּוֵ◌ ׁ %שם ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ְ
ועדָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
מים,
עדיםָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ֵ ◌ִ
ודל"ת ◌ְגּ דוֹ לוֹ תְ◌ ִ◌ ,
עי"ן ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ִ
מעיד ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ִ
יעקב,
ה0מיםֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
בכם ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
העדתי ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ל( ◌ַ ◌ִ ◌ִ
הארץ.
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מעידה? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ
מנּ ◌ִין ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה0מיםּ .ו ◌ִ ◌ַ
◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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וכאשר
נאמןֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
0חק ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ועד ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
יכוֹ ן עוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ
ירח ◌ִ ּ
וכת ּוב )תהלים פט( ◌ְּכ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
מעידים
למים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עדים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
ראל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו )כראוי(ִ◌ ֵ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָ ּב ◌ֶהםּ ָ◌ ַ◌ ,
פע
ראלּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ִיח ּודֶ◌ .זה ּו
העתיקַ◌ ָ◌ .
ממקוֹ ם ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מעלה ◌ִ ּ◌ָ
הטל ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
אח"ד.
חש ּבוֹ ן ◌ַטל :יהו"ה ◌ֶ ◌ָ
נמלא ◌ָטלְ◌ ׁ ֶ◌ .
ראשי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ה( ׁ ◌ֶש ֹ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
יהי ּו
ה0עה ◌ִ ◌ְ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראלֶ◌ ׁ .ש ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
מיחדים
ראל ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִּכ ◌ִירים אוֹ ◌ָתםֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ויש ◌ָ ◌ֵ
לטלׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ראל ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ִי ◌ְ ׂ
ואחד ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ַּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
עמים ◌ְּביוֹ ם ָ◌ ֶ◌ -
אוֹ ◌ָתם ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
הבאֶ◌ .זה ּו
להחיוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ִתים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מהטל ◌ַהה ּוא ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ
עתידים ◌ַ ◌ֵּ
יקיצ ּוִ◌ .מ ◌ְ ּי ׁ ◌ֵש ◌ֵני -
עפר ◌ָ ◌ִ
אדמת ◌ָ ◌ָ
ורבים ◌ִמ ◌ְ ּי ׁ ◌ֵש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דניאל יב( ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשל
יש ◌ָנה ◌ְ ◌ִ ◌ִ ּ
אני ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר )שיר ה( ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ולבי ◌ֵער ◌ְוכ ּו'ָּ◌ ַ◌ ,
ראשי
יעקבֶ◌ ׁ .ש ֹ ׁ ◌ִ
קרא קוֹ לֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַ ◌ֲ ֹ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִל ◌ִּבי .קוֹ ל דּ וֹ ◌ִדי ָּ◌ ַ◌ -
קרא
למקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הינ ּו ◌ִ ּב ◌ְרכוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ִנמלא ◌ָטל ְ◌ ַ◌ -
◌ ◌ְ ◌ָ
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ַ ◌ָּ
וכאשר
העפרֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
ותק ּום ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
קבהָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ֵ ◌ָ
מיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּב ◌ִיח ּוד ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הא-הים
ויתן ◌ְלִ◌ ֱ◌ ָ◌ %
אמר )בראשית כז( ◌ְ ◌ִ ּ◌ֶ
יעקבַ◌ ָ◌ ,
יצחק ◌ֵּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
רש ◌ֶאת ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם ◌ַהה ּוא.
עקב יוֹ ◌ֵ ׁ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
0מיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מטל ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
עטרוֹ ת
עט ◌ֶרת אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ .ש ◌ְּמ ◌ַ ּ◌ֶ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הא-הים  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
הטל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַל ◌ְ ּז ◌ֵעיר,
יע ◌ַ ּ◌ַ
כש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
בירהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הגּ ◌ִ ◌ָ
תחבר ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
לה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עליוֹ נוֹ תִ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
לכסא
יע ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֵ
פעַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
הדּ רוֹ ם ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מצד ◌ַ ◌ָ
הצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
נקרשּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ַ ּ
אזי
ארץַ◌ ֲ◌ ,
קרא ◌ֶ ◌ֶ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לכסא ◌ַ ◌ָ ּ
יע ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֵ
הכבוֹ דּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
הכבוֹ דָּ◌ ַ◌ ,
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ונעשה ׁ ◌ֶש ◌ֶלגּ ,ובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקדש ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הצפוֹ ן ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵחז ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
◌ַצד ◌ַ ◌ָ ּ
מ0לג
נברא? ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
מהיכן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הראשוֹ ◌ִניםָ◌ ֵ◌ ֵ◌ ,
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ָ ◌ִ ׁ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
ועל ◌ָ ּכָ◌ %העוֹ ◌ָלם ◌ֵאינוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ִדיןַ◌ ,עד
הכבוֹ דַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
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מספ ◌ִרים
'ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
רחמיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ט( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
הרקיע ׁ ◌ֶש ּבוֹ ּ◌ְתל ּו ◌ִיים
הרקיע'ֶ◌ .זה ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַמ ◌ִגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מעשה ◌ָ ◌ָ
◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יע אוֹ ◌ָתם ◌ַל ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
כביםֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
והכוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ
אמר' )שם(ִ◌ ,מי ◌ֶזה יוֹ ם ◌ְליוֹ ם? ◌ֶזה
יע ֹ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכבוֹ ד' .יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַי ◌ִּב ◌ַ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
לילה ◌ְ ◌ַ
'ולילה ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והרקיעָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יח ◌ֶ ּוה ◌ָדּ ◌ַעת' ָּ◌ ַ◌ -
לילהַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ִּ
0ק ◌ֵ ּבל
קרא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לגבריאל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
לילהַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
קרא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ונעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָגּ ◌ַנז
יקר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דעתְ◌ ,וה ּוא )משלי כד( הוֹ ן ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ַ ◌ַ
מהמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
עתוֹ ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ַּ
קרא
מ0םְ◌ ,וה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קבל ◌ִ ◌ָ
וגבריאל ◌ִ ◌ֵּ
ילהֵ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַדּ ◌ְ ּ
לת ◌ְ ּ
ויראת ה'.
חתוֹ ◌ִנים )ישעיה יא( ר ּו ◌ַח ◌ַדּ ◌ַעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יע ◌ַ ּ◌ַ
מש ּ ◌ִפ ◌ַ
לילהּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
לחשּ ְ◌ .ב ◌ָכל
הכל ◌ְּב ◌ַ ◌ַ ׁ
ברים' )תהלים יט( ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
ואין ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ֵ
'אין ֹ ◌ֶ
◌ֵ
יצא ◌ַק ◌ָ ּום ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ַ ּ
לארץ ◌ַה ּזוֹ .
יע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
האמצעי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
הקו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מחפתוֹ -
יצא ◌ֵ ◌ָ◌ ּ 3
חתן ֹ ◌ֵ
ה0משְ◌ .וה ּוא ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
ה0מים? ◌ֶזה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
רש ◌ִמי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חזר ּ ◌ֵפ ◌ַ ׁ
◌ָ ◌ַ
ארח'
גבוֹ ר ◌ָלר ּוץ ַֹ ◌
ש ◌ְּכ ◌ִ ּ
'ישי ׂ
אמוֹ ׂ ִ◌ ָ◌ .
העטרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ְ
זוֹ )שיר ג( ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עט ◌ָרה לוֹ ◌ִ ּ
גבוֹ ר? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצד
יש ◌ְּכ ◌ִ ּ
יש ׂ
בנהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ ׂ
להאיר ◌ַל ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
)תהלים יט( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0מים מוֹ ◌ָצאוֹ ֶ◌ -זה
מקצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַהה ּוא) .שם( ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בירה ◌ִ ◌ְ
הגּ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
הכלּ .ו ◌ְתק ּו ◌ָפתוֹ ◌ַעל ◌ְקצוֹ ◌ָתםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִּ
מקיף
הראש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ֹ ׁ
הק ◌ֶצה ◌ֶאל ◌ַ ◌ָ ּ
מבריח ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
נסתר
'ואין ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
הק ◌ֶצהֵ◌ ְ◌ .
כל) ,שמות כו( ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ַל ּ ֹ
איש
יס ◌ֵתר ◌ִ ׁ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה כג( ◌ִאם ◌ִ ּ◌ָ
מחמתוֹ ' )תהלים יט( ְ◌ ַ◌ -
◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
ויעקב
אמר )בראשית כה( ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מימהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
סת ◌ִריםּ .תוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ָ
נש ◌ַּבע ה'
אמר )ירמיה נא( ◌ִ ׁ ◌ְ
נפש' ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
'מש ◌ַ
איש ּ◌ָתםִ◌ ׁ ְ◌ .
יבת ◌ָ ◌ֶ ׁ
◌ִ ׁ
וישב
ניהַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
תה ◌ַעל ּ◌ִת ּק ּו ◌ֶ ◌ָ
נפשוֹ ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
צבאוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ָ
התקין אוֹ ◌ָ ּ
נפ ׁש.
יבת ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ְ ׁ ◌ִ
0הצטרכהַ◌ ְ◌ ,
תה ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ביתהָ◌ ְ◌ ,וזן אוֹ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ ּ
נאמנה'
'עד ּות ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ

)תהלים יט(

קרא
ֶ◌ -זה ◌ְמקוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
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I

המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאירֶ◌ ׁ ,ש5א
◌ֵעד ּותָ◌ .ל ◌ָּמה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ָ
נאמנה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ָּ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ַדּ ◌ַעת ,ה ּוא
מח ◌ִּכ ◌ַ
מימיוְ◌ ַ◌ .
◌ ◌ְַיכ ◌ְ ּזב ּו ◌ֵ ◌ָ
ימת ּ ◌ֶפ ◌ִתי ָּ◌ ַ◌ -
פרש ּו ◌ָה,
ממנּ ּוּ ,ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
קטנּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ְ ּב ◌ָלה ◌ִ ּ◌ֶ
חכמה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
תה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִּ
תה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
מחכים אוֹ ◌ָ ּ
למי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ְזכ ּות
תנת ◌ְ ◌ִ
לפרנס ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ונוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִ ◌ָ
מנּ ה אוֹ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ֶ ּ
יד ּה
תה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
'פ ּק ּו ◌ֵדי ה' )שם(  -אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
מ0לוֹ ִ◌ ּ .
התל ּו ◌ִיים ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
אמר )דברים לב(
ועל ◌ֵּכן ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִריםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ,%
הפקד ּו ◌ָ ּכל ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ◌ ְ◌ 3
נזי ◌ַ ◌ֶּ
ש ◌ְ ◌ָ
מש ◌ְּמ ◌ֵחי ◌ֵלב ׂ ִ◌ -
נקרא ◌ָ ּכׂ ַ◌ ְ◌ .%
וצדק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צדּ יק ◌ְ ◌ָוי ׁ ◌ָשר ה ּואֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ִ
מחה זוֹ
תחב ◌ֶרת ◌ִעם ◌ֵלב
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
מחה? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ִהיא ◌ְּב ◌ִ ׂ
ראלּ ,ו ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה
מצוה ◌ָ ּב ◌ָרהּ ָ◌ .ב ◌ִ ׁ
שית ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נע ◌ֵ ׂ
'מצות ה' ◌ָ ּב ◌ָרה' ַ◌ ֲ◌ -
ה0מיםַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אזי ◌ַ ◌ֲ
נקראת
כתבֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עליה ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
וכעת ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מצוהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ִנקראת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֵ
וצדק
וצדּ יק ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חמהִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מצוה ◌ָ ּב ◌ָרהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר )שיר ו( ◌ָ ּב ◌ָרה ◌ַּכ ◌ַ ◌ָּ
אחד.
◌ְּב ׁ ◌ִש ּק ּול ◌ֶ ◌ָ
הט ◌ַעם
טטיםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
המה ◌ְ ׁ
עינים' ) -זכריה ד( ◌ֵ ◌ֵ
'מאירת ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
עיני ה' ◌ֵ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ַ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א(
מארתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ְ ֹ ֹ
◌ְ ◌ִ ◌ַ
מאירת? ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
לה,
ה0מים ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ִ
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה0מיםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ִ ◌ַ
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מארת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ְִיהי ◌ְ ֹ ֹ
מאיר ◌ָ ּ
פרישת
הצ ◌ִדּ יק ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ַ
מאירהֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ְ ◌ָ
◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ספה ◌ָ ּב ּה יו"ד ,אוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
כללת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר
מתי ◌ִהיא ◌ָ ּב ◌ָרה? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
גדל ◌ַרבּ .ו ◌ָ ◌ַ
ואז ה ּוא ◌ְ ּב ֶֹ ◌
ׁ ◌ְשלוֹ מוֹ ָ◌ ְ◌ ,
נסת
ה0בח ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
'יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרה' )תהלים יט( ַ◌ ֶ◌ ַ◌ -
קבהַ◌ ְ◌ ִ◌ .
הנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ִעם ◌ַ ◌ְ
לעד -
מדת ◌ָ ◌ַ
לה ּ ◌ָפ ◌ִנים .עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
טהרהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
מאיר ◌ָ ּ
מתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ְפ ◌ֵטי
ניהַ◌ ָ◌ .
וחזקה ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ָ
רמה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מדת ּ◌ָת ◌ִמיד חוֹ ◌ָמה ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צדק ּו
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ָ ◌ְ
מאירים ◌ָ ּב ּהֶ◌ ְ◌ .
אמת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ֶ
ה' ◌ִ ◌ָּ
טלים ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ָמ ּהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
יחד ◌ַ ּב ◌ֶ ּצ ◌ֶדק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
ַיחדּ וְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
מצות ה'.
והיא ◌ַה ◌ֵ0ם ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יחדּ וִ◌ ְ◌ ,
צדק ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
)שם( ◌ָ ◌ְ
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'מש ּ◌ְמ ◌ֵחי
למ ּו ◌ֵדי ה'ׂ ַ◌ ְ◌ .
'פ ּק ּו ◌ֵדי ה' ַ◌ ֵ◌ -
אחר ּ ◌ִ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
נצח ◌ְוהוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִ ּ
האתרוֹ ג.
מצות ה' ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
האתרוֹ ג ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶמה ◌ַל ◌ֵּלבַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ֵלב' ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יראת ה' ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
תתהלל.
א0ה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר )משלי לא( ◌ִ ◌ָ
יראת ה' ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמת ּ ֵ◌ -
אלו
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְטהוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ָמה ◌ַ ◌ַּ
אמת.
מש ּ ◌ָפטְ◌ ,וה ּוא ◌ֱ ◌ֶ
קרא ◌ִ ׁ ◌ְ
יעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ַ ◌ָ ּ
יראת ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְטהוֹ ◌ָרה.
יחדּ ו ְּ◌ -ב ◌ִיח ּוד ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צדקוּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
חמדים ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהב ּו ◌ִ ּ ◌ַ
'הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ
מצד ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהבֶ◌ ,זה ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ
מפז ◌ַרב' )תהלים יט( ◌ִ ◌ַ ּ
לראשי.
מאלוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
ש ֹ
אמר )שיר השירים ח( ◌ְ ׂ
יצחקְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יעקב.
קניָ◌ .רב ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
חב ◌ֵ ◌ִ
ימינוֹ ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ּ
וזה ◌ְ ◌ִ
אברהםֶ◌ ְ◌ ,
מפז ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ּ ◌ַ
נקבהּ .ו ◌ִמּ 0ום
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
בש ◌ֶזה ◌ָּת ◌ָמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ּול ◌ָ ◌ָ
בש ְ◌ -דּ ◌ַ ׁ
מדּ ◌ַ ׁ
ּו ◌ְמת ּו ◌ִקים ◌ִ ◌ְ
מהם ◌ְדּ ◌ַב ׁש.
ויצא ◌ֵ ◌ֶ
נתחבר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מתי ◌ֵהם ◌ְמת ּו ◌ִקים? ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֶזהַ◌ ָ◌ ,
תי%
ש ◌ְפתוֹ ◌ַ ◌ִ
פנה ◌ִ ׂ
נפת ּ◌ִתטוֹ ◌ְ ◌ָ
אמר )שם ד( ֹ ◌ֶ
'ונפת צ ּו ◌ִפים' ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ֹ ◌ֶ
לצפוֹ ת
◌ַּכ ◌ָּלה .צ ּו ◌ִפים ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ּ
אמר )יחזקאל לג( צוֹ ◌ֶפה
מסת ◌ֵּכלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראה ◌ַה ּזוֹ ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ַּב ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
מפי ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ַ◌ .
מע ◌ָּת ◌ִ ּ ◌ִ
וש ◌ַ ◌ְ
ראל ◌ְ ׁ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
לבית ◌ִ ◌ְ ׂ
ְנתתיֵ◌ ְ◌ %
◌ ◌ַ ּ◌ִ
ודּ אי ◌ַ ◌ָּ
וכת ּוב )שם( ואראה מראות אלהים .מכאן
האמ ּו ◌ָנהָ◌ ְ◌ .
נקרא ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ָ ◌ֱ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ומעלה אין רשות להסתכל .ועל כן ממנה יונקים אותם
למודי ה' ,שנקראים צופים ,כמו שנאמר נפת צופיםָ◌ .דּ ◌ָבר
אחר צ ּו ◌ִפים ּ ֵ◌ -
נקים
אירים ◌ָ ּב ּהּ ,ו ◌ִמ ◌ָ0ם יוֹ ◌ְ ◌ִ
למ ּו ◌ֵדי ה'ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
אל ּו ◌ִ ּ
למשה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למעלהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן
התעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ביאיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
'יראת ה'
אחר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נחמדיםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אחדֵ◌ ,הם ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
אדם ◌ִ ׁ ◌ְ
ראהִ◌ ,אם ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
לעד'ֹ ּ ,
מדת ◌ָ ◌ַ
◌ְטהוֹ ◌ָרה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לעדָ◌ .מה
מדת ◌ָ ◌ַ
אזי תוֹ ◌ָרתוֹ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
יראת ה'ַ◌ ֲ◌ ,
קרא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
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הכל.
מה ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
לאמ ּו ◌ָנהַ◌ ֵ◌ ,
מכאן ◌ָ ◌ֱ
הט ◌ַעם? ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ּ◌ַ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְויוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּבאוֹ ר
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתגּ ◌ֵדּ ל ◌ַ ◌ָּ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִמן ◌ַ ◌ָּ
אמר
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ַ
ציאה ◌ֵּבן טוֹ ב ◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
המ ◌ֶלִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
הסוֹ ף
הא-הים ◌ְ ◌ָיראּ ַ◌ .
נש ◌ָמע ◌ֶאת ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
הכֹל ◌ִ ׁ ◌ְ
מה )קהלת יב( סוֹ ף ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ּׁ ◌ְש ֹ
סמ".%
נקרא ◌ָ ◌ֶ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סמ"ּ ָ◌ ַ◌ %
הדּ ◌ָרגוֹ תֶ◌ ָ◌ .
◌ַה ◌ֶ ּזה ,סוֹ ף ◌ַ ◌ְ
רב ◌ִתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָּ
שר
סמ"ֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְסגּ ֹ"ר ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
הא0הּ ָ◌ ,בא ◌ֶ ◌ֶ
מ0ב ◌ָאה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ֶ ◌ָ ּ
ממ ◌ָנּ ה
אדם ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִ ּ◌ֶ
בגדל ◌ַרב? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מתי ◌ִהיא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ּו ◌ְ ֶֹ ◌
חת ◌ָנּ הּ .ו ◌ָ ◌ַ
ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת
אביוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
מצווֹ ת ◌ָ ◌ִ
שה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
ואחר ◌ָּכ %עוֹ ◌ֶ ׂ
התחלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא
מרַ◌ ְ◌ .
מצותיו ׁ ◌ְש ֹ
ואת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הא-הים ◌ְ ◌ָירא ◌ְ ◌ֶ
יב( ◌ֶאת ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ואת
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ְ◌ .
יראה ◌ִ ׁ
האם ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הק ◌ִדּ ים ◌ָ ◌ֵ
ואביו ּ◌ִת ◌ָירא ּוְ◌ ִ◌ .
אמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יט( ◌ִ ׁ
איש ◌ִ ּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה? ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ַ ◌ֵ
מצות ה'ִ◌ .מי עוֹ ◌ֶ ׂ
מר ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
מצותיו ׁ ◌ְש ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ָלם
ואז ◌ִ ׁ ◌ְ
האדםָ◌ ְ◌ ,
שה ◌ֶאת ◌ֶזהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ֶזה ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
למעלה.
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ומלָ◌ ְ◌ .%ירא ◌ֶאת ה' -
ואמר) ,משלי כד( ◌ְ ◌ָירא ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִני ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
להמשי%
ומלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ - %
ראה ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ְ◌ .ב ◌ִני ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לח ◌ֵּבר ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
הבכוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה,
לבן ◌ַ ◌ְּ
מלּ ֵ◌ ַ◌ ,%
קראת ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מהאם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָהאוֹ ר ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
משיָ◌ %האוֹ ר
ומלַ◌ּ - %ת ◌ְ ׁ ◌ִ
אחר ◌ְּב ◌ִני ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
למעלהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִ ◌ַּ
מהבן ◌ַ ◌ַּ
◌ֵ ◌ַ ◌ֵּ
תערב )שם( ֶ◌ ׁ -ש5א
ועם ׁשוֹ ◌ִנים ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלִ◌ ְ◌ .%
קראת ◌ֶ ◌ֶ
לבתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ראה
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
צריְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ %
התחלה ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מס ◌ֶדר ◌ָ ◌ֱ
◌ְי ׁ ◌ַש ◌ֶנּ ה ◌ִ ּ◌ֵ
למעלה.
כתבֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואחר ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
כלַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הפ ◌ַתח ◌ַל ּ ֹ
◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ּ ◌ֶ
לפתח
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
חטאֵ◌ ,אין לוֹ ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ֵירא ◌ֵ ◌ְ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
מהכל
הפ ◌ַתח ◌ַה ◌ֶ ּזה דּ וֹ ◌ִחים אוֹ תוֹ ֹ ּ ַ◌ ֵ◌ -
האמ ּו ◌ָנה ◌ַה ◌ֶ ּזהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ָ ◌ֱ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
לכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
דּ וֹ ◌ִחים אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין לוֹ ◌ְ ּב ◌ַמה ◌ֶּ ִ◌ 0י ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ַ ּ ֹ
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העיר ּו ◌ַ ◌ַ ּ
ראת
כל ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
הק ◌ְדמוֹ ◌ִניםֹ ּ ,
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
ה0ער ◌ַלה'ַ◌ ְ◌ .
קיח( ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
החכמה
מתק ◌ֶ ּי ◌ֶמתֶ◌ ׁ .ש ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לחכמתוֹ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
דמת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חטאוֹ קוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
ואם
קראת ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאלִ◌ ְ◌ .
ימינֶ◌ ׁ ,%ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
נטעה ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַעל )תהלים פ( ◌ַּכ ◌ָנּ ה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ליסר ◌ֶאת
התמנּ ◌ָתה ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מיס ◌ֶרת אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ממ ◌ָנּ הִ◌ ,היא ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ירא ◌ִ ּ◌ֶ
אדם ◌ָ ◌ֵ
◌ֵאין ◌ָ ◌ָ
ודרַ◌ %ח ◌ִ ּיים ּתוֹ ◌ְכחוֹ ת מ ּו ◌ָסרִ◌ .מי
האדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ו( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לי ּ◌ֵסר ◌ֶאת
התמנּ ה ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים? ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
לעץ ◌ַ ◌ַ
הדּ ◌ֶרֵ◌ ְ◌ %
ה ּוא ◌ַ ◌ֶ
רה
צריְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ %
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
יטע ּו ◌ִמ ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ִ◌ ְ◌ .
האדם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לקש ◌ָ ּ
ונדב
נש ◌ָמהָ◌ ָ◌ ְ◌ .
צריכים )וצריכה( ◌ְ ׁ ◌ָ
קראת גּ ּוףּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למעלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לקחה
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
ונטל ּו ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ְ
תהְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ַואביה ּואַ◌ ,על ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ִ
קשר ּו אוֹ ◌ָ ּ
עליה
שימ ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עש ּו) .ויקרא י( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִ ׂ
נש ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
מתםְ◌ ,וג ּו ◌ָפם ◌ַק ◌ָ ּיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
לה ◌ִמ ◌ֶ ◌ָּ
הח ◌ִ ּיים נוֹ ◌ֵתן
ועץ ◌ַ ◌ַ
0ל ּה ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכל ּוםֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ֶֹ ◌
קטרתִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּ
הע ּ◌ִתיק ְ◌ -נ ׁ ◌ָש ◌ָמה
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהַ◌ ָ◌ .
יעקב ְ◌ ַ◌ -
◌ָ ּב ּה ◌ַח ◌ִ ּייםִ◌ ,מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ %היא ג ּוףֹ ֲ◌ ַ◌ .
ארץ ,נוֹ ◌ְ ◌ָ
ארץַ◌ ,ח ◌ִ ּיים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
פנחס ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ַל ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ספה לוֹ
ועל ◌ֶזה
נגדּ ּהַ◌ ְ◌ ,
ניהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵרר ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
והאירה לוֹ ּ ◌ָפ ◌ֶ ◌ָ
נש ◌ָמה ◌ְ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ָ
מאירים,
ניה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מטהָ◌ ּ ,פ ◌ֶ ◌ָ
מלַ◌ %ח ◌ִ ּייםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלַ◌ %ה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ ר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
יעקב,
מלַ◌ %ח ◌ִ ּייםֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
אחר ◌ְּבאוֹ ר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
נדב ◌ִקים ◌ָ ּב ּהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
חבר
התק ◌ֵ ּים ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ֵ ּ
נחס ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מהאםּ .ו ◌ִמּ 0ום ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ִאים לוֹ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ולילהָ◌ .מה
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ילהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ילה.
מאירה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
התחב ◌ָרה ◌ֵמ"ם ◌ְסת ּו ◌ָמה ◌ַ ּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הט ◌ַעם יוֹ ◌ָמם? ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
מתיּ ֵ◌ ,
אל ּו ◌ּ 3
ְואלמלא ◌ֶזהּ 3◌ ,
חקוֹ ת
ש ◌ְ ּ◌ִ
וארץ -א ◌ָ ׂ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חקוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ְּקב ּו ◌ִעים ◌ָ ּב ◌ֶזהּ 3◌ ,
יתק ◌ְ ּימ ּו?
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יתק ◌ְ ּימ ּוּ .ו ◌ָ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חקוֹ ת ◌ַ ּ
יח ◌ָדּ ו.
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ְדק ּו ◌ַ ◌ְ
נזהר ◌ָ ּב ◌ֶהם'ִּ◌ ִ◌ ,
מל ◌ְטעוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ּ
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ .%ש ◌ֲ ◌ֵ
עבדּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ַ'גּ ם ◌ַ ◌ְ ◌ְ
תק ּו ◌ֵני ◌ַ ◌ֶּ
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יחדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים קיט( ◌ֲחצוֹ ת
לחב ◌ָרם ◌ַ ◌ַ
לילה ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
צדקֶ◌ ׁ - %ש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפ ◌ִטים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלַ◌ .%על ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אשר
ואזַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יתחבר ּו ◌ַ ּב ◌ֶ ּצ ◌ֶדק ◌ַה ּזוֹ ָ◌ ְ◌ .
מכ ◌ָּלםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ֶנחמדיםּ ,ו ◌ְכל ּו ◌ִלים ◌ִ ◌ּ3
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וטמא.
ערל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קדּ ׁש ◌ָ ◌ֵ
למ ◌ְ ◌ָ
יתקרב ◌ַ ּ◌ִ
מרים ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מתחב ◌ִריםֵ◌ ,הם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶשה ּוא
ה0מירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא סוֹ ף ◌ַ ◌ְ
תה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים אוֹ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )משלי כב(
למעלהַ◌ ְ◌ .
תחב ◌ֶרת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עקבַ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ֵ
אזי ◌ִהיא ◌ַרב ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
יראת ה'ָ◌ ָ◌ ֲ◌ .
נתנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ענוה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עקב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
יראת ה'ֶ◌ ֵ◌ .
ענוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עקב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
ענוה ְּ◌ -כמוֹ
איש
ונקרא )דברים לג( ◌ִ ׁ
מאדָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ענו ◌ְ ֹ
והאיש מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ָ
אמר )במדבר יב( ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראשית
וכת ּוב ◌ֵ ׁ ◌ִ
תרב ◌ִניָ◌ ְ◌ .
וענותּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ %
וכת ּוב )תהלים יח( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הא-היםָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכ%
ממ ◌ָנּ הַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צריָ◌ ִ◌ %
ראש ◌ָ ◌ִ
יראת ה'ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ֹ ׁ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
לירא ◌ִ ◌ֶּ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחרִ◌ ׁ ֵ◌ ,
חכמהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לעלוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
יראת ה'  -זוֹ
לקחה ׁ ◌ֵשם
ראש ◌ַל ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ֹ ׁ
ראה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
הט ◌ִמיר
עטרתְּ◌ ,ב ׁ ◌ֵשם ◌ַה ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נקראת ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
העליוֹ ןַ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ןָּ◌ ַ◌ ,
נכללת.
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בשם ◌ֶ ◌ָ
הסוֹ ףּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֵ
הראש ◌ִעם ◌ַ ּ
ליחד ◌ָ ֹ ׁ
כלֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מה ּ ֹ
◌ֵ ◌ַ
מש ּ ◌ָפ ◌ִטים
עקב ◌ָרב'  -אוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
מרם ◌ֵ ◌ֶ
'ב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
אחר )תהלים יט( ◌ְּ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
הב ◌ִית,
יעקבּ ַ◌ ,ב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
הרי ◌ַ ◌ֲ ֹ
העקב ◌ָרב ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מרים ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
העיר ּו ◌ַעל אוֹ תוֹ )עקב( ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטל ◌ָא ◌ָּמנוּ תוֹ ׁ ◌ֶשל
והרי ◌ֵ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֵ ּביתוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
חשֶ◌ ׁ ,ש/א
ראשי ◌ַה ◌ָנּ ◌ָ ׁ
בעה ◌ָ ׁ ◌ֵ
לבטל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ַיעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכ ◌ַרע ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ְּכ ◌ִריעוֹ תֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֲ ֹ
הנּ ◌ָח ׁש
עבדּ ִ◌ ֵ◌ ,'#זדים ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ
'גּ ם ◌ִמ ◌ֵ ּז ◌ִדים ◌ֲחְ◌ ְ◌ ַ◌ #-
קדּ ׁשַ◌ .
למ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
יקרב ◌ַ ◌ִּ
העבד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
עבדּ ְּ◌ - %כמוֹ אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
חש ְֹ◌ ְ◌ ַ◌ %
עליו )סמא"ל(ׂ ֲ◌ .
ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ָ ◌ָ
וצלמותּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל
חש ◌ָכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ֵ
מפתחוֹ ת ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ָידוֹ ַ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
ולפעמים ּ ◌ְפג ּו ◌ָמה
מיתהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וגרמ ּו ◌ִ ◌ָ
0לט ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ִזדים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ְּ
חש.
הנּ ◌ָ ׁ
בנהְ◌ ,ו ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
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היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ימ ׁ ◌ְשלוּ ◌ִבי ◌ָאז
ואמר ◌ַאל ◌ִ ◌ְ
רחמיםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מבק ׁש ◌ַעל ◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ודוד ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
העקב ◌ַעל ◌ַיד
מר אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
לש ֹ
איתםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִי ׁ ◌ְש-ט ◌ִּב ◌ְמקוֹ מוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ֵ ◌ָ
נגד
התגּ ◌ֵּבר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
קרא ◌ָגדוֹ לֵּ◌ ,בן ◌ְּבכוֹ רֶ◌ ׁ .ש ◌ֵאין ◌ְלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ַיעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֲ ֹ
חלתוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּב ◌ַעל
והסירוֹ ◌ִמ ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ
יעקבִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
חש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
יט ּ◌ֵמא ◌ֵביתוֹ .
הב ◌ִיתֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ ּ
הרקיע וכו'
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ָ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
(מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מעשה
)יט ,ב( ] :זוהר הקדמת ספר הזוהר )דף ח) [(:תהלים יט( וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הרקיעּ ֵ◌ .
הכ ◌ָּלה
התחבר ּו ◌ִעם ◌ַ ◌ַּ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ידיו ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הרקיע ◌ֶזה ּו
ואחדִ◌ .מי ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מגּ יד ◌ְורוֹ ׁ ◌ֵשם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
בריתהִ◌ ַ◌ ,
◌ַה ּזוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בעלי ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
זכרוֹ ן,
ספר ◌ִ ◌ָ ּ
וזה ּו ◌ֵ ◌ֶ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ְ◌ ,
לבנה ◌ְוכוֹ ◌ָ ◌ִ
חמה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הרקיע ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
ההיכל
להיוֹ ת ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
ה ּוא ◌ַמ ◌ִגּ יד ◌ְורוֹ ׁ ◌ֵשם אוֹ ◌ָתם ◌ְוכוֹ ◌ֵתב אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
אמר  -יוֹ ם ◌ָקדוֹ ׁש
יע ֹ ◌ֶ
יב ◌ַ
ולעשוֹ ת ◌ְרצוֹ ◌ָנם ּ◌ָת ◌ִמיד) .שם( יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
החברים
מש ◌ְ ּב ◌ִחים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
המ ◌ֶלַ◌ ׁ ְ◌ ,%
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
ימים ◌ֶ ◌ְ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
יע
לחברוֹ  .יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַי ◌ִ ּב ◌ַ
אחד ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
דבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מרים אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
למת ]נ"א:
רגּ ה ׁ ◌ֶש ּ◌3מ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
לילה ּ ָ◌ -כל ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ולילה ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ּו ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּבחוֹ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
מחברוֹ ,
אחד ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ
דעת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
לזה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
ילה ◌ְ ׁ ◌ַ
ששולטת[ ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הבים] .דף
חברים ◌ְואוֹ ◌ֲ ◌ִ
להם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נעשים ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ]ס"א ובאהבה[ ◌ַר ◌ָ ּבה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ברי ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש5א
ברים ִּ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ואין ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ֵ
ט ע"א[ ◌ֵאין ֹ ◌ֶ
לפני ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
אבל
מעםָ◌ ֲ◌ .
לש ◌ְ ◌ָ
צריָ◌ ׁ ְ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ְו-א ◌ָ ◌ִ
מעים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ִנש ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ְ
ברים ◌ַ ◌ָּ
מדידה ,אוֹ ◌ָתם
שים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יצא ◌ַק ◌ָ ּום .עוֹ ◌ִ ׂ
הארץ ◌ָ ◌ָ
הלל ּוּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ּו ◌ָמדוֹ ◌ִרים ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםֶּ◌ ֵ◌ ֵ◌ ,
נעשים
מאלה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ברים ◌ָמדוֹ ◌ִרים ◌ֶ ◌ְ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ְרקיעיםּ ,ו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶּ
אמר ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם
ואם ּתֹ ◌ַ
0בחִ◌ ְ◌ .
הארץֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ◌ַ
מאלה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ִ
יהם.
מל ◌ֶ
תבל ◌ִ ּ◌ֵ
קצה ◌ֵ ◌ֵ
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ֵ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ׁ
ברים ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
תהלים ספר ראשון | ג לחודש | מזמור יט

סדר הלימוד

ליום ז חשוון

זוﬣר תהים

יח ּ¤וה ¨דּ ©עת:
לילה § ©
ולילה ּ§ל © § ¨
אמר § © § ¨
¤Ÿ

I

ד

147

ברים
ואין §דּ ¨ ¦
אמר § ¥
¥אין ¤ Ÿ

 Iזוהר תהלים I

I

ואמר,
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
בהם ◌ָ ◌ַ
רקיעיםִ◌ ,מי ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ֶ
מהם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עשים ◌ֵ ◌ֶ
ְוכיון ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ ◌ֵ ◌ָ
שם ◌ְמדוֹ רוֹ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
משָ◌ ,קדוֹ ׁש ◌ָ ׂ
אהל ◌ָ ּב ◌ֶהם .אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
שם ֹ ◌ֶ
0מש ◌ָ ׂ
◌ַל ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מש ◌ָ ּכנוֹ
מתעטר ◌ָ ּב ◌ֶהם.
בהם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
חתן
אזי ְ◌ -וה ּוא ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
מתעטר ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ֲ◌ ,
רקיעים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מהם ◌ְ ◌ָורץ
רקיעים .יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֶ
מח ◌ְ ◌ָורץ ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ַ
מחפתוֹ ׂ ָ◌ .
יצא ◌ֵ ◌ָ◌ ּ 3
ֹ ◌ֵ
ה0מים מוֹ ◌ָצאוֹ -
מקצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אחרֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
אחר ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
אחד ◌ַ ◌ֵ
מגדּ ל ◌ֶ ◌ָ
◌ְלתוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
למעלה.
ה0מים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ן יוֹ ◌ֵצא ּו ◌ָבאֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ַַודּ אי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ
למטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ְתק ּו ◌ָפתוֹ ִ◌ -מי ◌ֶזה ּ◌ְתק ּו ◌ָפתוֹ ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ
ה0מים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מתק0רת ◌ִמן
האיבריםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
בבת ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ה0נה ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְתק ּו ◌ַפת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
רקיע ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ .
ה0מים ◌ַעד ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נסתר ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
מחמתוֹ ֶ◌ ׁ -שאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְתק ּו ◌ָפה זוֹ
נס ◌ָּתר ֵ◌ -אין ◌ִמי
ואין ◌ִ ◌ְ
ה0מש ׁ ◌ֶש ּ◌ְמסוֹ ◌ֵבב ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַצדֵ◌ ְ◌ .
ּו ◌ְתק ּו ◌ַפת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
העליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִּ
מקיפוֹ ת
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מכל ◌ַ ◌ְ
תכ ּ ◌ֶסה ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ִ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
תכ ּ◌ֶסה ◌ִ ּ◌ֶ
ואחד ◌ֵאין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ָ
אליוָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ָבאוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
ממנּ ּוָּ◌ ַ◌ ֵ◌ .
מחמתוֹ
יהם ◌ִ ּב ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה )בתשוקה(
לגב ◌ֶ
תחמם ◌ְו ׁ ◌ָשב )ומשתוקק( ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
 ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵוכל ◌ָ ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה ה ּוא,
גלל ◌ַ ּ
העל ּוי ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ה0בח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
למהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
וש ◌ָ0ה
עמים ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ה'ִ◌ ׁ ְ◌ ,
מימהֵ◌ ׁ .ש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ועל
מימה"ַ◌ ְ◌ .
"תוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
מספ ◌ִרים" ◌ַעד ּ
"ה0מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ְפס ּו ◌ִקים ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
א-הים ◌ֵאת
הרי ׁ ◌ֵש ׁש אוֹ ◌ִת ּיוֹ תּ ָ◌ .ב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
ראשית ֵ◌ ֲ◌ -
סוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
נגד
אחרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ׁ ◌ֵש ׁש ּ◌ֵתבוֹ תְ◌ ּ .פס ּו ◌ִקים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הארץ ֵ◌ ֲ◌ -
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה0מים ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
גלל ׁ ◌ֵש ׁש אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאן.
עמים ה'ִ◌ ׁ .ש ◌ָ0ה ◌ְפס ּו ◌ִקים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֵש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
גלל ׁ ◌ֵש ׁש ּ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָּכאן.
ׁ◌ִש ◌ָ0ה ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

ּפטירה
לאחר ַה ְ ִ ָ
ּגנתּה ְ ַ ַ
וה ָ ָ ָ
ּוׂשכרּה ְ ַ
ּתֹורה ְ ָ ָ
ֹומד ַעל ִקּיּום ַה ָ
הּכל ע ֵ
ַ ֹ
ּבּתֹורה
ההׁשּתּדלּות ַ ָ
וחֹובת ַ ִ ְ ַ ְ
ְ ַ
נפש )יט ,ח( :
יבת ◌ָ ◌ֶ ׁ
מימה ◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ַ
ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
הב ָֹ ◌רה ◌ְ ◌ַ ּ
אתוֹ ◌ַ ּ
קפדַ◌ [(:ו ◌ִ ּי ◌ָ ּק ◌3חה ּו ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִלכ ּו ֹ
והבוֹ ר ◌ֵרק ◌ֵאין ּבוֹ
מימה
ואמר) ,תהלים יט( ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מיםִּ◌ ַ◌ .
◌ָ ◌ִ
יש
נפש] .מי שמבטל דברי תורה כאלו החריב עולם שלם[ ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
יבת ◌ָ ◌ֶ ׁ
מש ◌ַ
◌ְ ׁ ◌ִ
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ִ◌ ,
אדם ◌ְ ◌ִ
לבני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהיוּ
הבא ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ תִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ואפ ּלוּ
מה ◌ָּכ ◌ָראוּ י ,זוֹ ◌ֶכה
◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְו,א ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
ואין ◌ָדּ ◌ִנים אוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַההוּ א.
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ְ◌ ,
◌ְל ◌ָ ׂ
]זוהר בראשית פ' וישב )דף

ימינ ּה
ימים ◌ִּב ◌ִ ◌ָ
ארִ◌ ָ◌ %
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )משלי ג( ֶֹ ◌
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
]דף קפה ע"א[ ּו ֹ
ימים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
ארִ◌ ָ◌ %
וכבוֹ ד◌ ֶֹ .
עשר ◌ְ ◌ָ
מאל ּה ֹ ׁ ◌ֶ
ש ֹ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ׂ
ארַ◌ %ה ◌ָ ּי ◌ִמים,
ימים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ּבוֹ ֶֹ ◌
ארִ◌ ָ◌ %
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש לוֹ ֶֹ ◌
◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
ימיםָ◌ ׁ ,שם ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְטחוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ
ד0ה
הק ◌ָ◌ 3
ודּ אי ◌ָ ◌ִ
◌ְואוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
טח ◌ָ ◌ָ
מעלה ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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I

ש ◌ָכר טוֹ ב
וכבוֹ דֵ◌ ,י ׁש לוֹ ◌ָ ׂ
ע ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ָ
מאלה ֹ
להתח ◌ֵ ּזק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואּ ִ◌ ,ב ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ֹ ◌ָ ּ
לוה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
ְוש ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ַ
מהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ׁ ◌ְ
לש ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ
עליו ׁ ◌ֶש5א
מגנּ ה ◌ָ ◌ָ
לפניו ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכריזה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לכת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ
מרת
הדּ יןְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵכב ◌ַהגּ ּוף ◌ַ ּב ◌ֶ ּק ◌ֶברִ◌ ,היא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עלי ◌ַ ◌ִ
אליו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ִיקרב ּו ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ְ
מהִ◌ ,היא
לש ּוב ◌ִ ◌ְ
להסת ◌ֵּלק ◌ָ ׁ
לכת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ תוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
למקוֹ ◌ָ ּ
פני
נש ◌ָ ּב ◌ִרים ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
ערים ◌ִ ׁ ◌ְ
וכ ◌ָּמה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ההיאַ◌ ְ◌ .
לפני ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
לכת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
האדם ◌ַעד
מדת ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מהְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
כנסת ◌ִ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ
למקוֹ ◌ָ ּ
מלמ ◌ֶדת
והיא ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ִתים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּומ ּו ◌ַ ּ◌ֵ
ריהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ו( ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
את%
נחה ֹ ◌ָ
התהל ◌ְכַ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
סנגוֹ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
יחְּ◌ .%ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
נחה
התהל ◌ְכַ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
תש ◌ֶ
והקיצוֹ ◌ָת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ׂ
עליִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
מר ◌ָ ◌ֶ
כבִ◌ּ %ת ׁ ◌ְש ֹ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ְ ּ
עליּ ְ◌ - %ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵכב
מר ◌ָ ◌ֶ
כבִ◌ּ %ת ׁ ◌ְש ֹ
תב ◌ֵארְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ְ ּ
אתְּ◌ - %כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ֹ ◌ָ
ואז
הרי ◌ָאז ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַהה ּוא ◌ִנדּ וֹ ן ◌ַהגּ ּוף ◌ַּב ◌ֶ ּק ◌ֶברָ◌ ְ◌ ,
◌ַהגּ ּוף ◌ַּב ◌ֶ ּק ◌ֶברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
תב ◌ֵאר,
יחְּ◌ - %כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
תש ◌ֶ
והקיצוֹ ◌ָת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ׂ
עליוִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מגנּ ה ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּ
יח%
תש ◌ֶ
העפרִ◌ ,היא ◌ְ ◌ִ ׂ
המ ◌ִתים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַ ּ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
סנגוֹ ר.
עליֵ◌ ָ◌ %
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
יחִ◌ ?%מּ 0ום
תש ◌ֶ
יחַ◌ ,%מה ◌ֶ ּזה ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ׂ
תש ◌ֶ
אמרִ◌ ,היא ◌ְ ◌ִ ׂ
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
תש ּ◌ַת ◌ַּכח
התוֹ ◌ָרה -א ◌ִ ׁ ◌ְ
מהעפרּ ַ◌ ,
עכ ׁ ◌ָשו ◌ָיק ּומ ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
הסת ◌ְּלק ּו
עזב ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
תה ◌ַ ּ
מהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ָאז ◌ֵ ◌ְידע ּו ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָ ּ
ותכ ◌ֵנס
זמןּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ְשמ ּו ◌ָרה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
תה ◌ַ ּ
◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה .אוֹ ◌ָ ּ
ברים
וכל ◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מעיהםָ◌ ְ◌ .
תד ◌ֵּבר ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
והיא ◌ְ ◌ַ
מק ◌דםִ◌ ְ◌ ,
למעיהם ◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ ֶֹ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מתק ◌ִנים יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְו-א
לה ◌ִ7יג אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְוה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
יכל ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא -א ◌ָ ֹ
תהלים ספר ראשון | ג לחודש | מזמור יט

150

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ח חשוון

I

למעיו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
דבר ּבוֹ .
והתוֹ ◌ָרה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ ּ
מתק ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ
נכנסים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ְִנד ◌ַ ּבק ◌ָ ּב ◌ֶהם ּ3◌ -כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמרְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
יחּ ִ◌ ַ◌ .%
תש ◌ֶ
והקיצוֹ ◌ָת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ׂ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה
◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
נתב ◌ֵאר.
והנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הבאֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
האיש ׁ ◌ֶש/א זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ראה ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
חש ◌ָכהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְוהוּ א הוֹ ◌ֵלַּ◌ #ב ◌ֲ ׁ ◌ֵ
חתוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש5א
הת ◌ְ ּ
למקוֹ ם ◌ַ ּ◌ַ
לגּ ◌ִ
מכניסים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
טלים אוֹ תוֹ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹם ◌ַ ◌ָּ
אמר
קרא ּבוֹ ר ׁ ◌ָשאוֹ ן ◌ִטיט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵוןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מרחם ◌ָ ◌ָ
ִיהיה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ֶ
רגלי
סלע ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מטיט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵון ◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶקם ◌ַעל ◌ֶ ◌ַ
מבוֹ ר ׁ ◌ָשאוֹ ן ◌ִ ּ◌ִ
עלני ◌ִ ּ
)תהלים מ( ◌ַ'ו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
ּכוֹ ◌ֵנן ◌ֲא ׁש ּו ◌ָרי'ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ ,%אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
מתטנּ ף ◌ַ ּב ּ◌ִטנּ וֹ פוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ ּק ◌3חה ּו
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִנים ◌ֶאת
הגּ ◌ִ
הב ◌רה ֶ◌ -זה ה ּוא ◌ַ ◌ֵ
אתוֹ ◌ַ ּ ָֹ
◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִלכ ּו ֹ
יהנּ ֹםָּ◌ ַ◌ ,
היה
והבוֹ ר ◌ֵרק ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
הש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ְ◌ .
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה
בא וּ ◌ְ ◌ֵ
מים .וּ ֹ
היה ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
◌ֵריקָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
מהארץ
ראל ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
הרי ,א ◌ָגלוּ ◌ִי ◌ְ ׂ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הוּ א ◌ָ ֶֹ ◌
הענ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
ממ ◌ָנּ ה,
ונעזבוּ ◌ִ ּ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶא ◌ָ ּלא ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הסת ◌ְּלקוּ ◌ִמן ◌ַ ּ
ויבן ◌ֶאת זאת ◌ְוגוֹ ' ◌ַעל
החכם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
האיש ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה ט( ◌ִמי ◌ָ ◌ִ ׁ
רתי ◌ְוגוֹ '.
עזבם ◌ֶאת ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר ה' ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הארץ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ו ּי ◌ֶ
אבדה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָמה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דעת.
מב ◌ִלי ◌ָ ◌ַ
לכן ◌ָגּ ◌ָלה ◌ַע ּ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ּ
מכאן )ישעיה ה( ◌ָ ◌ֵ
אמרּ ָ◌ ִ◌ ,
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
מתק ◌ֵ ּים
והעוֹ ◌ָלם ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֹ ּ ַ◌ %
הכל עוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ִק ּיוּ ם ◌ַ ּ
מטה,
אלא ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִק ּי ּום ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ְּב ◌ִק ּיוּ מוֹ ◌ֶ ◌ָ ּ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
ולילה ◌ּ 3
מים
חקוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה לג( ◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ְמ ּ◌ִתי.
וארץ -א ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
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I

האדם
נפׁש ָ ָ ָ
מׁשיבה ֶ ֶ
הּׁשם ְ ִ ָ
ּתֹורת ַ ֵ
ַ
נפש )יט ,ח( :
יבת ◌ָ ◌ֶ ׁ
מימה ◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ַ
ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
אמר,
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
אלהםִּ◌ ַ◌ .
אמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
העם ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
משה ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ
פ"דַ◌ [(:ו ◌ֵ ּי ◌ֶרד ֹ ׁ ◌ֶ
אמר?
אלהםְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
האמירה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
מהי ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
ראהֶ◌ ,דּ ◌ֶרָ◌ %העוֹ ◌ָלם ה ּואְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ׂ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
יצחקֹ ּ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
ממנּ ּו- ,א ◌ָיכוֹ ל
דע ◌ִ ּ◌ֶ
עדין -א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
צער ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
לאדם אוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
כש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
לש ◌ָעהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
רח ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי ◌ִל ּבוֹ ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
לסבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ ֹ
דע ◌ִ ◌ֶּ
ממנּ ּו ,עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִק ּי ּומוֹ
להם
אמר ◌ָ ◌ֶ
משה ◌ָ ◌ַ
הרי ֹ ׁ ◌ֶ
לס ּבלָּ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ָ ּכאן) ,וכאן אינו כך( ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ָויכוֹ ל ◌ִ ◌ְ
לסבל.
יכל ּו ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
דבריםְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ
לבם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וח ◌ֵ ּזק ◌ִ ◌ָ ּ
אחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ %
0היה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אלהם
אמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ָדּ ◌ָברּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %ו ּ ֹי ◌ֶ
היה אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם -א ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה -א
א-היםִ◌ ְ◌ .
וידבר ◌ֱ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ %
לבםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וח ◌ֵ ּזק ◌ִ ◌ָ ּ
חלהִ◌ ְ◌ ,
אמר
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַ◌ ָ◌ ,
לסבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְָיכל ּו ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
דברוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
רחה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ּ ,פ ◌ְ ◌ָ
0מע ּו ◌ְ ◌ָ
ַרבי יוֹ ◌ֵסיְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ִ ּ
להדּ ◌ֵבק
ראל ◌ַעד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
מתם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
נש ◌ָ ◌ָ
ועלתה ◌ִ ׁ ◌ְ
מתםָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ִנש ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
וכי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ,
אמרה תוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ָשם] .דף פ"ה ע"א[ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לח ◌ָנּ ם
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם?! ◌ְ ◌ִ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מאל ּ ◌ַפ ◌ִים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ֶ ◌ֶ
הייתי ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לחנּ ם ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
הגּ ר
הגּ ר ◌ַ ◌ָ
ראל ּו ◌ִמן ◌ַ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
מב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
איש ◌ִ ◌ְ ּ
ואי ׁש ◌ִ ׁ
◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה )ויקרא יז( ◌ְ ◌ִ
לאמר) ,ויקרא כה( ◌ִּכי ◌ִלי
דבר ◌ֵ ֹ
ראל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ואל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּבתוֹ ◌ָכם) ,שמות ל( ◌ְ ◌ֶ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
ש ◌ָ ◌ֵ
איפה ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
עבדים?! ◌ֵ ֹ
ראל ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ֵ
ראל? ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
למקוֹ מוֹ .
ואחד ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ראל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נשמוֹ ת ◌ִי ◌ְ ׂ
התוֹ ◌ָרה ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
החזירה ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ ◌ָ
ראלֶ◌ .זה ּו
ליש ◌ָ ◌ֵ
להחזיר אוֹ ◌ָתן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
תיהם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ואחזה ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ִח ◌ְ ּז ◌ָקה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ּ
יבת
מש ◌ַ
נפש'ִ◌ ׁ ְ◌ .
יבת ◌ָ ◌ֶ ׁ
מש ◌ַ
מימה ◌ְ ׁ ◌ִ
'תוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יט( ּ
ממ ׁש.
◌ ◌ֶ ׁ
ֶנפש ◌ַ ◌ָּ
]זוהר שמות פ' יתרו )דף
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להראֹות ַרק ַעל אֹותֹו ִסּפּור
הּתֹורה ְ ַ ְ
ֹומר ֶׁשאֹותֹו ִסּפּור ֶׁשל ַ ָ
ִמי ֶׁשא ֵ
ּתּפח רּוחֹו.
ּבלבד הּוא ָּבא ִ ַ
ִ ְַ
נפ ׁש וכו' )יט ,ח( ] :זוהר במדבר פ'
יבת ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ַ
מימה ◌ְ ׁ ◌ִ
ּתוֹ ◌ַרת ה' ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
יצחק ◌ָהי ּו
ורבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
בהעלותך )דף קמ"טַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לכים,
קרדוֹ ַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ
לכים ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ּ .%פ ◌ְגע ּו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
והי ּו
רמיםָ◌ ְ◌ ,
הרים ◌ָ ◌ִ
וראה אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
עיניוָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אלעזר ◌ֵ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרים ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֵ ◌ִ
חבריםּ ִ◌ ,
אל ּו
אלעזר ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בפחדַ◌ ָ◌ .
פחד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
חש ּו ◌ִכיםּ ,ו ◌ָ ◌ֲ
◌ֲ ׁ
ודברי
שה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵאבל ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
חדיםָ◌ ֲ◌ .
היינ ּו פוֹ ◌ֲ ◌ִ
אבא ◌ָ ּכאן- ,א ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
נמ ◌ָצא.
הדּ ין ◌ָּכאן -א ◌ִ ◌ְ
ינינ ּוִ◌ ַ◌ ,
תוֹ ◌ָרה ◌ֵּב ◌ֵ
חדש
הת ◌ָבה ◌ַ ּב ֶֹ ◌ ׁ
ות ◌ַנח ◌ַ ּ◌ֵ
ואמרּ ָ◌ ,כת ּוב )בראשית ח( ◌ַ ּ◌ָ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברי
חביבים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
אררט ◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הרי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ה0ביעי ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,על ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והתוֹ ◌ָרה ◌ּ3כ ◌ָּל ּה
עליוֹ ◌ִניםּ ַ◌ ְ◌ ,
ודבר ◌ֵי ׁש סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרהּ ָ◌ :כל
עש ◌ֵרה ◌ִמדּ וֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂוש ◌ִנינ ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ
עליוֹ ◌ָנהָ◌ ׁ ְ◌ .
ִנקראת ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֵ
ללמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
לל ּ◌ֵמד- ,א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
הכ ◌ָלל ◌ְ ◌ַ
ויצא ◌ִמן ◌ַ ◌ְּ
בכלל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ
◌ ◌ָָיצאָּ◌ ֶ◌ ,
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
הרי ◌ַ ּ
יצאֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הכ ◌ָלל ◌ּ3כ ּלוֹ ◌ָ ◌ָ
לל ּ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְּ
אלא ◌ְ ◌ַ
ודּ אי
אחד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ,
ספ ּור ◌ֶ ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה ◌ִ ּ
עליוֹ ןַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְּכ ◌ָלל ◌ֶ ◌ְ
ספ ּורָּ◌ ֶ◌ ,
ברים
להראוֹ ת ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
להראוֹ ת ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
באה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
א ◌ָ ◌ָיצאָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
עצמוֹ ◌ָ ◌ָ
ללמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםְ◌ .ו-א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְוסוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ
ספ ּור ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
יצאִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ִ ּ
הכ ◌ָלל ◌ּ3כ ּלוֹ ◌ָ ◌ָ
ללמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה אוֹ
התוֹ ◌ָרה- ,א
מכ ◌ַלל ◌ַ ּ
מעשהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ְּ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
לבדָּ◌ ֶ◌ ,
להראוֹ ת ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ָלל
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יצא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ָ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
ות ◌ַנח
יצאְּ◌ .כגוֹ ן ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ח( ◌ַ ּ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ּ3כ ◌ָּל ּה ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
הרי
לחדש ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
עשר יוֹ ם ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
בעה ◌ָ ◌ָ ׂ
ה0ביעי ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חד ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הת ◌ָבה ◌ַ ּב ֶֹ ◌
◌ַ ּ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

ספ ּור ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
התוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ָבא ◌ְ ּב ◌ִ ּ
מכ ◌ַלל ◌ַ ּ
יצא ◌ִ ◌ְּ
ודּ אי ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
אררטַ◌ ַ◌ .
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אחד
הרי ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
בזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בזה אוֹ ◌ָ ◌ֶ
אכפת ◌ָלנ ּו ◌ִאם ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ֶ
◌ָמה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ֶרה? ◌ֶ ◌ָּ
ראל
יש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ ׂ
ואש ◌ֵ ◌ֶ
יצאְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ .
הכ ◌ָלל ◌ּ3כ ּלוֹ ◌ָ ◌ָ
ללמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְּ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עליוֹ ◌ָנה ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
להם ּתוֹ ◌ָרה ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ◌ָ ◌ֶ
אמת .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
לבד הוּ א ◌ָ ּבא -
ספוּ ר ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
להראוֹ ת ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ
ספוּ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
אמת,
עליוֹ ◌ָנהּ ,תוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
אינה ּתוֹ ◌ָרה ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ִת ּ ◌ַפח רוּ חוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ָּכִ◌ ,#היא ◌ֵ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָּ
אמת.
עליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
ודּ אי ּתוֹ ◌ָרה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ַ ◌ַ
הדיוֹ טּ ָ◌ ,כל
ברי ◌ֶ ◌ְ
לד ◌ֵ ּבר ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
מכבוֹ דוֹ ◌ְ ◌ַ
ודם -א ◌ִ ◌ְּ
שר ◌ָ ◌ָ
מלּ ָ◌ %ב ◌ָ ׂ
ראהֶ◌ ֶ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עליוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בדעתֶ◌ ׁ %ש ּ◌ֶמ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ %
ואם עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
לכתבםִ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מהם
ולעשוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
לכתב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
ברים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ָהי ּו לוֹ ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ּתוֹ ◌ָרהָּ◌ ֶ◌ ,
ברי
שוִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ֵע ◌ָ ׂ
הדיוֹ טוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ֶ ◌ְ
אלא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִּכ ◌ֵנּ ס ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
בלק,
ברי ◌ָ ◌ָ
בלעםִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האתוֹ ןִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ָ ◌ָ
יעקבִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
לבן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
ברי ◌ָ ◌ָ
הגרִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
מהם
שה ◌ֵ ◌ֶ
וע ◌ָ ׂ
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ּ ◌ִס ּפ ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶש ◌ְּכת ּו ◌ִביםָ◌ ְ◌ ,
וכנּ ◌ָסםָ◌ ְ◌ ,
זמריְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ברי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
'תוֹ ◌ַרת ה'
נקראת ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמת) ,תהלים יט( ּ
ּתוֹ ◌ָרהִ◌ .אם ◌ָּכָּ◌ ָ◌ ,%
מצות ה' ◌ָ ּב ◌ָרה,
נאמנהִ◌ ּ ,פ ּקוּ ◌ֵדי ה' ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִריםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מימהֵ◌ ,עדוּ ת ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
חמדים ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהב
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
וכת ּוב ◌ַ ◌ֶ
אמתָ◌ ְ◌ ,
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ
ברי תוֹ ◌ָרה? ◌ֶ ◌ָּ
מפז ◌ָרב'ֶּ◌ ֵ◌ ,
ודּ אי ּתוֹ ◌ָרה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה
אלא ◌ַ ◌ַ
אלה אוֹ ◌ָתם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִ ּ ◌ָ
ודבר ◌ָ ּבא
וכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מימהָ◌ ְ◌ ,
אמתּ ,תוֹ ◌ַרת ה' ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ .שאוֹ תוֹ ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ִס ּפ ּור
ברים )אחרים( ◌ֶ ◌ְ
להראוֹ ת ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
לבד ◌ָ ּבאָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יצא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ָ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
א ◌ְ ◌ַ ◌ְלהראוֹ ת ◌ַעל אוֹ תוֹ
ארנ ּו.
◌ְּכ ◌ָלל ה ּוא ◌ָ ּבאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

לעד
¨©

I

האדם
ּומרּפא ֶאת ָ ָ ָ
מטהרת ַ ְ ֵ
ּקדֹוׁשה ְ ַ ֶ ֶ
הּתֹורה ַה ְ ָ
ַ ָ
לעד )יט ,י( :
מדת ◌ָ ◌ַ
יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
למיםָּ◌ ֶ◌ ,
דברי
אלא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נטהר ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
האדם -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראהָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
פ'ּ [(:ו ֹ
טמאהִ◌ ,מּ 0ום
מקב ◌ִלים ◌ָ◌ ְ◌ 3
ברי תוֹ ◌ָרה -א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
תוֹ ◌ָרהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ %דּ ◌ְ ◌ֵ
לטהר ◌ֶאת ◌ֵ ּ
נמצאת
והרפ ּו ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מאיםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הט ◌ֵ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ּ◌ְ
מדת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לעצמוֹ ◌ֶתי.%
וש ּק ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לש ◌ֶרִ◌ ׁ ְ◌ %
רפא ּות ּ◌ְת ◌ִהי ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ג( ◌ִ ◌ְ
יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרה
נמצאת ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יט( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והט ◌ֳ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תה
לעד? ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ָ ◌ַ
לעדַ◌ .מה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ָ ◌ַ
עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
יראת ה' ◌ָ ּכת ּובְ◌ ,ו-א
אמר לוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
למיםַ◌ ָ◌ .
ממ ◌ָנּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ
טהרהְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָזזה ◌ִ ◌ֶּ
מצד
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ַ ◌ַ
תוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
הרי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ַ ּ
יצאה! ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מכאן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יצאה?! ◌ִ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ּ ,ו ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הגּ ב ּו ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ
יראת ה' ◌ְטהוֹ ◌ָרה] .דף פ"א ע"א[
וכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יראת ה'ָ◌ ְ◌ ,
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ׁ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה
אני ה'ְ◌ ,וזוֹ ◌ַ ּ
קד0הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
נקראת ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
נטהר,
ועל ◌ֵּכןִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ןַ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֵ
קדשים
קדשים ּ◌ִת ◌ְהי ּו- .א ◌ָכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ִ
מתקדּ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ִ
ְואחר ◌ָ ּכֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ ◌ַ ◌ַ
◌ֱהי ּוָּ◌ ֶ◌ ,
מקרא ◌ָ ּכת ּוב,
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כ %ה ּואּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ודּ איַ◌ ָ◌ .
אלא ּ◌ִת ◌ְהי ּוִ◌ּ ,ת ◌ְהי ּו ◌ַ ◌ַ
וכת ּוב ◌ֵ ◌ֶּ
אלה
הנים ◌ְוגוֹ י ◌ָקדוֹ ׁשָ◌ ְ◌ ,
ממלכת ּכֹ ◌ֲ ◌ִ
ְואתם ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
)שמות יט( ◌ ◌ַ ּ◌ֶ
קד0ה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ◌ַעל ◌ָ ּכל
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ◌ 3
קד ◌ַ0ת ◌ַ ּ
למדנ ּו3◌ ְ◌ ,
ברים ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הק ◌3ד0וֹ תְּ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ּ
אמר
הכלַ◌ ָ◌ .
הנּ ◌ְס ּ◌ֶת ◌ֶרת עוֹ ◌ָלה ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
החכמה ◌ַ ◌ִ
ד0ה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והק ◌ָ◌ 3
והכֹל ה ּוא
חכמה ◌ְּב ◌ִלי תוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ְ◌ ,
ואין ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמהֵ◌ ְ◌ ,
לוֹ ֵ◌ ,אין ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִלי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחדָּ◌ ֶ◌ .
החכמה
נמצאת ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלא ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והכל ◌ֶ ◌ָ
אחת ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
דר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
]זוהר ויקרא פ' קדושים )דף
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צדק ּו
¨§

יחדּ ו:
©§¨

I

דדים.
הצ ◌ָ ◌ִ
רש ◌ָ
נטע ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ׁ ◌ֶ
בה ◌ִ ּ◌ְ
בה ◌ִהיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מדתּ ,ו ◌ָ ּ
העליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ָ ּ
יה ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ

יח ָּדו
צדקּו ַ ְ
אמת ָ ְ
מׁשּפטי ה' ֱ ֶ
והּנחׁש ֵ ְ ְ ִ -
אלעזר ְ ַ ָ ָ
ּברּבי ֶ ְ ָ ָ
מע ֵׂשהִ ַ ְ :
ֲַ
יחדו )יט ,י( ] :זוהר חדש פ' בלק )דף ס"ו(.
אמת ◌ָ ◌ְ
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
צדק ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִ ׁ ◌ְ
היתה
וה0מש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
החבריםׁ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הלכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מהשמטות במדבר סי' ו'[ ◌ָ ◌ְ
צאים
מים יוֹ ◌ְ ◌ִ
עש ◌ִביםּ ,ו ◌ַ ◌ִ
יפי ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ ׂ
ש ◌ֶדה ◌ְּב ֹ ◌ִ
חזקהָ◌ .רא ּו אוֹ תוֹ ◌ָ ׂ
מאד ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֹ
אלעזר:
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רביםָ◌ .י ׁ ◌ְשב ּו ׁ ◌ָשםַ◌ ָ◌ .
ש ◌ֶדה ◌ַ ◌ִ ּ
ועצים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׂ
לכל ◌ַצדִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ
נח ׁש
הנּ ה ◌ָ ◌ָ
נאה ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ָלנ ּו ◌ַח ּבוֹ ְּ◌ .בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביםֵ◌ ִ◌ ,
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָ ◌ֶ
אלעזר:
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניהםַ◌ ָ◌ .
עבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ה0משַ◌ ָ◌ .
חזק ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ָגּ דּ ֹל ◌ָ ּבאּ ְ◌ ,ב ֶֹ ◌
והתנחם
האי ׁש ׁ ◌ָשב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
מדּ ◌ְר ◌ְּכֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
סטה ◌ְלַ◌ ִ◌ %
נחשֵ◌ ְ◌ ,
ָנחש ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ ◌ָ ׁ
החברים.
דברָּ◌ .ת ◌ְמה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לעשוֹ ת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
0עשהְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ִסיף ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
אלעזר:
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להםִ◌ ׁ :ש ◌ְתק ּוַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ָ ◌ֶ
אבאַ◌ :מה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
האי ׁש,
התנחם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
מ0מיםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
חש ּו ◌ְלִ◌ ַ◌ ָ◌ ִ◌ %
אמר ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֲ ׁ
נחשַ◌ ָ◌ ,
ָנחש ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ ◌ָ ׁ
סטה ◌ְל%
למיםֵ◌ ְ◌ ,
לחטא ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
יש ּוב ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
ְושם ◌ִּב ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ
◌ ◌ָ ׂ
לכאן ּו ◌ְ ◌ָ
נסע ◌ְ ◌ָ
חש ◌ְּב ◌ִק ּי ּומוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ
הנּ ◌ָ ׁ
רכָ◌ !%קם ◌ַ ◌ָ
מדּ ◌ְ ◌ְּ
◌ִ ◌ַ
לכאןָ◌ ׁ .שב ◌ְּכמוֹ
0אתה רוֹ ◌ֶצהׁ .ש ּוב
ידע ּ◌ִתי ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ ּ◌ָ
נחשְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
נחש ◌ָ ◌ָ ׁ
ואמר לוֹ ׁ ָ◌ ָ◌ :
מק ◌דםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ ֶֹ
וה ◌ֵנּ ה
אחדִ◌ ְ◌ ,
שה ◌ַרע ◌ִליה ּו ◌ִדי ◌ֶ ◌ָ
הרי גּ וֹ י ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ָ ּבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָע ◌ָ ׂ
רכֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
מדּ ◌ְ ◌ְּ
◌ִ ◌ַ
חש,
הנּ ◌ָ ׁ
חזר אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
והרג אוֹ תוֹ ! ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ַ
מערתֵ◌ .%לֹ ֲ◌ ַ◌ %
ישן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
ה ּוא ◌ָ ׁ ◌ֵ
הייתי
חבריםִ◌ ,אם -א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אלעזרִ◌ ֵ◌ ֲ◌ :
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניהםַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ְִוד ◌ֵּלג ◌ִדּ ּל ּו ◌ִגים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אחד ◌ְיה ּו ◌ִדי
איש ◌ֶ ◌ָ
הרי ◌ִ ׁ
נחשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
שה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ׁ
היה עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ָ ּכאןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ָרעוֹ ת ◌ָ ◌ָ
חש ◌ַה ◌ֶ ּזה
לנּ ◌ָ ׁ
לחש ּו ◌ַ ◌ָ
תש ּו ◌ָבהׁ ֲ◌ ָ◌ ,
וטרם ׁ ◌ָשב ◌ִּב ◌ְ ׁ
חטאֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מעשה ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ְ
עשה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ָ ׂ
והתנחם
האי ׁש ◌ֵּבין ◌ָ ּכּ %ו ◌ֵבין ◌ָ ּכֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,%
ונמל %אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
להרג אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ֹ
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נצל
לחטא ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ,
למים ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
יש ּוב ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ואמר ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ
מחטאוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ַ ּ
הדּ ין.
◌ִמן ◌ַ ◌ִ
סימן
להםָ◌ ִ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
ידע ּ◌ָת? ◌ָ ◌ַ
אלעזרַּ◌ :ב ּ◌ֶמה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
החברים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
הנּ ◌ָח ׁש
מילא ◌ַ ◌ָ
אמר ּו לוֹ ָ◌ ֵ◌ :
ואני ◌ַמ ◌ִּכיר ּבוֹ ְ◌ ָ◌ .
אבאִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ַָנתן ◌ִלי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר
ידע ּ◌ָת? ◌ָ ◌ַ
מחטאוֹ ◌ַ ּב ּ◌ֶמה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ושב ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
התנחם ◌ְ ׁ ◌ָ
הכ ◌ְר ◌ָּת ּבוֹ  ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַּ
ק7יו ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִלים ּו ◌ְ ◌ָ
ש ◌ַ ◌ָ
נח ׁשַ◌ ,ק ◌ְ ׂ
היה הוֹ ◌ֵל %אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
להםְּ◌ :כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
זנבוֹ
והיה
נגדּ וֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה הוֹ ◌ֵלְּ◌ %כ ◌ֶ ◌ְ
אחר ◌ָ ◌ָ
בהלה .ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֵ
הלּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ָזק ּוףְ◌ ,וה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
האיש ׁ ◌ָשב ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
הרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
רכֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
מדּ ◌ְ ◌ְּ
לפניוׁ :ש ּוב ◌ִ ◌ַ
קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחטאוֹ
היה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הרע -א ◌ָ ◌ָ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
ְוהתנחםְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מקשיבַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ְתנ ּו לוֹ
ושב ◌ִ ◌ַ
הריגהָ◌ ׁ ְ◌ ,
התח ◌ֵ ּיב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
איש ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
כ ◌ֶפר ◌ִּב ◌ְמקוֹ ם אוֹ תוֹ ◌ִ ׁ
ֹּ
מדּ ◌ְר ּכוֹ
ְוהתנחםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכֶ◌ %דּ ◌ֶרַ◌ %ה ◌ָנּ ◌ָח ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למטה ֵּ◌ -כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה לוֹ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הרע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה לוֹ ◌ְר ׁש ּות
ְרש ּות- ,א ׁ ◌ָשבַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִלים אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ
יצא
הרי -א ◌ָ ◌ָ
כפרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אחר ◌ְּכ ֹ ◌ֶ
רשע ◌ַ ◌ֵ
לעשוֹ ת ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ְתנ ּו לוֹ ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ׂ
רש ּות.
ֵריקםֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה לוֹ ◌ְ ׁ
◌ ◌ָ
אמר ּ◌ָת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ַתן לוֹ ּכֹ ◌ֶפר ◌ַּב ּ◌ֶמה
מילא ◌ָ ּכל ◌ֶזה ,אוֹ תוֹ גוֹ י ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ָ◌ ֵ◌ :
◌ָ ◌ַ
חש ,אוֹ תוֹ ◌ָהר ּו ◌ַח
לנּ ◌ָ ׁ
רת ◌ַ ◌ָ
להםֵּ◌ :כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָּ
אמר ◌ָ ◌ֶ
ידע ּ◌ָת? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
התנחם
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לדרכוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ולחש לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
נגדּ וֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ׁ
היה הוֹ ◌ֵלְּ◌ %כ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
האיש ,ה ּוא ◌ִ ◌ֵּ
ואמר ◌ִלי.
אזני ◌ְ ◌ָ ◌ַ
דלג ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
הרי
ונראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נלֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
חבריםֵ◌ ֵ◌ ,
אלעזרִ◌ ֵ◌ ֲ◌ :
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
החבריםַ◌ ָ◌ .
ּ ◌ָת ◌ְמה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לסלע
וקרב ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
0עשהָ◌ .קמ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
עשה ◌ֶאת ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
חש ◌ְּכ ◌ָבר ◌ָ ◌ָ ׂ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
הנּ ◌ָח ׁש ◌ָ ּכר ּו%
מצא ּו אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ י ◌ֵמתְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
ה7דהְ◌ ָ◌ .
אחד ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
ועלה ◌ַעל
מעקבוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נפרד ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ
לאחר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממנּ ּוַ◌ ַ◌ ְ◌ .
נבדּ ל ◌ִ ּ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עקבוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
◌ַעל ◌ֲ ◌ֵ
ממנּ ּו.
נפרד ◌ִ ּ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עקבוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
ירד ◌ַעל ◌ֲ ◌ֵ
ונכרָ◌ ׁ %שםּ .ו ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ָ ◌ַ
◌ְגּ רוֹ נוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
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I

אחד ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶר%
דינריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָגּ זל ◌ִליה ּו ◌ִדי ◌ֶ ◌ָ
מלא ◌ִ ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ָ ◌ֵ
ארנק ◌ֶ ◌ָ
מצא ּו לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
הרחמן,
ואמרּ ָ◌ :בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ %
הארנקַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אלעזר ◌ֶאת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נטל ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְוהכה אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ִ ◌ָ ּ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו.
כל ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּב ּ ֹ
שה ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותָ◌ ׁ .שב ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
נכב ◌ְד ּ◌ָת
בעיני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
יקר ּ◌ָת ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
מאשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,ישעיה מג( ◌ֵ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפש.%
לאמים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
אדם ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
ואתן ◌ָ ◌ָ
אהב ּ◌ִתיֵ◌ּ ֶ◌ ְ◌ %
ַואני ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ִ
חתיּ %ו ◌ְ ◌ִּ◌ 3
מאשר
צריֶ◌ ׁ ֲ◌ ֵ◌ :%
וכִ◌ ָ◌ %
להיוֹ תָ◌ ְ◌ ,
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
יקר ◌ָ ◌ָ
יקרת?! ◌ָ ◌ָ
מא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֵ ◌ֲ
התכ ◌ֵ ּבד.
מעצמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מכ ◌ַלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
יקרת? ◌ִ ◌ְּ
עיניַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
יקר ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ַ
אתה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
אדם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְבחוֹ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּכ %ה ּוא ◌ַו ◌ַדּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מזלזלְ◌ .וה ּוא תוֹ ◌ֵ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה ה ּוא ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ה ּואּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
מעצמוֹ ,
הת ◌ַּכ ◌ֵ ּבד ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
מחטאוֹ ּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ה ּוא ◌ִ ◌ְ
ושב ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
מלָ◌ ׁ ְ◌ %
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה ּואַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
אתה
יקר ּ◌ָת ָ◌ּ ַ◌ -
מאשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עליו ◌ְואוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ ֲ◌ ֵ◌ ,
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
אהבה
הרי ◌ֵאין ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אהבתיֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
ואני ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נכב ◌ְד ּ◌ָת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עיני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
יקר ּ◌ָתּ ְ◌ .ב ◌ֵ ◌ַ
עצמְ◌ ַ◌ ָ◌ %
◌ֵמ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ ,
מחטאוֹ ,
למי ׁ ◌ֶש ◌ָ0ב ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ְ ◌ִ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
נתת ◌ְר ׁש ּות
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ָּ
אעשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אבל ◌ָמה ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
אהבתיָ◌ ֲ◌ .%
ואני ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ְועל ◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ַ
האדם
חתיִ◌ .%מיה ּו ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
ואתן ◌ָ ◌ָ
עצה ֵ◌ּ ֶ◌ ְ◌ -
לה ◌ִ ּזיק .זוֹ ◌ִהי ◌ֵ ◌ָ
חש ◌ְ ◌ַ
◌ַל ◌ָנּ ◌ָ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
חתיו? אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֶפר ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּ ֹ
יאכל ◌ִ ◌ֶ ּ
מ0לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
חש ֹ ◌ַ
הנּ ◌ָ ׁ
הרעֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
הצד ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
מהעם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
אדם ◌ֶ ◌ָּ
לאמיםֶ◌ ,זה ה ּוא
אלא ◌ֱאדוֹ םּ .ו ◌ְ ◌ִ◌ּ 3
קרי ◌ָ ◌ָ
אדםַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
ְואתן ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֶ ּ◌ֵ
עשו ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן
יאמץֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַ ◌ְזרעוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ ׂ
אם ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
לאם ◌ִמ ּ◌ְל ֹ
)בראשית כה( ּו ◌ְ ֹ
נפ ׁשוֹ .
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ
הנּ ה אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַזל אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ י
◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביםֵ◌ ִ◌ ,
מתוֹ %
ועיףּ .ו ◌ִ ּ
מהדּ ◌ֶרֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
הרג אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָנּ ◌ָח ׁשּ ָ◌ ,בא ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ
◌ַהה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
אחדְ◌ ,וה ּוא
וישב ּ◌ַת ◌ַחת ◌ֵעץ ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ֶדה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
נכנס ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ׂ
ה0מש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חזק ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ֹ ◌ֶ
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רבוֹ ן
הדּ יןְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמרּ ִ◌ :
עליו ◌ַ ◌ִ
מצדּ יק ◌ָ ◌ָ
מתרעם ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ועל גּ ּו ◌ִפי
עלי ◌ְ ◌ַ
חש ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ָ ◌ַ
אני -א ◌ָ ׁ ◌ַ
לפניֶ◌ ׁ %ש ◌ֲ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,גּ ל ּוי ◌ְ ◌ָויד ּו ◌ַע ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אבל ◌ָאב
עשהָ◌ ֲ◌ ,
0נּ ◌ֲ ◌ָ ׂ
נעשה ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ
בדין ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
הרי ◌ְ ◌ִ
ְועל ◌ָממוֹ ◌ִני ◌ְּכל ּוםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ַ
ועל ◌ֶזה
אפרנס אוֹ ◌ָתםַ◌ ְ◌ ,
זקנים ◌ֵי ׁש ◌ִליֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ִלי ◌ַ ּב ◌ָּמה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ָואם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ֵ
היה
ינרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ִדּ ◌ָ ◌ִ
חש ׁ ◌ְש ּ◌ִתיְ◌ .ועוֹ ד ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֶזה ְ◌ -צרוֹ ר ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ׁ ◌ַ
הענ ◌ָ ּיהַ◌ ,מה
לבתוֹ ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
חפה ◌ְ ◌ִ ּ
לעשוֹ ת ◌ָ◌ ּ 3
אחד ◌ַ ◌ֲ ׂ
עני ◌ֶ ◌ָ
הארנקֶ◌ ׁ ,של ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לבי יוֹ ◌ֵתר.
אבני ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ ּ
עשה? ◌ִר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,על ◌ֶזה ּכוֹ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יחדּ ו'ִ◌ .דּ ◌ָיניו ׁ ◌ֶשל
צדקוּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמת ◌ָ ◌ְ
'מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
ואמר) ,תהלים יט( ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ָכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמתִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ְדק ּו
למה ◌ֵהם ◌ֱ ◌ֶ
◌ִר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם ◌ֱ ◌ֶ
אמתָּ◌ ָ◌ .
הדּ יןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
לעשוֹ ת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
הרי ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ִ
יחדּ ו? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונלחמים
מצד ◌ֶזהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מגנּ ים עוֹ ◌ְ ◌ִ
עלי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ִדּ יןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מדים ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
הצדּ יק ּו ◌ֵ ּ
יקים ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ֵ ּ
באל ּו
בא ּל ּוֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ
מצדּ ◌ִ
באל ּוּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צדק ּו
אימתי ◌ָ ◌ְ
חדּ וַ◌ ָ◌ ֵ◌ .
אמת ◌ָ ּצדק ּו ◌ַ ּי ◌ָ
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ה' ◌ֱ ◌ֶ
אזי ◌ִ ׁ ◌ְ
יחדַ◌ ֲ◌ ,
ְוהס ◌ִּכימ ּו ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ
רבוֹ ן
ואניּ ִ◌ ,
מעלהִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקים ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ִ
צדּ ◌ִ
יחדּ ו? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אני ּבוֹ ◌ֶכהְ◌ ,ו-א ◌ַעל ׁ ◌ֶש ּ◌ִלי!
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ
היה
אליוָ◌ .רא ּו אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וקמ ּו ◌ֵ ◌ָ
והחבריםָ◌ ְ◌ ,
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ִ ּ
והחזיק ּו בוֹ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
העץִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
יוֹ ׁ ◌ֵשב ּ◌ַת ◌ַחת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
ונטל ּו אוֹ תוֹ
אינ%
אמתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם ◌ֵ ◌ְ
צדּ יק ◌ֱ ◌ֶ
פחד ◌ַ ◌ִ
אלעזרַ◌ :אל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אליהםַ◌ ָ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ירחי ׁש ◌ְלּ ָ◌ ַ◌ %
אמת- ,א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צדּ יק ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ֶ
◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵנס ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְּכמוֹ
ותראה ◌ַמה
ינרים ׁ ◌ֶש ◌ְּלֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,%
הדּ ◌ָ ◌ִ
ארנק ◌ַ ◌ִ
טל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ברא ׁשוֹ ◌ָנה ֹ
שהּ .ו ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
0עשה ◌ַ ◌ָ ּ
ביל.%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
היה עוֹ ◌ֶ ׂ
חש ◌ָ ◌ָ
והנּ ◌ָ ׁ
וראה אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ י ◌ֵמתָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עמםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הלָּ◌ ִ◌ 2
שה ּבוֹ
◌ָ ◌ַ
הש ּ◌ַת ּ◌ַטח
בראשוֹ ◌ָנהְ◌ ׁ ִ◌ .
והיה ◌ָכר ּו◌ַ %על ◌ַצ ◌ָ ּוארוֹ ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ ◌ְָנקמוֹ תָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
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ונשק
וקם ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
וש ◌ַ ּבח ◌ֶאת ◌ִ ּ
עפרְ◌ ,והוֹ ◌ָדה ◌ְ ׁ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
ידעתי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
להםּ ָ◌ :כ ◌ֵעת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
והחבריםַ◌ ָ◌ .
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְֵידי ◌ַ ◌ִּ
גללכם.
הרחי ׁש ◌ֵנס ◌ֶזה ◌ִּב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ועל
אני ּבוֹ ◌ֶכהַ◌ ְ◌ ,
קנים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִלי ◌ֲ ◌ִ
והאם ◌ַה ◌ְ ּז ◌ֵ ◌ִ
האב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
רב ◌ָנןַ◌ ,על ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֲ ◌ָ
להם
והראה ◌ָ ◌ֶ
הארנקָ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ִלי ◌ְצרוֹ ר ◌ֶזהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עני ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
עשה לוֹ אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ י.
מכה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
הראה ◌ָ ◌ֶ
וכן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הצרוֹ רֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
ונרפא.
אלעזרָ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ִּ
הת ּ ◌ַפ ּ◌ֵלל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
חש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
ק ◌דםָ◌ ְ◌ ,ורא ּו אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
קרב ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ י ◌ְּכמוֹ ◌ִמ ּ ֶֹ
היה עוֹ ◌ֶשׂ ה ּבוֹ
◌ָ ◌ְ
נח ׁשּ ָ◌ ,כל ◌ַמה
נח ׁש ◌ָ ◌ָ
אלעזרָ◌ ָ◌ :
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בראשוֹ ◌ָנהַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ְָנקמוֹ ת ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
ית
ועשׂ ◌ָ
רתּ %בוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הראית ּ ֹכ ◌ֲחּ %ו ◌ְגב ּו ◌ָ ◌ְ
יתְ◌ ,ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נאה ◌ָע ◌ִשׂ ◌ָ
ית ֶ◌ ָ◌ -
0עשׂ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ית.
0עשׂ ◌ָ
והראית ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
עמיםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִראינ ּו ׁ ◌ָש ׁ
והרי ◌ָ ◌ִ
רבוֹ תֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ְָנקמוֹ ת ◌ַ ּ
עליֶ◌ ׁ ,%ש5א ◌ַת ◌ִ ּזיק
זרני ◌ָ ◌ֶ
מערתְ◌ ,%וגוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והתח ◌ֵּבא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
והלאה ◌ֵלַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ִמ ◌ָּכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והל %לוֹ .
וכפף ֹרא ׁשוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חשַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ָ ׁ
נפרד אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
לבר ◌ָ ּיה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ִ
נא,%
שוֹ ◌ַ ◌ֲ
כשיט ׂ
טל ◌ֶאת ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ִ
אלעזר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדיֹ :
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
ועזב לוֹ ◌ֶאת
אצלוֹ ֹ ֲ◌ ַ◌ ,
יש לוֹ ◌ֶ ◌ְ
זהב ◌ֵ ׁ
ינרים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ִּכיס ◌ִדּ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
טל ◌ִ ◌ֶ ּ
לאיש ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני,
ולׁ ִ◌ ָ◌ %
מ0לוֹ ◌ְּכל ּוםֵ◌ ְ◌ .
ואל ּ◌ִת ּ ֹ
גדיוַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ינרים ◌ַה ◌ֶ ּזה,
הדּ ◌ָ ◌ִ
ותן לוֹ ◌ִּכיס ◌ַ ◌ִ
אליוֵ◌ ְ◌ ,
אש ּתוֹ ֵ◌ .לָ◌ ֵ◌ %
ְותמצא ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ָתה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והיה הוֹ ◌ֵל%
אחדּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יש ◌ֵּבן ◌ֶ ◌ָ
האי ׁש ◌ֵ ׁ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
והם ◌ַ ּב ּ◌ְס ◌ִ ◌ָ
◌ִעם ◌ְסחוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּיםֵ◌ ְ◌ ,
פינהּ ,ו ◌ְבנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַהגּ וֹ י ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָגּ ◌ַנב לוֹ
ואמר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי,
רשעֹ ֱ◌ ֶ◌ .
ונתן אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
הכיסַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִּ
אליוְ◌ ,ויוֹ ◌ֶדה ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
לבנוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָקרוֹ ב ◌ָיבא ◌ֵ ◌ָ
עלה ◌ִכיס ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
הכיס,
נטל ◌ַ ◌ִּ
עשהַ◌ ָ◌ .
וכׂ ָ◌ ָ◌ %
לבעליהָ◌ ְ◌ .
האבדה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
החזיר ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
החברים.
ונ ׁ ◌ַשק ◌ָידוֹ ָּ◌ .ת ◌ְמה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לעזרָ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ֶא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
חוה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
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מיהה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה
יש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
הדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ ◌ֵ ׁ
אבאְּ◌ :ב ◌ָכל ◌ַ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
מיההַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה?
תמיהה ◌ַעל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
וכעת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
0ראינ ּו ◌ְבֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
בחכמהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶשר ּו ◌ִחי
בסימןְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ָ◌ :דּ ◌ָבר ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ראיתי ◌ְּכ ◌ִ ּ
החברים.
ראיתיָּ◌ .ת ◌ְמה ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עין ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אל ּו ◌ָ ּב ◌ַ ◌ִ
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מסת ◌ֵּכלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לחמיוֵּ◌ .כ ◌ָיון
הגּ יע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמ ◌ֶהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ְוכ ◌ָּלם ◌ָ ◌ְ
◌ ◌3
הלכ ּוְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי ◌ִ ◌ָּ
חמיו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מצא ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
לשםְ◌ ָ◌ ,
הגּ יע ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
מטתוֹ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי ◌ִ ◌ָּ
החבריםְ◌ ,וה ּוא
ברכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אלעזרּ ,ו ◌ֵ ◌ְ
רכה ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהּ ֵ◌ .ב ◌ַרְּ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
עמם.
◌ָ ׂ
ש ◌ַמח ◌ִ ◌ָּ
אמר
וארפא ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
רפאני ה' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,ירמיה יז( ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יעניַ◌ ,מה ּו
אמר הוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ ◌ִ
וארפא? ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
רפאניַ◌ ,מה ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ָּכל
מר ּ ◌ֵפאִ◌ ,מי ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֶּכה? ◌ֶ ◌ָ ּ
וא ◌ָ ּו ׁ ◌ֵש ◌ָעה? ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָהרוֹ ◌ֵפא ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
◌ְרפוּ ◌ָאה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ַיד ◌ַ ◌ָ ּ
מהם ◌ַעל
יש ◌ֵ ◌ֶ
אבל ◌ֵ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אָ◌ ֲ◌ ,
ליחְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
נמסרוּ ◌ְּב ◌ַיד ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
מהם ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ויש ◌ֵ ◌ֶ
ליחׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְֵידי ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
מסרוּ
אבל אוֹ ◌ָתם
לפעמים חוֹ ◌ְ ◌ִזריםָ◌ ֲ◌ .
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ליח ◌ֵהם ◌ְרפוּ ◌ָאהָ◌ ֲ◌ ,
◌ְּב ◌ַיד ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
זרת
חלה ,א חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ֲ ◌ָ
מרפא ,אוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ּ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מחלה
ועל ◌ֶזה ◌ְרפ ּו ◌ָאתוֹ ◌ִהיא ◌ְרפ ּו ◌ָאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
למיםַ◌ ְ◌ ,
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
קטר ּוג ◌ְּכ ◌ָלל.
ודּ איּ ְ◌ ,ב ◌ִלי ◌ִ ◌ְ
וארפאַ◌ ַ◌ ,
רפאני ה' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָללּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
חבריםּ ָ◌ ַ◌ ,
ועשק ◌ִלי
נתן ◌ִלי ◌ְרפ ּו ◌ָאהַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ְוכעתִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֵ
ְוערב ◌ִלי.
◌ ◌ָ ◌ַ
ואמר:
ש ◌ַמחַ◌ ָ◌ ְ◌ .
בכה ◌ְו ◌ָ ׂ
מה ּו ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
שהָּ◌ .ת ◌ַ ּ
ספר ּו לוֹ ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַּ
◌ִ ּ ◌ְ
עמוֹ ְ◌ ,ונוֹ ◌ֶדה
אליו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אלָ◌ ֵ◌ %
נדרתי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֵ
חבריםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ואתחבר ◌ִ ּ
עמם.
לרבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםׂ ָ◌ .
נש ◌ַ ּבח ◌ְ ◌ִ ּ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
ש ◌ַמח ◌ִ ◌ָּ
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 Iזוהר תהלים I
החּיים
ּבעץ ַ ַ ִ
ּבּתֹורה ָאחּוז ְ ֵ
ׁשּמׁשּתּדל ַ ָ
ָּכל ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ

ונפת צ ּו ◌ִפים
בש ◌ְ ֹ ◌ֶ
מד ◌ַ ׁ
חמדים ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהב ּו ◌ִמ ּ ◌ָפז ◌ַרב ּו ◌ְמת ּו ◌ִקים ◌ִ ◌ְ ּ
◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
יצהר
קרח ◌ֶ ּבן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יא( ] :זוהר במדבר פ' קרח )דף קע"וַ◌ [(.ו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ַֹ ◌
חמדים
'הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים יט( ◌ַ ◌ֶ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
לוי ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
קהת ◌ֶּבן ◌ֵ ◌ִ
◌ֶּבן ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
ונפת צ ּו ◌ִפים'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֶ ◌ְ
מדּ ◌ַב ׁש ◌ְ ֹ ◌ֶ
מפז ◌ַרב ּו ◌ְמת ּו ◌ִקים ◌ִ ◌ְ
◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהב ּו ◌ִ ּ ◌ָ
למעלה,
התוֹ ◌ָרהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מכב ◌ִדים ◌ֵהםֲ◌ ,אה ּו ◌ִבים ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ברי ◌ַ ּ
◌ֵהם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲאה ּו ◌ִבים ◌ֵהם ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁשָ◌ ְ◌ .
לכלםִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ָ ּ
נצל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
ונצל ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
מהכֹלּ ָ◌ ִ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,אח ּוז
הבאּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
ונצל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
כל ◌ָאח ּוזֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ג( ◌ֵעץ
הח ◌ִ ּייםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָאח ּוז ּבוֹ ּ ַ◌ -ב ּ ֹ
◌ְ ּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
למ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ
חזיקים ◌ָ ּב ּה ◌ְוגוֹ '.
)יט,

ּבּלב
נסּתרים ַ ֵ
ּדברים ִ ְ ָ ִ
לּבי – ְ ָ ִ
והגיֹון ִ ִ
אמרי ִפי ְ ֶ ְ
לרצֹון ִ ְ ֵ
יהיּו ְ ָ
ְִ
והגיוֹ ן ◌ִל ◌ִ ּבי וכו' )יט ,טו( :
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
אמר) ,תהלים יט(
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
בא ◌ְ ◌ֵ
פ' וישלח )דף קסטֹ ּ [(.
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
לבי'
'והגיוֹ ן ◌ִ ◌ִ ּ
רש ּוְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
התפ ◌ְ ׁ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
אמרי ◌ִפי'ֵ◌ ,א ּל ּו ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
'יהי ּו ◌ְ ◌ָ
◌ִ ְ◌

]זוהר בראשית
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 ◌ֵ ּלפר ׁ ◌ָשם ◌ְ ּב ◌ִפיו,
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
נסת ◌ִרים ׁ ◌ֶש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
אל ּו ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
צרי%
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
רשַ◌ ְ◌ .
להתפ ◌ֵ ׁ
הגּ יוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַּב ◌ֵּלבֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ָ
והכל סוֹ ד ה ּוא.
ודבר ׁ ◌ֶש ◌ָּתל ּוי ◌ַּב ◌ֵּלבֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
להתפ ◌ֵר ׁש ◌ַ ּב ּ ◌ֶפהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהָ◌ .דּ ◌ָבר
רגּ ה ◌ֶ ◌ְ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ואחד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
חתוֹ ◌ָנהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
רגּ ה ּ◌ַת ◌ְ ּ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
להתפ ◌ֵ ׁ
הצטרָ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נגד ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ּ◌ַת ◌ְ ּ
רשְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
התפ ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
רש .אוֹ תוֹ
והכל ה ּוא
נימית יוֹ ◌ֵתרֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
רגּ ה ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָּתל ּוי ◌ַּב ◌ֵּלב ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לפני%
לבי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
והגיוֹ ן ◌ִ ◌ִּ
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
אחדַ◌ ְ◌ .
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
יעקבּ ַ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ואחר
הדּ ◌ָבר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חלה ּ ◌ֵפ ◌ַר ׁש ◌ַ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
הגיוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
לפרש,
צריׁ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
הלב ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
הסתיר ◌ַה ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָּתל ּוי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּכִ◌ּ ְ◌ ִ◌ %
אשר -א
זרעְּ◌ %כחוֹ ל ◌ַה ◌ָ ּים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לב( ◌ְו ◌ַ ׂ
מתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
לפרש,
צריׁ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
התל ּוי ◌ַ ּב ◌ֵּלב ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
דבר ◌ַ ◌ָּ
מרבּ ָ◌ .כאן ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ִי ּ◌ָס ◌ֵפר ◌ֵ ֹ
אש ◌ֵרי
ליחד ◌ִיח ּוד ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ׁ ַ◌ .
אמרנ ּוְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
צריְּ◌ %כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ְוכן ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֵ
לסדּ ר ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לבק ׁש
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יקים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ִי ◌ְ ׂ
עבדּ י ◌ָ ּ◌ָ
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מט( ◌ַו ּי ◌ֶ
◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָש ◌ָתםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אתפ ◌ָאר.
אשר ◌ְּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ %
◌ֲ ׁ ◌ֶ

ׂשמחה
ּבנים ְ ֵ ָ
ֵאם ַה ָ ִ
ואזָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לבי וכו' )יט ,טו( ָ◌ ְ◌ ... :
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
והגיוֹ ן ◌ִ ◌ִ ּ
וצדקתוֹ
◌ִ ◌ְ
ניקה
בנים ֶ◌ ׁ -ש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
לבני ◌ָ ◌ִ
צדקֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
קרא ◌ֶ ◌ֶ
האחרוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
 ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲאירים
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ִ ◌ִ
הרי ׁ ◌ִש ◌ָ0ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
קרא ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ֶאת ◌ַ ◌ַּ
וכת ּוב
נחר ּו ◌ִביָ◌ ְ◌ ,
אמר )שיר א( ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִא ּ◌ִמי ◌ִ ◌ֲ
בניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נקרא ּו ◌ָ ◌ִ
לה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ָ ּ
האחרוֹ ן
יפים ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
וא ּל ּו ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִ ּק ◌ִ
מחהֵ◌ ְ◌ .
)תהלים קיג( ◌ֵאם ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְשׂ ◌ֵ ◌ָ
מרים ◌ֶאת ◌ְּב ◌ִריתוֹ ֶ◌ .זה ּו
מתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
בניםּ .ו ◌ָ ◌ַ
נקראים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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I

ראהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִנים
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
בריתוֹ ֹ ּ .
מרי ◌ְ ◌ִ
לש ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם קג( ◌ְ ׁ ֹ
נכר ◌ָ ּיה,
לארץ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מכר ּו אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בראשוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ָ ◌ְ
◌ַה ◌ָּלל ּו -א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ִריתוֹ ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
עשׂ ה ◌ִדין ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם
ראה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
מ ׁ ◌ֶשהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וזה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש ֹ
ענשִ◌ ְ◌ ְ◌ .
עליהם ֶֹ ◌ ׁ
ִנגזר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ַ
אמר לוֹ ֲ◌ :ח ּ ֹזר
רתם? ◌ָ ◌ַ
מלכ ּותּ :ו ◌ַמה )ואיפה( ◌ִהיא תוֹ ◌ָ ◌ָ
עשׂ ◌ָרה ◌ֲהר ּו ◌ֵגי ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ
הצ ◌ִדּ יק
◌ַ ◌ֲ
לאחוֹ ◌ֶריְ◌ ,%לאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ִרים ◌ֲאחוֹ ◌ֵרי ◌ַ ◌ִּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָּכןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּמ ◌ְכר ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
עלה
אמר לוֹ ָּ◌ :כָ◌ ָ◌ %
אמר לוֹ ּ :ו ◌ַמה 0וֹ ◌ֶנה ◌ַ ּבגּ ּו ◌ִפים ◌ַה ◌ָּלל ּו? ◌ָ ◌ַ
◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
לה7יג!
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
חש ◌ָבהֵ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ◌ַּמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו אוֹ ר.
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ׁ ◌ְ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ
יברֶ◌ %את ◌ֵ ּבית
צדּ יקֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
יברֶ◌ - %זה ◌ַ ◌ִ
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קטו( ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
יברֶ◌ %את ◌ֵ ּבית
ראלֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
יברֶ◌ %את ◌ֵּבית ◌ִ ◌ְ ׂ
הצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ראל ּ ַ◌ ַ◌ -
תחב ◌ֶרת
אהרןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
קרא ◌ֵּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
החסד ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אהרן ַ◌ -צד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ֹ
אלי ׁ ◌ֶש ◌ַב"ע ◌ַּבת
אהרן ◌ֶאת ◌ֱ ◌ִ
לחסדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שמות ו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לאל.
התחב ◌ָרה ◌ְ ◌ֵ
ינדבֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
עמ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ
יראי ה' ּ ֵ◌ -
ראה ◌ַה ּזוֹ .
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ִרים ◌ַּב ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
יברֵ◌ ְ◌ ִ◌ 2
אל ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְּ
אמר )תהלים קד( ◌ַח ּיוֹ ת
הק ◌ַט ◌ִנּ ים ◌ִעם ◌ַה ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קטנּ וֹ ת ּ ָ◌ -כל אוֹ ◌ָתם ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו
קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ דוֹ לוֹ תַ◌ .ח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
למחנה
קדים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הפ ◌ִ◌ 3
אמר )במדבר ב( ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ְ
בניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ָהעוֹ ◌ֵבר ◌ַעל
בטיםַ◌ ְ◌ .
◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ .עם ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת  -אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
נפ ׁש.
תה ◌ֶ ◌ֶ
להיוֹ ת ּ ֹ
ש ◌ָכרּ ֶ◌ ,ב ◌ַקע ◌ַל ◌3גּ ◌ְלגּ ֹ ◌ֶלתְ◌ ִ◌ ,
הפק ּו ◌ִדים נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ׂ
◌ַ ּ ◌ְ
כ ◌ֶפר ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
ועל
אליהַ◌ ְ◌ .
הכ ◌ֶסףָ◌ ֶ◌ ֵ◌ ,
תחבר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶּ◌ ַ◌ ,
ְויתפ ◌ֵ0ט ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ָנּ ה ◌ָהאוֹ רְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֵרר
רכהּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ספה ◌ָ ּב ּה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
אהרןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ָ
יברֶ◌ %את ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
פעת ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
רכתה ׁשוֹ ◌ַ ◌ַ
אליה ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶּ
◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
הכ ◌ֶסףָ◌ ,אז ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ממ ◌ָנּ ה.
◌ַה ◌ְ ּי ◌ֵ ◌ִ
ראים ◌ִ ◌ֶּ
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I

רבוֹ נוֹ וּ פוֹ ◌ֵחד ◌ָּכל יוֹ ם
לפני ◌ִ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ-ב ◌ִּב ◌ְת ׁשוּ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראהָּ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עשהַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א מוֹ ◌ֵחל לוֹ ◌ְו,א
חטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
עליהםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו
נפל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אחי יוֹ ◌ֵסףַ◌ ּ ,פ ◌ַחד ◌ַרב ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ֲ ◌ֵ
ממנּ וּ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
גוֹ ◌ֶבה ◌ִ ◌ֶּ
למעלהָ◌ ְ◌ ,ורא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אביהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
עצמם ◌ַּב ◌ָגּ ל ּות ◌ַעל אוֹ תוֹ
להם יוֹ ◌ֵסף )בראשית נ( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ָירא ּוַ◌ .אל ּ◌ְת ◌ַפ ◌ֲחד ּו
אמר ◌ָ ◌ֶ
החטאַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ ◌ְ
קתי
הסת ◌ַּל ◌ְ ּ◌ִ
ודּ אי ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אני? ◌ַ ◌ַ
א-הים ◌ָ ◌ִ
התחת ◌ֱ ◌ִ
מענש ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזהִּ◌ ,כי ◌ֲ ◌ַ ◌ַ
ודּ אי ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
◌ַ ◌ַ
להאיר
הדּ יןִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִ
ודרגּ ◌ִתי ּ◌ָת ◌ִאיר ◌ְ ◌ַ
מהמקוֹ ם ◌ַהה ּואָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
המקוֹ ם.
אתם ּ◌ַת ◌ַחת אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ָ
לכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
אמר
אמר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,%
הב ◌ִית ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
ראה ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יבר .%אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ,ה'
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליוֹ נוֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עטרוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
יבר %אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ
הרי
למעלה ֵ◌ ָ◌ ְ◌ -
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
 ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָקבה,
הנּ ◌ֵ ◌ָ
ה0בטיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְליוֹ ◌ֵסף ,יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו.
רכים ◌ִ ּ◌ֶ
מתב ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
)תהלים קטו(

ודּ איּ ֵ◌ ,ביתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד.
ראל ◌ַ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
יברֶ◌ %את ◌ֵ ּבית ◌ִי ◌ְ ׂ
המקוֹ םֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
יבר%
החסד ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אהרןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ְיברֶ◌ %את ◌ֵּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ָ ◌ֵ
ִיראי ה' ◌ַ ◌ְ ּ
מהצד ׁ ◌ֶשל
טנּ יםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכ %יוֹ ◌ֵסף ה' ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הק ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֵ
עליכםּ ַ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
עליכםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
רחמים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עליכםְ◌ ִ◌ ,
יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הרי אוֹ תוֹ
אכלכל
אנכי ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
ואמר )בראשית נ( ◌ָ ֹ ◌ִ
למטהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
החטא יוֹ ◌ֵסף ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ ◌ְ
מחל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ניכםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
עליכם ◌ְ ◌ַ
טפ ◌ֶכםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ %
ואת ◌ַ ּ ◌ְ
אתכם ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ותגן ◌ְזכ ּותוֹ
יש-ט
חטאיכםְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
ית ◌ְפס ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ניכםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ּ◌ָ
ועל ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
עליכם ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חש.
הנּ ◌ָ ׁ
עליכם אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
והתעטר אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם
איתם'ֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ימשל ּו ◌ִבי ◌ָאז ◌ֵ ◌ָ
'אל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ִמ( ּום ◌ָ ּכַ◌ ,%
ראל ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים
יש ◌ָ ◌ֵ
עבר ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
התעטר ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
עטרוֹ ◌ָתיוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
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I

למה ◌ַ ◌ְּ
בנה.
הל ◌ָ ◌ָ
ישירְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ָ
ואמר ּו ◌ָאז ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
היה ◌ַרב.
ה0בטים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
חטא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מפ ׁ ◌ַשע ◌ָרב' ֶ◌ -זה ּו ◌ֵ ◌ְ
◌ִ ּ ◌ֶ

)תהלים יט(

יתי
'ונ ◌ֵ ּק ◌ִ
◌ְ ◌ִ

העתיק
לפני ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לרצוֹ ן' ֵ◌ ְ◌ ִ◌ -
'יהיוּ ◌ְ ◌ָ
רחמים) .שם( ◌ִ ◌ְ
הכל ◌ִּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ועל ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
לבי ֶ◌ -זה ◌ֵלב
והגיוֹ ן ◌ִ ◌ִ ּ
אמרי ◌ִפי ֶ◌ -זה ◌ַה ּ ◌ֶפה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁשֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
לפניּ ֵ◌ - %
מתגּ ◌ִּלים
חב ◌ִאים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ְ ◌ָ ּ
הפ ◌ִנים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ּ ◌ָ
ה0מיםֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וגאלי ֶ◌ -זה
ה7מאלִ◌ ֲ◌ ֹ ְ◌ .
◌ְ ּב ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן .ה' ֶ◌ -זה ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין .צ ּו ◌ִרי ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ֹ
יעקב .צ ּו ◌ִרי ֶ◌ -זה
האמצעֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
אחר ,ה' ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
האמצעיָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
ועתיד
ודּ איִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קרא גוֹ ◌ֵאלָ◌ ,קרוֹ ב ◌ַ ◌ַ
וגאלי ֶ◌ -זה ◌ַה ◌ָי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה7מאלִ◌ ֲ◌ ֹ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ֹ
◌ַ ◌ָ ּ
ולפדּ וֹ ת ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ָניוֶ◌ .זה ּו
ימינוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להרים ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חיל.
עשה ◌ָ ◌ִ
ימין ה' ֹ ◌ָ ׂ
ממה ◌ְ ◌ִ
ימין ה' רוֹ ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קיח( ◌ְ ◌ִ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

טוב לדין
יענך ה' ביום צרה וגו' )כ ,ב(] :שימוש תהלים לפרק כ[ .זה המזמור טוב
לדין לחוש אותו בשמן וורד ומים ומלח ז' פעמים ומשח פניך וידיך
וזרוק בבגדך ותנצל מכל צרה .ושם שלו יה"ו .י' מן "יענך ,ה' מן
"סלה ,ו" מן "קראנו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

יסעדך וכו' )כ ,ג-ד( :
דש ּו ◌ִ ◌ִ
מק ◌ֶ ׁ
עזר! ◌ִ ּ ֹ
ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
◌ִי ׁ ◌ְ
מצּ יּ וֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָּ
אמר) ,תהלים כ(
סבא ◌ָ ◌ַ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
שלח לך )דף קע"גֶ◌ ׁ [(.ש ◌ֲ ◌ֵ
מצ ּיוֹ ן
דש ֶ◌ -זה ◌ִקדּ ּו ׁש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מק ◌ ׁ
דש' ◌ְוגוֹ 'ֶֹ ּ ִ◌ .
מק ◌ ׁ
עזרֶֹ ּ ִ◌ %
'יש ◌ַלח ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
ידיםּ ' .ו ◌ִ ◌ִ ּ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ּ ◌ָ
'יזכר ◌ָ ּכל
האדםֹ ּ ְ◌ ִ◌ .
המוֹ ◌ִציאֶ◌ ׁ ,שה ּוא סוֹ ◌ֵעד ◌ֵלב ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ִיסעדך' ֶ◌ -זה ◌ַ ּ
אחרוֹ ◌ָנה.
ידים ◌ַ ◌ֲ
נטילת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אחר ,זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
לרבוֹ ת ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מנחתיּ ָ◌ ,'%כל ּ ַ◌ ְ◌ -
◌ִ ◌ְ ֹ ◌ֶ
אתה
זמ ּוןִ◌ .אם ◌ַ ּ◌ָ
סלה'  -זוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַּ
0נה ◌ֶ ◌ָ
לתַ◌ ְ◌ %יד ◌ְ ◌ֶ
◌ְ'ועוֹ ◌ָ ◌ְ
המזוֹ ן ◌ְּב ◌ִ ּ
רכת ◌ַ ◌ָּ
עצתֵּ◌ ַ◌ ְ◌ %
מקדּ ׁש,
בש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ימלאּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
וכל ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
כלבבָ◌ ְ◌ %
שה ◌ֵכןִ◌ ,י ּ◌ֶתן ◌ְלֶ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
עוֹ ◌ֶ ׂ
עדן
יקים ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ועל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ֶזה ◌ִקדּ ּו ׁש ◌ַה ◌ָגּ דוֹ לַ◌ ְ◌ .
התעטר ּו ◌ַ ◌ַ ּ
אחרת.
לש ◌ָ ּבת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מ0בת ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ִ ◌ַ ◌ָ ּ
]זוהר במדבר פ'
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I

 Iזוהר תהלים I

קראנ ּו"
יעננ ּו ◌ְביוֹ ם ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
יעה ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶל! ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
"ה' הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
ע' )דף קכח( זוהר תורה[ אהי"ה הוי"ה אדנ"י כלל ופרט וכלל,
*קראנ ּו",
*ביוֹ ם ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
"*יעננ ּו ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
והם יחוד ברכה קדושה ,וסימנך
שכך עולה מספר שלשה שמות האלה כמספר יב"קָּ◌ .כל
מלא.
עצתֵּ◌ ַ◌ 7
הלכת ּה – ◌ָּכל ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
הסוֹ ◌ֵעד ◌ְסעוּ ◌ַדת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ
)כ ,י( ] :תיקוני הזוהר תיקון

f
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יהו
לדוד :ב § ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
מל ּו ¦ ׁ
מאד:
עת© %מה ּ¨י ¤גיל § Ÿ
ביש ּו ¨ §
ישׂ ©מח ¤ ¤
¦ §

ג

 Iשימוש תהלים I

ּ§ב ¨ע §ּז%
אות
ּ©ת © £

I

לילך לפני שלטון
ישמח מלך וגו' )כא ,ב(] :שימוש תהלים לפרק כא[ .אי בעית למיזל לפני
שלטון או רב אמור זה המזמור עם השם שלו על פת עם שמן זית
ומשח פניך .ועוד לסער הים ,לחוש אותו בשמן וורד ומים ומלח ופת
וישקוט הים מזעפו .השם שלו יה"ך .י' מן "יהוה בעזך ,ה' מן "רומה,
ך' מן "במיתריך .ותאמר .יהי רצון מלפניך השם הגדול הגבור ונורא
היוצא מזה המזמור שתשקיט הים מזעפו כי אתה מושל בגאות הים
שאון גליו אתה תשבחם אמן אמן אמן סלה סלה סלה.

I

I

 Iזוהר תהלים I
הראׁשֹון
מאדם ָ ִ
מהם ַה ֹּכל ֵ ָ ָ
הלֶ ֵ 5
דוד ָ ַ
ׁשנֹותיו ֶׁשל ָ ִ
ְ ָ

מאד
עתַ◌ 2מה יגיל ◌ָיּ ◌ֶגל ◌ְ ֹ
ביש ּו ◌ָ ◌ְ
מל! ּו ◌ִ ׁ
ישׂ ◌ַמח ◌ֶ ◌ֶ
ה' ◌ְ ּב ◌ָע ◌ְ ּזְ◌ ִ◌ 2
ואמר) ,תהלים
אחריו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יצחק ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
שמות פ' פקודי )דף רל"הָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ
אות ◌ִ ּ
מאד ּ◌ַת ◌ֲ ◌ַ
עתַ◌ %מה ◌ָי ◌ֶגיל ◌ְ ֹ
ביש ּו ◌ָ ◌ְ
מלּ %ו ◌ִ ׁ
ש ◌ַמח ◌ֶ ◌ֶ
כא( 'ה' ◌ְּב ◌ָע ◌ְ ּזִ◌ %י ◌ְ ׂ
לבוֹ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ה0ירה ◌ַה ּזוֹ -א ◌ָ ◌ַ
ממְ◌ '%וגוֹ 'ֶ◌ .את ◌ַ ◌ִ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִ ּ◌ְ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
מש ּ◌ֵמ ◌ַח
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
חת ּה ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַעל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ְ ּ◌ָ
עז
עזֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כט( ה' ֹ
קראת ֹ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ַ
מחת ◌ַ ּ
תה ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
אוֹ ◌ָ ּ
מלֶ◌ - %זה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא )זו כנסת
יש ◌ַמח ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
לע ּמוֹ ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ְוגוֹ 'ׂ ְ◌ ִ◌ .
מל.%
ויהי ◌ִבי ׁ ◌3שר ּון ◌ֶ ◌ֶ
מלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לג( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קרא ◌ֶ ◌ֶ
ישראל( ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
)כא ,ב( ] :זוהר

אמר
מאד  -זוֹ ◌ְי ׁש ּו ◌ַעת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עתַ◌ 2מה ◌ָ ּי ◌ֶגיל ◌ְ ֹ
ּו ◌ִבי ׁש ּו ◌ָ ◌ְ
ימינוֹ .
ותוֹ ׁ ◌ַשע לוֹ ◌ְ ◌ִ
וענניּ ַ◌ .
ימינִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
יעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
)תהלים ס( הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
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I

דשֶ◌ ׁ ,שה ּוא
הק ◌ ׁ
וזה ּו סוֹ ד ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
יתרהֶ◌ ְ◌ ,
מאד ,י' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
)דבר אחר( ◌ַמה ◌ָ ּי ◌ֶגיל ◌ְ ֹ
המ ◌ֶלַ◌ %ה ◌ֶ ּזהַ◌ .ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ָש ◌ַאל
נאמר ◌ַעל ◌ַ ּ◌ֶ
והכל ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
הכל )שלה(ֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מחת ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׂ
דוד
למדנוּ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ימים עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
ארִ◌ ָ◌ %
נתתה ּלוֹ ֶֹ ◌
ממָּ◌ ַ◌ ָ◌ %
ועדָּ◌ ִ◌ .
◌ִ ◌ְּ
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
לזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶל, #א ◌ָהיוּ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ֶ
נתן לוֹ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתן
התק ◌ֵ ּים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ִ◌ %
והרי ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
מ-לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ִ ◌ֶ ּ
נתן לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
אדם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ימים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
אריכ ּות ◌ָ ◌ִ
ונת ◌ָנה לוֹ ◌ֲ ◌ִ
התק ◌ֵ ּיםְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
בהן ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הראשוֹ ןּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ ׁ
נתתה ּלוֹ .
ממָ◌ּ ַ◌ ָ◌ %
ועל ◌ֶזה ַ◌ -ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִ ּ◌ְ
הבאַ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָגּ דוֹ ל ◌ְּכבוֹ דוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָגּ דוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
נקרא ◌ָגּ דוֹ לְ◌ ,וסוֹ ד ◌ֶזה ) -בראשית
ודּ אי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּו ◌ְ ◌ַורב ּכֹ ◌ַחַ◌ ַ◌ .
ודּ אי.
דליםְ◌ .גּ דוֹ ◌ִלים ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ַ
הגּ ◌ִ
ארת ◌ַ ◌ְ
המ ֹ ֹ
עש ◌ֱ ◌ִ
א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
א-הים ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְּ
אמר ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּו ◌ְ ◌ַורב
נקרא ◌ָגּ דוֹ לְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ְועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
נקרא ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֶ ◌ָּ
כ ◌ַחּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
אלא ◌ָ ּב ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ֹּ
קדשוֹ ַּ◌ .ב ◌ָּמה
א-הינ ּו ◌ַהר ◌ָ ◌ְ ׁ
מאד ◌ְּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
מה ◌ָּלל ◌ְ ֹ
)תהלים מח( ◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌3
לעד
ברכוֹ ת ◌ָ ◌ַ
יתה ּו ◌ְ ◌ָ
תש ◌ֵ
קדשוֹ ִּ◌ .כי ◌ְ ׁ ◌ִ
א-הינ ּו ◌ַהר ◌ָ ◌ְ ׁ
ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל? ◌ְ ּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
ברכוֹ תִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ִהי ◌ִּב ◌ְר ◌ַּכת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
יתה ּו ◌ְ ◌ָ
תש ◌ֵ
)תהלים כא(ִּ◌ .כי ◌ְ ׁ ◌ִ
רכהְ◌ .וסוֹ ד
מכאן יוֹ ◌ְצאוֹ תְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ָ ּ
ְוכל ◌ַ ◌ְּ
◌ ◌ָ
מעלה
הרי ◌ָ ּכאן ׁשוֹ רוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רכהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והיה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ֵ◌ ְ◌ ֶ◌ -
רכה.
נקראת ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מכאן יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ָ ּ
)שם קמז(

◌ָגּ דוֹ ל

וכת ּוב ׁ ◌ָשם
מחהָ◌ ְ◌ ,
בש ◌ְ ◌ָ
חדּ ה ּו ◌ְ ◌ִ ׂ
מחהּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
בש ◌ְ ◌ָ
חדה ּו ◌ְ ◌ִ ׂ
ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
יתרוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
חדּ ◌ִ ◌ְ
)שמות יח( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ◌ְ
להחזיק ◌ָ ּב ּה ◌ְ ּבסוֹ ד
העפר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראל ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
להקים ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תה ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְּ
חדּ ה ּו
0מ ׁשּ ָ◌ .כת ּוב ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
בנה ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לחדּ ׁש אוֹ ◌ָ ּ
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מנעת ּ¤ס ¨לה :ד ּ¦כי
פתיו ּ©בל ¨ © § ּ¨
וארשת §שׂ ¨ ¨
נתתה ּלוֹ © ¤ׁ ¤ £
לבוֹ ¨ © ּ¨
¦ ּ
תקדּ ¤מ ּנ ּו ּ¦ב §רכוֹ ת טוֹ ב ּ¨ת ׁ ¦שית § ׁ Ÿ
עטרת ּ¨פז :ה ©ח ¦ּיים
לראשוֹ ¤ ¤ £
§ ©§
ועד :ו גּ¨ דוֹ ל
אר ¨ ¦
נתתה ּלוֹ ¤Ÿ
ממ¨ּ © ¨ %
ׁ¨ש ©אל ¦ ּ§
ימים עוֹ ¨לם ¨ ¤
ּ§כבוֹ דוֹ ּ¦ב ׁ
יתה ּו
תש ¥
עליו :ז ּ¦כי § ׁ ¦
והדר ּ§ת ׁ©ש ּ¤וה ¨ ¨
עת %הוֹ ד § ¨ ¨
יש ּו ¨ ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

מחה
ש ◌ְ ◌ָ
ולהיוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ׂ
לפניְ◌ ִ◌ ְ◌ %
להיוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מחה ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניֶ◌ .%את ּ ◌ָפ ◌ֶניְ◌ ִ◌ - %
בש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ׂ
הרי
תה ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נגד ּ ◌ָפ ◌ֶניּ ְ◌ %באוֹ ◌ָ ּ
קנה ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
0התמל ◌ָאה,
התרוֹ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁשְ◌ ִ◌ ,
חרב ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
וכת ּוב )יחזקאל כו(
ה0בעהָ◌ ְ◌ .
ילדת ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמללה ֹ ◌ֶ ◌ֶ
אמר )ירמיה טו( ◌ָ◌ ָ◌ ְ◌ 3
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
החרבה.
לאה ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ָ
◌ִא ◌ָּמ ◌ְ ◌ָ

ולא
ּמלֹ ְ 5
לדוד ַה ֶ ֶ
ׁשנים ְ ָ ִ
ׁשאיר ְ ַ ִ
הראׁשֹון ִה ְ ִ
אדם ָ ִ
מּדּוע ָ ָ
הּטעם ַ ַ
ַ ַַ
האבֹות ַהק'
ָָ
ועד )כא ,ה( ] :זוהר
ימים עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
אר! ◌ָ ◌ִ
נתתה לּ וֹ ֶֹ ◌
ממָ◌ ּ ַ◌ ָ◌ 2
◌ַח ◌ִיּ ים ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִ ּ ◌ְ
נאמר
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
בראשית פ' וישלח )דף קסחּ ִ◌ ◌ [(.
לזה
היה- ,א ◌ָהי ּו לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ֶלַ◌ ,%עד ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ִ ◌ֶ ּ
וכָ◌ ָ◌ %
מ0לוֹ ָ◌ ְ◌ ,
נתן לוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִק ּי ּומוֹ
אלף
הראשוֹ ן ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
וק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ָהי ּוִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלִ◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
נמצא ּו ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶּ
אדם
ראשוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ָ
אלף ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ִ ׁ
אלה ◌ֶ ◌ֶ
בעיםְ◌ ְ◌ ִ◌ .
חסר ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ָנה ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶל.%
ודוד ◌ַ ּ◌ֶ
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ׁ
ימים
ארִ◌ ָ◌ %
נתתה ּלוֹ ֶֹ ◌
ממָּ◌ ַ◌ ָ◌ %
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואמר) ,תהלים כא( ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִ ◌ְּ
הרי
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ .%ש ◌ֲ ◌ֵ
ממֶ◌ - %זה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
ועדַ◌ .ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִ ◌ְּ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל,%
נש ◌ַמת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הטיל ּבוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
עדןִ◌ּ ִ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
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I

ראה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ֶ ּ
לפניו ◌ָ ּכל
מ0לוֹ ◌ְּכל ּום ◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְוהס ּ◌ַת ◌ֵּכל ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ
ודּ אי ◌ִק ּי ּומוֹ .
הרי ◌ַ ◌ַ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
הראשוֹ ןַ◌ ָ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
ברא ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּיוֹ םֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶל%
התק ◌ֵ ּים ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָשנים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרא ׁשוֹ ן ◌ָהי ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
מאדם ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
אברהם
ואחדָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יהם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מח ◌ֵ ּי ◌ֶ
הש ◌ִאיר ּו לוֹ ◌ֵ ◌ַ
האבוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
עוֹ ד ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִאיר לוֹ ◌ְּכל ּום,
יצחק לוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
יעקב ◌ְויוֹ ◌ֵסףָ◌ ְ◌ ִ◌ .
וכֹ ֲ◌ ַ◌ %
הש ִ◌איר לוֹ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ׁ ◌ְ
מצדּ וֹ .
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלּ ָ◌ %בא ◌ִ ◌ִ ּ
מאה
להתק ◌ֵ ּים ◌ֵ ◌ָ
היה לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חמש ׁ ◌ָש ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִאיר לוֹ ◌ָ ◌ֵ ׁ
אברהם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַו ◌ַ ּדאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וחמש ׁ ◌ָש ◌ִנים,
בעין ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
וש ◌ְ ◌ִ
מאה ◌ְ ׁ ◌ִ
והתק ◌ֵ ּים ◌ֵ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ָש ◌ִניםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ימי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִּכ ◌ֵ
היה לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יעקב ◌ָ ◌ָ
חמשֹ ֲ◌ ַ◌ .
אברהם,
חסרים ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עש ◌ִרים
חסרים ◌ֶ ◌ְ ׂ
וש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִניםִ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
ואר ◌ָ ּב ◌ִעים ◌ְ ׁ ◌ֶ
מאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
התק ◌ֵ ּים ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֵ ◌ָ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שיםיהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
מח ◌ֵ ּי ◌ֶ
הש ◌ִאיר ּו לוֹ ◌ֵ ◌ַ
ויעקב ◌ִ ׁ ◌ְ
אברהם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנהָ◌ ְ◌ ִ◌ .
שר ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ ָ◌ ,
וע ◌ֶ ׂ
מאה ◌ְ ◌ֶ
התק ◌ֵ ּים ◌ֵ ◌ָ
ש ׁ ◌ָש ◌ִנים .יוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ְַוש ׁ
◌ ׁ ◌ָ
היה לוֹ
מהם
וחסר ◌ֵ ◌ֶ
יעקבֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ימי ◌ַ ◌ֲ ֹ
וש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ִּכ ◌ֵ
וארב ◌ִעים ◌ְ ׁ ◌ֶ
מאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
להתק ◌ֵ ּים ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לדוד
הש ◌ִאיר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
וש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִניםֵ◌ ֲ◌ .
שים ◌ְ ׁ ◌ֶׁ◌ְש ׁ ◌ִ
ה0נים
התק ◌ֵ ּים ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ◌ִ
בהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ַ ◌ֶּ
האבוֹ ת.
הש ◌ִאיר ּו לוֹ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
הש ◌ִאיר לוֹ ◌ְּכל ּום ◌ְּכ ◌ֵ ◌ֶּ
אלה? ◌ִמּ 0ום
יצחק -א ◌ִ ׁ ◌ְ
אמרָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
חש%
החשּ ,%ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
מצד ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
חשִ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
ׁ◌ֶשה ּוא ֹ ׁ ◌ֶ
ודוד ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
לדוד ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ◌ָלל.
ולכן -א ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואין לוֹ ◌ַח ◌ִ ּייםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵאין לוֹ אוֹ ר ◌ְּכ ◌ָלל ◌ְ ◌ֵ
אבל ◌ֵ ◌ֶּ
הצטר%
מהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלּ ,%ו ◌ֵ ◌ֶ
האיר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להם אוֹ רִ◌ ֵ◌ ,
היה ◌ָ ◌ֶ
אלה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
לדוד ◌ַ ◌ֶּ
החשֵ◌ %אין לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ◌ָלל,
מצד ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
ולהיוֹ ת לוֹ ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להאיר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ִ ◌ַ ּ
חש ּבוֹ ן.
יצחק ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ
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המ ¤ל
מחה ¤את ּ¨פ ¤ני :%ח ּ¦כי © ּ¤
בשׂ § ¨
חדּ ה ּו § ¦
לעד ּ§ת © ¥
§¨
ברכוֹ ת ¨ ©
מצא
ימוֹ ט :ט ּ¦ת § ¨
בחסד § ¤
יהו  ּו § ¤ ¤
טח ּ©ב ¨Ÿ
ּב© ¥ Ÿ
עליוֹ ן ּ©בל ¦ ּ
נאי :%י ּ§ת ׁ ¦ש ¥
מצא שׂ ¤ §Ÿ
ימינ¦ּ %ת § ¨
איבי§ ¦ § %
לכל ¤ §Ÿ
¨ §יד¨ § %
יתמוֹ
ּ§כ ©ת ּנ ּור ׁ ¥
יבל ¥עם
אפוֹ § © ּ§
יהו  ּ§ב © ּ
לעת ּ¨פ ¤ני¨Ÿ § %
אש § ¥
ותאכלם ׁ ¥
מב ¥ני
וזרעם ¦ ּ§
מארץ ּ§ת © ּ¥
רימוֹ ¤ ¤ ¥
אש :יא ּ ¦פ § ¨
§ ¥§ Ÿ
אבד § © § ¨
מזמה ּ©בל י ּו ¨כל ּו :יג ּ¦כי
חשב ּו § ¦ ּ¨
רעה ¨ ׁ §
אדם :יב ּ¦כי ¨נט ּו ¨ ¤
¨¨
עלי¨ ¨ %
ניהם :יד ר ּו ¨מה
מיתרי§ּ %תכוֹ ¥נן ©על ּ §פ ¤ ¥
ש ¤כם ּ§ב ¤ ¨ ¥
יתמוֹ ׁ¤
ּ§ת ׁ ¦ש ¥
רת:%
נזמ¨רה גּ§ ב ּו¨ ¤
נש ¨ירה ּו § © ּ§
יהו  ּ§ב ªע ּז¦ ׁ ¨ %¤
§ ¨Ÿ

I
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מכ ◌ָּלם? ◌ֶ ◌ָּ
ודּ אי יוֹ ◌ֵסף ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ַ ◌ַ
למה יוֹ ◌ֵסף יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
לבדּ וֹ
◌ְ ◌ִ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַ ◌ְּ
בנה
לל ◌ָ ◌ָ
צדּ יקֶ◌ ְ◌ ,
קרא ◌ַ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ◌ּ3כ ◌ָּלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מכ ◌ָּלם ◌ַח ◌ִ ּיים,
המ ◌ֶל %יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
ולכן ◌ֶזה ◌ִה ׁ ◌ְש ◌ִאיר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ָּלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
לדוד ◌ַ ◌ֶּ
להאיר
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
א-הים ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אתם ◌ֱ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ֹ ◌ָ
הארץ.
◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לכל צער
למנצח על אילת השחר ...אלי אלי למה עזבתני וגו' )כב ,א(:
]שימוש תהלים לפרק יד[ טוב לעבור הנהר אמור אותו ואל תירא.
וגם מפני חיות רעות .ושם שלו הוא א"ה א' מן "אלי" ה' מן
"עשה" דסוף המזמור - .ועוד אם פגעת בשונאך אמור אותו ולא
תירא .ועוד אמור אותו ז"פ ביום וטהר עצמך מכל טומאה וזהו
טוב לפתיחת הלב.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם ּגֹוי ְּבגֹוי
יתע ְֹוררּו ָבע ָ
מלחמֹות ִ ְ
הּזמן ִ ְ ָ
ּולהְּ :באֹותֹו ַ ְ ַ
זמן ַה ְּגא ָ
ְַ
ׂשראלַ ,עד
ׂשֹונאיהם ֶׁשל ִי ְ ָ ֵ
יתחּדׁשּו ַעל ְ ֵ ֶ
וצרֹות ַרּבֹות ִ ְ ַ ְ
ּבעיר ְ ָ
ועיר ְ ִ
ְִ
ּלתן
ּגא ָ ָ
עליהם ְ ֻ
ּגּלה ֲ ֵ ֶ
ית ַ ֶ
ואחר ָּכְ ִ 5
קדרהַ ַ ְ ,
ּכׁשּולי ְ ֵ ָ
פניהם ְ ֵ
ׁשּיקּדרּו ְ ֵ ֶ
ְֵֶ ְ
ודחקם
לחצם ְ ָ ְ ָ
ׁשאגת ַ ֲ ָ
ִמּתֹוַ ֲ ַ 5
לדוד )כב ,א( ] :זוהר חדש פ'
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה(חר ◌ִ ◌ְ
איּ ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הקדּ יר
לכיםָ◌ ,רא ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ
בראשית )דף כבַ◌ [(.עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ואראה
בא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
לר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיֹ ּ :
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
וחזר ◌ָהאוֹ רַ◌ ָ◌ .
ה0חר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ְלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ּכִ◌ %היא ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ה0מ ׁש
להם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָּת ◌ִאיר ◌ָ ◌ֶ
ראלּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
גאל ◌ָתן ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
הגּ ◌ּ ָ◌ 3
קדר ּות.
אחר ◌ַ ◌ְ
וקדר ּות ◌ַ ◌ַ
צרהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אחר ◌ָ ◌ָ
צרה ◌ַ ◌ַ
להם ◌ָ ◌ָ
אלהָּ◌ ,תבא ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
עליהם אוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
אמר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יאיר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ִ
יראי
לכם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וזרחה ◌ָ ◌ֶ
וכת ּוב )מלאכי ג( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מצאוֹ ָ◌ ְ◌ ,
)הושע ו( ◌ְּכ ׁ ◌ַש ◌ַחר ◌ָנכוֹ ן ֹ ◌ָ
מלחמוֹ ת
כנפיהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מרפא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
צדקה ּו ◌ַ ◌ְ ּ ◌ֵ
מש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
יתחדּ ׁש ּו
וצרוֹ ת ◌ַר ּבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ועיר ◌ְּב ◌ִעירָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְִיתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ,גּ וֹ י ◌ְּבגוֹ י ◌ְ ◌ִ
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קדרה,
פניהם ◌ְּכ ׁש ּו ◌ֵלי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
קדּ ר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ראלַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ְ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נאיהם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
שוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַעל ׂ
עליהם ◌ְגּ ◌ָּ◌ 3
ודחקם.
לחצם ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אגת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אל ◌ָתן ◌ִמ ּתוֹ ַ◌ ׁ %ש ◌ֲ ◌ַ
יתגּ ◌ֶּלה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ְואחר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ ◌ַ ◌ַ
למנ ◌ֵ ּצ ◌ַח ◌ַעל
ה0לוֹ ם )תהלים כב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
עליו ◌ַ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ְ ◌ִ
היה לוֹ לוֹ ◌ַמר! ◌ֶ ◌ָּ
אלא
הב ◌ֶקר ◌ָ ◌ָ
ה0חר? ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ּ ֹ
ה0חרַ◌ .א ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
אמר )שם פח(
ראלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ה0חר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
וחזק ◌ַ ◌ַ ◌ֲ
◌ַעל ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ְ ֶֹ ◌
אלי
ויאמר ּו ◌ֵ ◌ִ
ראלְ◌ ֹ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
יזעק ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
גבר ◌ֵאין ◌ֱ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
אילְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %מה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים ל(
צרתםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מתוֹ ָ◌ ָ◌ ָ◌ %
עזב ּ◌ָת ◌ִניּ ִ◌ ,
למה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלי ◌ָ ◌ָּ
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
רני ◌ִ ׂ
ות ◌ַא ◌ְ ּז ◌ֵ ◌ִ
ש ◌ִ ּקי ◌ַ ּ◌ְ
חת ◌ַ ׂ
ּ◌ִפ ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ

ּבּבקר
ּמאירים ַ ֹ ֶ
ּכֹוכבים ַה ְ ִ ִ
ׁשירה ַעל ַה ָ ִ
אמר ִ ָ
ּמלַ ָ 5
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
לדוד
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
(חר ◌ִ ◌ְ
למנ ◌ֵצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַא ◌ֶיּ ◌ֶלת ◌ַה ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
לכים ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶר,%
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)דף יּ ִ◌ ◌ [(.
מצד ◌ֶזה,
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ללכת ◌ָ ּבאוֹ רָ◌ .רא ּו ּכוֹ ◌ָכב ◌ֶ ◌ָ
ְוהק ◌ִדּ ימ ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ
היה ◌ָרץ ◌ִ ◌ַ ּ
זמן ׁ ◌ֶשל
יע ◌ְ ◌ַ
עכשו ◌ִה ◌ִגּ ◌ַ
אלעזרָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אחר ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ֶזהַ◌ ָ◌ .
◌ְוכוֹ ◌ָכב ◌ַ ◌ֵ
ואימת
מפ ◌ַחד ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
רצים ◌ִ ּ ◌ַ
והם ◌ָ ◌ִ
לש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ ◌ָנםֵ◌ ְ◌ ,
הב ◌ֶקר ◌ְ ׁ ◌ַ
כבי ◌ַ ּ ֹ
ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
כבי
יחד ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
לזמר לוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ְ ּב ◌ָרן ◌ַ ◌ַ
רבוֹ ◌ָנם ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ִ ּ
לש ◌ֵ ּב ◌ַח ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אחד
א-היםִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ִיח ּוד ◌ֶ ◌ָ
בקר ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִריע ּו ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ֱ ◌ִ
ֹ ◌ֶ
מש ◌ְּב ◌ִחים אוֹ תוֹ .
◌ְ ׁ ◌ַ
)כב ,א( ] :זוהר ח"ב פ' שמות

לדודַ◌ .א ◌ֶ ּי ◌ֶלת
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
0חר ◌ִ ◌ְ
למנ ◌ֵ ּצ ◌ַח ◌ַעל ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַה ◌ַ ◌ַ
ואמר) ,תהלים כב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ח ׁ ◌ֶשַּ◌ ַ◌ %
ילהֵ◌ ,י ׁש
הל ◌ְ ◌ָ
ונפרד ֹ
המ ◌ְ ◌ָזרח ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה0חר ֶ◌ ׁ -ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ◌ַ
אירים ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ִּ
לצד ◌ָדּ רוֹ םַ◌ ,עד
חשַ◌ ְ◌ %
אחד ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
מזרחּ ,ומוֹ ׁ ◌ֵש %ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
לצד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ַ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ◌ 3
קע ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ
מאיר ◌ָלעוֹ ◌ָלם,
הרקיע ּו ◌ֵ ◌ִ
חלוֹ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ה0מ ׁשּ ,ובוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
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I

חשַּ◌ ַ◌ %
ה0חרּ ,ו ◌ָבא
ילהָ◌ .אז ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
מפריד ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְואוֹ תוֹ ח ּוט ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מאיר ◌ַה ּיוֹ םְ◌ .ואוֹ ר ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ּכל ּול
להתחבר ◌ַ ּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
קדר ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
חר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
אוֹ ר ׁ ◌ָש ֹ
פרד
הא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַהזאתְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ָ ◌ַ
הא ◌ֶ ּי ◌ֶלתַ◌ ְ◌ .
תה ◌ָ ◌ַ
◌ְו ׁ ◌ָשא ּוב ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
למנ ◌ֵ ּצ ◌ַח ◌ַעל
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ִש ◌ָירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָלל אוֹ ◌ָת ּהַ◌ ָ◌ ,
מה ּיוֹ ם ◌ַ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ
נפרדה
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
עזבת ◌ִניֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
למה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אלי ◌ֵ ◌ִ
אמר? ◌ֵ ◌ִ
ה0חרּ .ו ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
אלי ◌ָ ◌ָּ
יע
והגּ ◌ַ
האיר ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לכיםִ◌ ֵ◌ ,
ה0חר ◌ֵמאוֹ ר ◌ַה ּיוֹ םַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
נתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ְַזמן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
והתפ ◌ְלל ּו,
ישב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ונלְ◌ ׁ ָ◌ .%
פלה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
אלעזרַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פלהַ◌ ָ◌ .
והלכ ּו.
אחר ◌ָ ּכָ◌ %קמ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ַ

צרי5
ׁשלם ֶא ָּלא ֶזה ִעם ֶזה ָּכִ ָ 5
ואינֹו ָ ֵ
לילה ְ ֵ
ּבלי ַ ְ ָ
ׁשאין יֹום ְ ִ
ְּכמֹו ֶ ֵ
ולילה
האדם יֹום ָ ַ ְ ָ
להּמצא ִעם ָ ָ ָ
ּבּתֹורה ְ ִ ָ ֵ
ַ ָ
לדוד
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה(חר ◌ִ ◌ְ
איּ ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למנצ ◌ַח ◌ַעל
בשלח -דף מ"ו ע"א[ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים כב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חביבה ◌ַ ּ
לדודַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0חר ◌ִ ◌ְ
◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
למעלה
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,אה ּוב ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהּ ָ◌ ַ◌ ,
לדבריוְ◌ ,ו-א
מק ׁ ◌ִשיב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ
ְואה ּוב ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ ◌ָ
הבא.
עוֹ ◌ֵזב אוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,ו-א עוֹ ◌ֵזב אוֹ תוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
)כב,

א( :

]זוהר שמות פ'

לעסק ◌ַּב ּיוֹ ם ּו ◌ַ ◌ַּ
והגית
ילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )יהושע א( ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
בל ◌ְ ◌ָ
צריֹ ֲ◌ ַ◌ %
בתוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ַ ּ
בריתי
וכת ּוב )ירמיה לג( ◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולילהָ◌ ְ◌ .
ּבוֹ יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היה
ילה? ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אבל ◌ָל ◌ָּמה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מילא ◌ַ ּב ּיוֹ םָ◌ ֲ◌ ,
ולילה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ֵ◌ .
יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
לילהֵ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ָש ◌ֵלםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין יוֹ ם ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָמצ ּוי ◌ֶאל ◌ַ ◌ֵ
ואינוֹ
ׁ◌ָש ◌ֵלם ◌ֶ ◌ָּ
האדם יוֹ ם
להמ ◌ֵצא ◌ִעם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהּ ָ◌ ,כִ◌ ָ◌ %
צריַּ◌ %ב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ולילה.
לאדם יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ָולילהְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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עקר ◌ַ ◌ַּ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַ ּ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
ואילַ◌ ְ◌ ,%
מחצוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ילה ◌ֵ ◌ֲ
הל ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
כלל ◌ַ ◌ַּ
אבל ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת
ילה ◌ִהיאָ◌ ֲ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
הראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
חצית ◌ָ ◌ִ ׁ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
נכנס ◌ַ ◌ָ ּ
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲע ׁ ◌ֵש ◌ַע ◌ִעם
עדן ◌ְ ◌ִ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
ילה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
ולעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה.
לאדם ◌ָלק ּום ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
ואז ◌ָ ◌ִ
יקיםָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
עדן,
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ַ ּ
יבים ◌ְלקוֹ לוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ּכת ּוב )שיר ח( ◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת
מק ׁ ◌ִש ◌ִ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ
רש ּו ◌ָה,
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
מיעניֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
הש ◌ִ ◌ִ ◌ִ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ֵלְ◌ ׁ ַ◌ %
מק ׁ ◌ִש ◌ִ
חברים ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ַגּ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ּב ◌ַגּ ◌ִנּ ים  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ֵתף
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
ילהְ◌ ׁ ַ◌ .
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַ ּ
לש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַ ּ
עמ ּה ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ִ ◌ָּ
עש ◌ַע ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
ראל ◌ָ ּב ◌ָאה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ב ◌ֶקרְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
כש ◌ָ ּבא ◌ַה ּ ֹ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
חסדְ◌ ,ו-א ◌ַרק
רביט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לה ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ומוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָ ּ
ועל ◌ֵ ּ
לבדּ ּהָּ◌ ֶ◌ ,
והרי
עמ ּהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עליה ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עליה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ִ ◌ָּ
חסדּ וֹ ּו ◌ַ ◌ַּ
ועל
ילה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
בל ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ה0חר.
נקראת ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נחש,%
הב ◌ֶקרָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ,
להאיר ◌ַ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
מתחב ◌ֶרת
נמצאתָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
וקדר ּות ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נהיה קוֹ ◌ֵדרְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ְוהאוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
א0ה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
0נינ ּוָ◌ ִ◌ ,
בעל ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
א0ה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ
מספ ◌ֶרת ◌ִעם ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ּ
לדבר ◌ִע ּמוֹ
להיכלוֹ .
ְונכנסת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מאיר ּו ◌ָבא ◌ַ ◌ַּ
ילהְ◌ ,ונוֹ ◌ֵטל
הל ◌ְ ◌ָ
להכ ◌ֵנסִ◌ ֵ◌ ,
ה0מש ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אחר ◌ָ ּכְּ◌ %כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ָצה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ַ
ערים,
וחמוֹ ◌ִרים נוֹ ◌ֲ ◌ִ
ה0ערים ◌ְסת ּו ◌ִמיםֲ◌ ַ◌ ,
אוֹ תוֹ ָ◌ .אז ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חצה ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶל] %לקרא[ ◌ָלק ּום
מתחיל ◌ַ ּ◌ֶ
ילה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
בחיםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ֶ
כלבים נוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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המ ◌ֶלּ %ו ◌ַ ◌ִ ּ
ההיכלְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר
יש ◌ַעל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
מק ׁ
בירה ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ְוהגּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
לזמרּ ,ו ◌ָבא ◌ַ ◌ֶּ
נשמוֹ ת
ואז ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲע ׁ ◌ֵש ◌ַע ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
רעיתי ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ◌ְ .
תחי ◌ִלי ◌ֲאחוֹ ◌ִתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
יקים.
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
דברי תוֹ ◌ָרה.
זמן ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
צריכים ◌ָלק ּום
בירהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הגּ ◌ִ ◌ָ
היכל ◌ַ ◌ְ
ְולכן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלָּ◌ 3◌ ְ◌ ,%
וה0בח
לפניוַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
וכלם ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זמן ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
נחת ר ּו ◌ַח
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָרחוֹ ק] ,יותר[ ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
מהכל.
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
סת ◌ֵלּ ק ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶל%
והתקדּ רָ◌ ,אז ◌ַ ּ◌ֶ
הב ◌ֶקר )ומחשיך( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ילה ּו ◌ָבא ◌ַ ּ ֹ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
ְוהגּ
לכל
מתנוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
לה ◌ַ ◌ָּ
◌
ָ
תן
◌
ֵ
◌
ְ
חדוה,
◌
ָ
◌
ְ
◌
ֶ
ב
ּ
◌
ְ
ד
ס
ב
ּ
◌
ְ
בירה
◌
ָ
◌
ִ
◌
ְ
◌
ַ
◌
ּ
ונוֹ
וֹ
מנין.
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
היכלהְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ְּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ּ

ֹוסק
לילה ְוע ֵ
זמן ֲ -חצֹות ַ ְ ָ
ׁשּמתע ֵֹורר ְּבאֹותֹו ְ ַ
חלקֹו ֶׁשל ִמי ֶ ִ ְ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
חברֹו
נקרא ֲ ֵ
ּבּתֹורהָ ְ ִ ,
ֹוסק ַ ָ
זמן ְוע ֵ
ֹומד ְּבאֹותֹו ְ ַ
וכל ִמי ֶׁשע ֵ
ּבּתֹורהָ ְ ,
ַ ָ
יׂשראל
ּוכנסת ִ ְ ָ ֵ
ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ְ ֶ ֶ
לדוד )כב ,א( ] :זוהר ויקרא פ'
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה( ◌ַחר ◌ִ ◌ְ
איּ ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למנצ ◌ַח
ויקרא )דף כאָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואמר) ,תהלים כב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
נסת
ה0חר? זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לדודִ◌ .מי זוֹ ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0חר ◌ִ ◌ְ
◌ַעל ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
וכי ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת
ויעלת ◌ֵחןִ◌ ְ◌ .
אהבים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
קראת )משלי ה( ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
ה0חרְ◌ ,ו-א ◌ְּב ◌ָכל ◌ַה ּיוֹ ם? ◌ֶ ◌ָּ
קרא
אלא ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלתֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ◌ַ
אמר
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
ודוד ◌ַ ּ◌ֶ
מצאוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אמר )הושע ו( ◌ְּכ ׁ ◌ַש ◌ַחר ◌ָנכוֹ ן ֹ ◌ָ
ׁ ◌ַש ◌ַחרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראל ◌ֶאת
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אמרה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הרי -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֶאת ◌ֶזה ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶזה )שנקרא אילת אהבים ויעלת חן ,והיא באה מאותו מקום שנקרא שחר ,כמו
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שנאמר )הושע ו( כשחר נכון מצאו ,ודוד המלך אמר את זה על כנסת

I
ישראל(,

ה0חר.
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ַּ
הסת ּו ◌ִמים ׁ ◌ֶשל
תחים ◌ַ ּ◌ְ
ילהְ◌ ּ ,פ ◌ָ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ְרחוֹ ◌ִקים
נמצאים )שוככים(ָ◌ ְ◌ ,
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֶ ◌ְ
מח ◌ְ ּז ◌ִרים ◌ַעל גּ ּופוֹ ת
וש ◌ִטים ◌ְּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
לכים ◌ְ ׁ ◌ָ
ררים ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
תיהםְ◌ ,ורוֹ ◌ִאים ◌ֶאת
למטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
למקוֹ מוֹ ◌ֵ ◌ֶ
בבים ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ְוסוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
תיהם ּו ◌ְ ◌ִ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
תיהם
במ ּטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
התח ◌ְ ּזק ּו ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ּופוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ְדּ יוֹ ◌ַקן ◌ַ ּ◌ֶ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
אחת
תיהם עוֹ לוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
נשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אדםְ◌ ׁ ִ◌ ,
בני ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁשּ .ו ◌ְ ◌ֵ
דברי ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהְ◌ ׁ ַ◌ .
להֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ַ
ְואחת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ָ ּ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
אחר
מתעכבוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
למעלה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
תיהם עוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
חלק ◌ַ ◌ַּ
ונפת ◌ִחים
מכריזָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הכרוֹ ז עוֹ ◌ֵמד ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ילהּ ָ◌ ַ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
צריְּ◌ .%כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
ררת ּו ◌ַ ◌ִּ
ישה ◌ְ ּב ◌ִכנּ וֹ ר
מק ׁ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ָצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ
תחיםָ◌ .אז ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
הפ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מאליוּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
מנ ◌ֵגּ ן ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִודּ ,ו ◌ְ ◌ַ
מש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
עדן.
יקים ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
מש ּ◌ַת ◌ֲע ׁ ◌ֵש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
וכל
זמן ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
חברוֹ ׁ ◌ֶשל
נקרא ◌ֲ ◌ֵ
זמן ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּ
ראלְ◌ ,ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
אל ּו
ש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ורעי
אחי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ַ
ורעים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קפב( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
נקראים ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאכים
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חברים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ
ונקראים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אדב ◌ָרה ◌ָנּ א ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּבִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .%
◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
חברים
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ח( ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
והמ ◌ֲחנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
פתחים
מכריזּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכרוֹ ז עוֹ ◌ֵמד ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ֵלְּ◌ .%כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַה ּיוֹ םּ ָ◌ ַ◌ ,
מקש ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
פתחי
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ררים ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
נפת ◌ִחיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ַצד ◌ָדּ רוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
נסת
אזי ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מק ◌ֵּבל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ תַ◌ ֲ◌ .
והמ ◌ֶל %יוֹ ׁ ◌ֵשב ּו ◌ְ ◌ַ
הרחמים ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נפ ◌ָּת ◌ִחיםֶּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
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I

חברים
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ברים ◌ְועוֹ ◌ָלהָ◌ ְ◌ ,
טלת ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ראל נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
המ ◌ֶלָ◌ .%אז
ושוֹ ◌ִרים ◌ְּב ◌ֵחיק ◌ַ ּ◌ֶ
ודבריהם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ׁ
כנפיהֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ברים.
הדּ ◌ָ ◌ִ
תב ◌ֶאת ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
לכ ּ ֹ
המ ◌ֶלְ◌ ִ◌ %
מצ ◌ֶ ּוה ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
נמש%
חסד ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
היכלוְ◌ ,וח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
אותם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ
◌ָ
ּו ◌ַב ּ◌ֵס ◌ֶפר ◌ְּכת ּו ◌ִבים ◌ָ ּכל
המ ◌ֶל,%
אדם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מתעטר ◌ָ ◌ָ
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּמאוֹ תוֹ ח ּוט ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עטרת ◌ַ ◌ֶּ
ערי
לכל ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
נכנס ◌ְ ◌ָ
ותחתוֹ ◌ִנים .ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
חדים ◌ֶ ◌ְ
ממנּ ּו פוֹ ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
ּ
בידוֹ ּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
הדּ ין
עלי ◌ַ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ואפל ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מחה ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ ,%
◌ַ ◌ֶּ
הרי
עליו ◌ִדּ יןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מדים ◌ָלד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,אין ◌ָדּ ◌ִנים ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
ולכן
מהיכל ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
רשם ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%שנּ וֹ ◌ָדע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֵ ◌ַ
ִנרשם ◌ָ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ִדּ יןְ◌ ׁ ַ◌ .
דנים ◌ָ ◌ָ
א ◌ָ ◌ִחלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
לדברי תוֹ ◌ָרה.
המ ◌ֶלָ◌ּ %ת ◌ֵאב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶל%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מדת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הדּ ◌ָברֵ◌ ,אין עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
ּבֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָּ
בתוֹ ◌ָרה,
התעסק ּו ◌ַ ּ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ראל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
וכל ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
ברי תוֹ ◌ָרה,
מדּ ◌ְ ◌ֵ
התב ּ◌ְטל ּו ◌ִ ◌ִ
עמ ◌ֶהםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ראל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
היתה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ◌ִ ◌ָּ
נסת
אחתִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ְ◌ ,%ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עמ ◌ֶהם ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
יכלה ◌ַ ◌ֲ ֹ
א ◌ָ ◌ְ ◌ָלעמד ◌ִ ◌ָּ
והמ ◌ֶל%
חהֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
מתח ◌ֵ ּזק ּ ֹ
ררת ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ַ◌ %ב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
כ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לפני
ראל ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
וכל ◌ְ ◌ַ
תהָ◌ ְ◌ .
מח ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ש ◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ׂ
לקבל אוֹ ◌ָ ּ
חה .אוֹ י
ביכוֹ ל ◌ָּת ׁ ◌ַש ׁש ּ ֹ
עמ ּהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואין ◌ַ ּ
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ %
כ ◌ָ ּ
נמצאת ◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ֶּ
אש ◌ֵרי
מעלהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכְ◌ ׁ ַ◌ %
הכ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חלישים ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי%
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
אזי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא קוֹ ◌ֵרא
ראלַ◌ ֲ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
אתפ ◌ָאר.
אשר ◌ְ ּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ %
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ִ ◌ְ ׂ
עבדּ י ◌ָ ּ◌ָ
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עליו) ,ישעיה מט( ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
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I

לדרּגא
מדרגא ְ ַ ְ ָ
למעלה ַ ְ ְ ָ
ֹולה ְ ַ ְ ָ
הּצּדיק ע ָ
ִַַ
לדוד )כב ,א( :
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה(חר ◌ִ ◌ְ
איּ ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,י ׁש ◌ִמי
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ,
ְואמר ◌ַ ◌ִ ּ
ויקרא )דף כ"הַ◌ ָ◌ ◌ [(.
ויש ◌ִמי
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ָהר ּו ◌ַחׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ויש ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
נש ◌ָמהׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ִּב ◌ְ ׁ ◌ָ
נפשֶ◌ .זה ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א זוֹ ◌ֶכה ◌ֶ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ זוֹ ◌ֶכה ◌ֶ ◌ָּ
נפ ׁש,
אלא ◌ַרק ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ַרק ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ ׁ
כשה ּוא
מאהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ְו-א עוֹ ◌ֶלה יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּבק ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌3
ונדב ◌ִקים ּבוֹ ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
רעים ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
צדדים ◌ָ ◌ִ
◌ָי ׁ ◌ֵשן ,אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דיעים לוֹ
אמת.
מהם ◌ֱ ◌ֶ
זביםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ֵ◌ ,
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מצערים
ברי ׁ ◌ֶש ◌ֶקרּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מראים לוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
עמוֹ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ְולפעמים ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חקים ◌ִ ּ
מהם ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִאים
זרהֶ◌ ֵ◌ ,
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
אמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ַ◌ ְ◌ .
ועל ◌ָ ּכּ 3◌ %
דב ◌ִקים ּבוֹ ָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם
אמתִ◌ ,מּ 0ום אוֹ תוֹ ◌ַצד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ברי ◌ֱ ◌ֶ
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ◌ָמם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
לזמן ◌ָקרוֹ ב.
ברים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
]זוהר ויקרא פ'

אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֵ ּהרעים ◌ַ ◌ָּ
אל ּו.
יש ׁ ◌ָש ׁ
הלל ּו ◌ֵ ׁ
ראהַּ◌ ,ב ּ◌ִמ ◌ִינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
אויר.
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
חקים ◌ִעם ◌ְ ּב ◌ֵני
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ֲ ◌ִ
רגּ ה ◌ַה ּיוֹ ◌ֵתר ּ◌ַת ◌ְ ּ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
תיהםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֲחצ ּו ◌ִפים
מצערים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אדם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
מעליוֹ ◌ִנים
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ָנה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ויש ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ֶ ◌ְ
לביםׁ ֵ◌ ְ◌ .
◌ְּכמוֹ ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
מהם
זבים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
בריםֶ◌ ֵ◌ ,
לאדם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דיעים ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וא ּל ּו מוֹ ◌ִ ◌ִ
חתוֹ ◌ִניםֵ◌ ְ◌ ,
מת ◌ְ ּ
ּו ◌ִ ּ◌ַ
אמת ◌ִ ּייםּ ֵ◌ ְ◌ ,
תה
ברים ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הדּ ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ ּ◌ִ
האמ ּ◌ִת ◌ִ ּיים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַל ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ָ ּקרוֹ בְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים .אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש5א
אוירֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
התל ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
לקבל
להתת ◌ֵ ּקן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
נפש רוֹ ◌ָצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
תה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
זוֹ ◌ֶכה יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מאשר ◌ַ ּב ◌ֶנּ ◌ֶפ ׁשְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
תה
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ר ּו ◌ַחֶ◌ ֶ◌ ,
תה ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
הרויחה אוֹ ◌ָת ּה .יוֹ ◌ֵצא ◌ַמה ◌ֶּ 0יוֹ ◌ֵצא ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
לעלוֹ ת ◌ְו-א רוֹ ◌ָצהַ◌ ,עד
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶפ ׁשּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ
0טת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ורוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ
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עזבת ¦ני ¨רחוֹ ק ¦ ׁ
אהי
אגתי :ג ¡ ©
ברי ׁ©ש ¦ ¨ £
עתי ¦דּ § ¥
מיש ּו ¨ ¦
למה ¨ּ § © £
¨¨
ולילה §וא ד ּו ¦מ ּ¨יה
תענה § © § ¨
אקרא יוֹ ¨מם §וא © ¤ £
' ¨§ ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

מהם
בריםֶ◌ ֵ◌ ,
לה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
והם מוֹ ◌ִ ◌ִ
אוירֵ◌ ְ◌ ,
גשת ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּפוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
דיעים ◌ָ ּ
ונקשר
תה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ה ּוא הוֹ ◌ֵלָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ְקרוֹ ◌ִבים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם יוֹ ◌ֵתר ◌ְרחוֹ ◌ִקיםּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
תה ר ּו ◌ַח יוֹ ◌ֵצאת,
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֶנה ר ּו ◌ַחֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֶנה ר ּו ◌ַח ,אוֹ ◌ָ ּ
מלאכים
ונכנס ◌ֵּבין ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סלעים ,עוֹ ◌ֶלה ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הרים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ֵ ּבר ◌ָ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ַ
בריםְ◌ ,וחוֹ ◌ֵזר
דעְ◌ ,ולוֹ ◌ֵמד ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דע ◌ַמה ◌ֶּ 0יוֹ ◌ֵ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםְ◌ ,ו ׁ ◌ָשם יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ
קד0הַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה
אדם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
קשר ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
למקוֹ מוֹ ָ◌ .אז ה ּוא ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
למעלה
נש ◌ָמהִ◌ ,היא עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֶנה ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
בנ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ְוקוֹ ◌ֶנה אוֹ ◌ָ ּ
לכת
תהְ◌ ,והוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תחים -א ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מרי ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ושוֹ ◌ְ ◌ֵ
למעלהׁ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעכ ◌ִבים אוֹ ◌ָ ּ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּצר ּו ◌ִרים ◌ִ ּב ◌ְצרוֹ ר
הצ ◌ִדּ ◌ִ
0טת ◌ְו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
נכנסת ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
העליוֹ ן.
ונהנית ◌ִמן ◌ַה ◌ִ ּזיו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלֵ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ %
ענג ◌ַ ּ◌ֶ
ושם רוֹ ◌ָאה ◌ֶאת ֶֹ ◌
הח ◌ִ ּייםָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
הא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ְ ּ
רדתְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ן ,יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ררת ◌ָ ◌ַ
כש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אריה
מת ◌ַגּ ◌ֵּבר ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
תהּ ,ו ◌ִ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
צדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָנה אוֹ ◌ָ ּ
הא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה
תה ◌ָ ◌ַ
חזק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ◌ָ
הב ◌ֶקר ◌ְוהוֹ ◌ֵלִ◌ %עם אוֹ ◌ָ ּ
חסדּ .ו ◌ִמיה ּו ◌ֶזה? ח ּוט
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לק ◌ֵּבל ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ,%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
להראות ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ועד
קנה אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יד( ◌ִאם ◌ִמח ּוט ◌ְ ◌ַ
אברהםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זכה
ואמר ◌ִאם ◌ִמח ּוטָ◌ ָ◌ ,
מאחר ◌ְּכל ּוםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נהנה ◌ֵ ◌ַ ◌ֵ
נעל .ה ּוא -א ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
שרוֹ ַ◌ ַ◌ %
◌ְ ׂ
כש ◌ָ ּבא אוֹ תוֹ ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ִעם
אברהםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נקרא ◌ַהח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַלח ּוט ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ ,
אמר )תהלים כב(
ודוד ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלִ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
עמ ּה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הא ◌ָ ּי ◌ָלה ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ
מתע ּ◌ֵטר ◌ִ ◌ָּ
0ירה
ה0חר ַ◌ -ה ◌ִ ◌ָ
ראלַ◌ .א ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ה-חר ,זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
למנ ◌ֵצּ ◌ַח ◌ַעל ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
עזב ◌ָּת ◌ִני ◌ְוגוֹ '.
למה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
אלי ◌ָ ◌ָ
אלי ◌ֵ ◌ִ
מרים ◌ַּב ◌ָגּ ל ּות ◌ֵ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

יׁשּועה
ּגֹורם ְ ָ
הּׁשם ֵ
יׁשעיהּו ַ ֵ
ּנביא ְ ַ ְ ָ
ַה ָ ִ
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשה )כב ,כ( :
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רחק ◌ֱ ◌ָ
וא ּ ◌ָתה ה' ◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
ואמר) ,תהלים
פ' ואתה תצוה )דף קע"טָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואתה ה' -
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשה'ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רחק ◌ֱ ◌ָ
'ואתה ה' ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
כב( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
להיוֹ ת עוֹ ◌ֶלה ◌ָהאוֹ ר
מא ּ◌ָתנ ּו ◌ִ ◌ְ
להתרחק ◌ֵ ◌ִ
רחק ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ -
אחדַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
הרי ◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
מטה,
מתעלה ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מטהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מל ◌ַ ◌ָּ
מל ◌ַ ◌ָּ
נמצא ◌ְּכ ◌ָלל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
נחשָּ◌ %כל ◌ָהאוֹ ר ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אזי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֲ ◌ַ

]זוהר שמות

בנה
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ירמיה ּוַ◌ ְ◌ .
ימי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ִּב ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ָ
נחרב ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ועל סוֹ ד ◌ֶזה
למקוֹ מוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ ְ◌ .%
חזר ◌ָהאוֹ ר ◌ִ ◌ְ
לבסוֹ ף- ,א ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ּ
העלם ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ר
ירמיה ּוֵ◌ ְ◌ ֶ◌ .
התנבא ◌ַעל ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ - %
ׁ◌ֵשם ◌ַה ◌ָנּ ◌ִביא ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
להאיר ◌ְ ◌ַ ּ
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למעלה ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לבסוֹ ף ◌ְּכמוֹ
ירמיה ּו ָּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
ונחרב ◌ֵ ּבית
למקוֹ מוֹ ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
חזר ◌ִ ◌ְ
התעלה ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ .%
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I

ה0ם גּ וֹ ◌ֵרם
עיה ּוֵ◌ ַ◌ ,
יש ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ְ ׁ ◌ַ
המאוֹ רוֹ תָ◌ ֲ◌ .
ונחשכ ּו ◌ַ ּ◌ְ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
למקוֹ מוֹ )ישעיהו ,להאיר האור
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ
להחזיר ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הי ׁש ּו ◌ָעהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
וכל
הטוֹ בוֹ ת ◌ְ ◌ָ
קדּ ׁשָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
העליון ולעשות ישועה( ◌ ◌ִ ◌ְ
ְולבנוֹ ת ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
וכל ◌ַ ּ
ביאים
הנּ ◌ִ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ
בראשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ .
יחזר ּו ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ ּ
וצר ּוף
ה0ם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרםֵ◌ ְ◌ ,
סבת ◌ַ ◌ֵ
לעמת ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ַ ּ
האל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ֶזה ◌ְ ◌ַּ◌ 3
ועל סוֹ ד
לרעַ◌ ְ◌ .
והן ◌ְ ◌ַ
מעשהֵ◌ ,הן ◌ְלטוֹ ב ◌ְ ◌ֵ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת זוֹ ◌ָ ּבזוֹ גּ וֹ ◌ְרמוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ה0מוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
וכן ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶזה ◌ֵצר ּוף ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
דגמת ◌ַה ◌ֵ0ם
עליוֹ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ַ◌ ְ◌ 3
להראוֹ ת סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
עצמן גּ וֹ ◌ְרמוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים
עצמן גּ וֹ ◌ְרמוֹ ת סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם.
◌ְ ◌ַ ◌ְ

ּתרחק
ַא ָּתה ה' ַאל ִ ְ ָ
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשה )כב ,כ( :
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רחק ◌ֱ ◌ָ
וא ּ ◌ָתה ה' ◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
פ' תרומה )דף קל"ח (:פרק כ"ב – פסוק כ'[ ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כב(
אמר
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשה'ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רחק ◌ֱ ◌ָ
'ואתה ה' ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
המ ◌ֶלְּ◌ %כ ◌ֵדי
מסדּ ר ◌ֶאת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַ ּ◌ֶ
מתקן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מסדּ ר ◌ֶאת
מתקן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
בנהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לל ◌ָ ◌ָ
ה0מש ◌ַ ּ◌ְ
לח ◌ֵּבר ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ְ ◌ַ
ואתה ה'  -סוֹ ד
רחקָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
ואתה ה' ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
להתחברַ◌ ָ◌ ,
בחיו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ָ
עלתה
רחק ֵּ◌ -כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחת ◌ְּב ◌ִלי ◌ֵפר ּודַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
חבר ּות ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ֲ ◌ֵ
מ0ם רוֹ ◌ָצה
העליוֹ ןּ ,ו ◌ִ ◌ָ
והכל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עלהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
להתחבר ◌ִעם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ּ
ולכן ◌ַאל
למעלהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להתק0ר ◌ַ ּ ֹ
לאין סוֹ ף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ
ולכן ◌ְּבתוֹ ִ◌ %סדּ ּור
ולעזב אוֹ ◌ָתנ ּוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
להס ּ◌ַת ּ◌ֵלק ◌ֵ ◌ִ ּ◌ָ
רחק ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
מאתנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להדּ ◌ֵבק ◌ִע ◌ָּמם ◌ִ ◌ְּ
מטה,
להכ ◌ֵלל ׁ ◌ָשם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
צריכים ◌ִ ◌ְ ׂ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ◌ִ
מל ◌ַ ◌ָּ
]זוהר שמות
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 Iזוהר תהלים I

I

ירצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
למטה
ש ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ִי ◌ְ ׂ
הכבוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ,
להתעלוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
אלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מהם.
להתרחק ◌ֵ ◌ֶ
יעזב אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מחזיקים ּבוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ
הת ◌ִ ◌ָּ
המ ◌ֶלּ .%ו ◌ְבעוֹ ד
לחשְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
פלה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
ְולכן ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ֵ
דבר ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ִעם ◌ַ ◌ֶּ
איל ּו ◌ִתי ָ◌ -מה ◌ַא ◌ָ ּיל
מתרחקת ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ְּכ ◌ָללָ◌ ֱ◌ .
עמוֹ - ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְּבסוֹ ד ◌ִ ּ
מתרחקיםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
לכים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
צביְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ
עזב ּו ַ◌ -אף ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה
התע ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
למקוֹ מוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
למעלה ◌ְּב ◌ֵאין סוֹ ףִ◌ ,מ ◌ָ ּיד חוֹ ◌ֵזר ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ָ ּכח
להיוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
זבים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
למטה ◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ְ◌ ,ו-א עוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולכןָ◌ ֱ◌ ,
מהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
להתרחק ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להתאחד ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
ולאחז ּבוֹ ◌ְּכ ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ֹ
צריכים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ֲ ◌ִ ּ
משיְּ◌ ִ◌ %
אפל ּו
י0אר ◌ִ ׁ
למטהֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ׁ ◌ִ
איש ◌ָעז ּוב ◌ִ ◌ֶּ
מעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אלה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ולכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵמְ◌ %גּ ◌ָּ◌ 3
צריֹ ֱ◌ ֶ◌ %
לתפלהִ◌ ָ◌ ,
אחתֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
לאחז ּבוֹ
יעזב
מעמנ ּו ◌ְו-א ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
לחשְּ◌ ,בסוֹ דֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עמוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יתרחק ◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
לדבר ◌ִ ּ
א-היכם ◌ַח ◌ִ ּיים
בקים ◌ַ ּבה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ואתם ◌ַ ◌ְ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
מעמנ ּוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
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נפשי ¦מ ּ©יד ּ¤כ ¤לב
מחרב © § ׁ ¦
ילה ¤ ¤ ¥
לעזרתי ח ּו ׁ¨שה :כא ©ה ¦ ּצ ¨
איל ּו ¦תי § ¦ ¨§ ¤
¡¨
רמים
רני ¦ ¥
מק § ¥
אריה ּו ¦ ּ©
מפי © § ¥
יעני ¦ ּ ¦
יחידתי :כב הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
§¦ ¨ ¦

I

◌ּ3כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ ם.

 Iזוהר תהלים I

)תהלים קמד(

I

העם ׁ ◌ֶשה'
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
העם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
א-היו.
◌ֱ ◌ָ

ּקרבן
מקּבל ַה ָ ְ ָ
אריה ְ ַ ֵ
ְּדמּות ַ ְ ֵ
יחידתי
מיּ ד ◌ֶ ּכ ◌ֶלב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
נפשי ◌ִ ◌ַ
מחרב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ילה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
הצּ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
חדש מדרש רות ,תיקוני זוהר ת' ע'[ התפלה היא כקרבן ,כמו
שדרשו הראשונים שהתפלות כנגד תמידים תקנום ,אם היו
זוכים היה יורד דמות אריה והיה מקבל הקרבן ,וזה מיכאל
שמדרגתו חסד והוא מקבל תפלת שחרית ,ואם לא זכו מה
אתוֹ " )שמות כב ,ל( ,שנחשב לו
"ל ◌ֶּכ ◌ֶלב ּ◌ַת ׁ ◌ְש ◌ִלכוּ ן ֹ
כתוב בקרבןַ◌ :
כטרפה ,ובעבור זה היה יורד דמות כלב לקבל זאת המתנה
נפשי ◌ִמ ◌ַ ּיד ◌ֶּכ ◌ֶלב
מחרב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ילה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
"הצ ◌ָ
והקרבן ,וזהו שאמר דוד ◌ַ ◌ִ ּ
ְיחידתי".
◌ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
)כב ,כא( ] :זוהר תורה; זוהר

אם זוכה דמות אריה מקבל נשמתו .וכמו כן ,כאשר ימות
איש אם זוכה יורד דמות אריה לקבל נשמתו ,ואם לא
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִמ ◌ַ ּיד
מחרב ◌ַ ◌ְ
ילה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
"הצ ◌ָ
הרי דמות כלב ,שעליו אמר דוד ◌ַ ◌ִ ּ
יחידתי".
◌ֶּכ ◌ֶלב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
נשמה נרכבת בכלב .אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אביו,
אבי שמעתי שיש נשמה שמרכיבים אותה בכלב,
יחידתי",
נפשי ◌ִמ ◌ַ ּיד ◌ֶּכ ◌ֶלב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
מחרב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ילה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
"הצ ◌ָ
ובשביל זה אמר דוד ◌ַ ◌ִ ּ
"יחידתי" ,זו הנשמה ,וכי הנשמה נרכבת בכלב ,אמר
מהו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
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אהללךּ¨ :
קהל ¤ § © £
לאחי ּ§בתוֹ  ¨ ¨
אספ¨רה ׁ ¦ש §מ¨ ¤ § %
עניתני :כג § ּ © £
¦¨ ¦£
יעקב ּ©כ ּ§בד ּוה ּו
זרע ©Ÿ £
הלל ּוה ּו ּ¨כל © ¤
יהו  © §
יראי § ¨Ÿ
כד ¦ § ¥
בזה §וא ׁ ¦ש ּ©קץ
ראל :כה ּ¦כי א ¨ ¨
ישׂ ¨ ¥
זרע ¦ §
ממ ּנ ּו ּ¨כל © ¤
§וג ּור ּו ¦ ּ¤
מע:
בש § ּועוֹ ¨ ¥
ממ ּנ ּו ּו § ׁ©
הסתיר ּ¨פ ¨ניו ¦ ּ¤
עני §וא ¦ § ּ¦
¡ענ ּות ¨ ¦
אליו ׁ¨ש © ¥

I

I

 Iזוהר תהלים I

לו בני כך הוא ,שנרכבת באותו ערל נחש הקדמוני שפיתה
לחוה ולהאנשים ,זה הוא כלב ,וזה הוא יצר הרע שבא
בעולם ההוא רוכב עליו שתקבל ממנו הנשמה עונשו.

הּמל5
ּכלי ַ ֶ ֶ
ּוח ֵאּלּו ֵהם ְ ֵ
ּוׁשפל ר ַ
ּדּכא ְ ַ
ואת ַ ָ
ונדּכה ְ ֶ
ׁשּבר ְ ִ ְ ֶ
ֵלב ִנ ְ ָ
עני )כב ,כה( :
בזה ◌ְוא ׁ ◌ִש ◌ַּקץ ◌ֱענ ּות ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּכי א ◌ָ ◌ָ
הרי
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
אביוַ◌ ָ◌ ,
אלעזר ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
טּ ִ◌ ◌ [(.
וכל
הרעב ◌ָ ּבא ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
חטאי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ֲ ◌ָ ◌ֵׁ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַעל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
נמצאים ◌ֶ ◌ָּ
עש ◌ִיריםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ָ ּבם ◌ַגּ ס
אלא ◌ַרק ◌ָ ּב ◌ֲ ׁ ◌ִ
אינם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
החטאים ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הדּ ין? ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
ענ ◌ִ ּייםָ◌ .מה ◌ַ ◌ִ
נמצאים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעכשו
הרי ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
העש ◌ִירים?! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ויעמיד ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ׁ ◌ִ
הענ ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יהרג ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ֹ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
אלתֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
לפניו! ◌ָ ◌ַ
לחטא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ִסיפ ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואמר ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
לה ּ ◌ָפ ◌ַרע
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ
החברים ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מש ◌ִלים
להם ׁ ◌ָשלוֹ ם ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
אזי נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
לאב ◌ָדם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ֲ◌ ,
מהרש ◌ִעים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֵ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
נמצאים
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ ֹ
כלָ◌ ֲ◌ .
להם ◌ַּב ּ ֹ
◌ָ ◌ֶ
העליוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ֵּכ ◌ִלים ◌ַ ◌ָ ּ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם,
הלל ּו ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
למ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ֶּ
ואת ◌ַדּ ◌ָ ּכא ּו ׁ ◌ְש ◌ַפל
ונד ◌ֶּכה) .ישעיה נז( ◌ְ ◌ֶ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ִמי ◌ֵהם? )תהלים נה( ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
ר ּו ◌ַחּ ֵ◌ .
והרעב
צ ◌רת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מצאת ◌ַ ּב ּ ֶֹ
כש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלּ .%ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אל ּו ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ּ◌ֶ
]זוהר ויקרא פ' ויקרא )דף
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יאכל ּו
יראיו :כז § Ÿ
נגד § ¨ ¥
אש ּ¥לם ¤ ¤
נדרי ©ׁ £
קהל ¨רב § ¨ ©
תהל ¦תי ּ§ב ¨ ¨
מאת¨ּ ¦ § %
כו §ּ ¦ ¥
לעד:
יחי § © § ¤
רשיו § ¦
יהו  דּ ¨ׁ §Ÿ
יהלל ּו § ¨Ÿ
וישׂ ּ¨בע ּו § © §
ענוים § ¦ §
¦¨ £
לבבכם ¨ ©
ויש ּ©ת £חו ּו
ארץ § ¦ ׁ §
אפסי ¨ ¤
יהו  ּ¨כל © § ¥
וישב ּו ¤אל § ¨Ÿ
יזכר ּו § ¨ ׁª
כח ¦ § ּ§
המל ּו ¨כה
ליהו  © ּ§
מש ּ §פחוֹ ת גּ וֹ ¦ים :כט ּ¦כי © ¨Ÿ
לפני¨ּ %כל ¦ ׁ§
§ ¨¤
יכרע ּו
לפניו ¦ § §
ארץ § ¨ ¨
אכל ּו ©ו ¦ּי ׁ §ש ּ©ת £ח ּו ּו ּ¨כל ¦דּ ׁ §ש ¥ני ¤ ¤
משל ּ©בגּ וֹ ¦ים :ל ¨ §
ּו ¥ׁ Ÿ
עפר § © § ׁ
לאדני
יספר © ¨Ÿ
יעבד ּנ ּו § ©ּ ª
זרע © © § ¤
ונפשוֹ א ¦ח ּ¨יה :לא © ¤
רדי ¨ ¨
ּ¨כל יוֹ § ¥
לעם נוֹ ¨לד ּ¦כי ¨עשׂ¨ ה:
יבא ּו § ©ויגּ¦ יד ּו ¦ § ¨
©לדּ וֹ ר :לב ¨ Ÿ
צדקתוֹ § ©

I

I

 Iזוהר תהלים I

המ ◌ֶל,%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
אזי ּבוֹ ◌ִכים ◌ְוגוֹ ◌ִעים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הענ ◌ִ ּייםַ◌ ֲ◌ ,
מתח ◌ְ ּז ◌ִקים ◌ַעל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
ְוהדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
מהכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מקרב אוֹ ◌ָתם יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עניָ◌ ְ◌ .
בזה ◌ְו-א ׁ ◌ִש ◌ַ ּקץ ◌ֱענ ּות ◌ָ ◌ִ
)תהלים כב( ◌ִּכי -א ◌ָ ◌ָ
הרש ◌ִעים
הרעב ◌ָלעוֹ ◌ָלם .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ה ּוא ּפוֹ ◌ֵקד ◌ַעל ◌ַמה ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יח ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַעל קוֹ לוֹ ת
להש ◌ִגּ ◌ַ
המ ◌ֶלְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ %
לזהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ָ ◌ֶ
מעל ּבוֹ ◌ָנםָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב(
מהם ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
ילנ ּו ◌ֵ ◌ֶ
יצ ◌ֵ
הענ ◌ִ ּייםָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הרחמן ◌ַ ◌ִ ּ
אחת
פעמיםַ◌ ַ◌ ,
אש ◌ַמע ְ◌ ׁ -ש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צעקתוֹ ָ◌ ׁ .שמוֹ ◌ַע ◌ֶ ׁ ◌ְ
אש ◌ַמע ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ָשמוֹ ◌ַע ◌ֶ ׁ ◌ְ
גּ
להם ◌ֶאת
רמים ◌ָ ◌ֶ
להפ ◌ַרע ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש וֹ ◌ְ ◌ִ
ואחת ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
יח ◌ַעל קוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לה ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ולכן
אפי ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וחרה ◌ַ ּ ◌ִ
אני ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מעתי ◌ִּכי ◌ַחנּ ּון ◌ָ ◌ִ
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ֶזהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ָ
הרש ◌ִעים,
הע ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
רעב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נמצא ◌ָבעוֹ ◌ָלם ,אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֲ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
הענ ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום קוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ

הּתׁשּובה
ׁשּברא ֶאת ַ ְ ָ
ֹולם ַעד ֶ ָ ָ
ּקּב"ה ֶאת ָהע ָ
ּברא ַה ָ ָ
ֹלא ָ ָ
לדוֹ ר )כב ,לא( :
ֹ ◌ָ
יספר ◌ַ
יעבדנּ ּו ◌ְ ◌ַ◌ ּ .
זרע ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
לאדני ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ַ
)דף קגָ◌ׁ [(.ש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
לברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
רצה ◌ִ ◌ְ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ

]זוהר חדש-מדרש רות
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I

היה עוֹ ◌ֵמדַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
לפניוְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
מחריט ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הת ׁש ּו ◌ָבהּ ָ◌ ,ב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הת ׁש ּו ◌ָבהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ּ◌ְ
והעמידוֹ
צדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלם.
אחדַ◌ .מה ה ּוא? ה ּוא ◌ַ ◌ִ
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
◌ַעל ◌ָ ◌ְ
עמדוֹ ַ◌ ,על ◌ַ ּ
והאוֹ ר ◌ַהה ּוא
ממ ◌ָנּ הָ◌ ְ◌ ,
התנוֹ ◌ֵצץ אוֹ ר ◌ִ ּ◌ֶ
הת ׁש ּו ◌ָבהְ◌ ִ◌ ,
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ּ◌ְ
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ועד סוֹ פוֹ ּ ,ובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והאיר ◌ִמ ּסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
הבהיר ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
ראה ּו ◌ַ ◌ָ ּ
לבא
העתידים ◌ָ ֹ
רש ◌ִעים ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ונס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
ּ
אמר ,הוֹ ◌ִאיל
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
יקיםִ◌ ְ◌ .
לצ ◌ִדּ ◌ִ
גנזוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
הבא ◌ַ ◌ַ ּ
למה ◌ְּב ◌ָראוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עתיד ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְוה ּוא ◌ָ ◌ִ
לגנזוֹ ָּ◌ ָ◌ ,
בראוֹ ◌ֶ ◌ָּ
העפר )העולם(.
לברא בוֹ ◌ֶאת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ְ ֹ
ה ּוא אוֹ ר ◌ֶזה- ,א ◌ְ ◌ָ
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם
לצ ◌ִדּ ◌ִ
עתידים ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ָלבאּ ,ו ◌ְ ◌ָ
וראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ְונס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ
גנזוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
הבאְ◌ .ועוֹ ד ◌ַה ּיוֹ םַ◌ ,אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְגּ ◌ָנזוֹ ּ ,בוֹ
עתָּ◌ ֶ◌ ?%
אחר
אמרְּ◌ ,באוֹ ר ◌ַ ◌ֵ
אלא ◌ֱ ֹ
יעלה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ְ
מתק ◌ֵ ּיםּ .בוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממנּ ּוְ◌ .וה ּוא ◌ְּכמוֹ ח ּוט ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵמאוֹ ר ◌ָגּ דוֹ לָ◌ ְ◌ ,
◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ֶּ
והעוֹ ◌ָלם ּבוֹ
וצדּ יק ◌ְיסוֹ ד
אמר )משלי י( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
עמ ּודוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתק ◌ֵ ּיםְ◌ .וה ּוא ◌ַ ּ
אמר
עליו ◌ַה ◌ָ0לוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
זרע ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
ויצא ◌ֶ ◌ַ
הש ּ◌ִתיל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
עוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ּ◌ֶ
אמר )שם פט(
יספר ◌ַלה' ◌ַלדּ וֹ ר' .ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יעבדנּ ּו ◌ְ ◌ַ◌ ּ 3
'זרע ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
)תהלים כב( ◌ֶ ◌ַ
ענין
יצאְּ◌ .כ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מצ ◌ִדּ יק ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
נגדּ יָ◌ ְ◌ .
0מש ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ְוכסאוֹ ◌ַּכ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ
וכל ◌ַ ◌ְזרעוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודּ ַ◌ ִ◌ ,
ענה ּו.
כל ּ ◌ָפ ◌ַעל ה' ◌ַל ◌ַּמ ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶזה ) -משלי טז( ּ ֹ
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ד לחודש

Iכג

א

יהו
לדוד § ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ¨ ¦
¦§



 Iשימוש תהלים I

אחסר:
רעי א ¨ § ¤
¦Ÿ

I

לשאלת חלום
ה' רועי לא אחסר .וגו' )כג ,א(] :שימוש תהלים לפרק כג[ טוב לשאלת
חלום .טהר עצמך והתענה ואמור אותו שבעה פעמים ותישן
ותאמר בכל פעם תאות ענוים שמעת וכו' .שם שלו הוא י"ה .י'
מן "יהוה רועי ,ה' בחלוף נ' דנפשי באותיות הנ"ך.
I
 Iזוהר תהלים I
I

ּבמיׁשֹור
להנהיגם ְ ִ
יׂשראל ְ ַ ְ ִ ָ
רֹועה ֶאת ִ ְ ָ ֵ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא הּוא ֶ
ַָ
אחסר )כג ,א( :
רעי א ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לדוד ה' ֹ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
מדין.
כ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חתנוֹ ּ ֹ
יתרוֹ ֹ ◌ְ
צאן ◌ִ ◌ְ
רעה ◌ֶאת ֹ
היה ֹ ◌ֶ
כּ [(:ומֹ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ָ
רעי -א
לדוד ה' ֹ ◌ִ
'מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים כו( ◌ִ ◌ְ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
מנהיג
רעי  -ה' ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ׁ ◌ֶש ּ◌ִליָ◌ .מה ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחסר'ְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר ,ה' ֹ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
נחלי
למרעה ׁ ◌ָש ◌ֵמןִּ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
למרעה טוֹ בֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ליכם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הצאן ּומוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
במש ּ ◌ָפט ַ◌ -אף ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
צדק ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
הליכתן ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מי0ר ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
מיםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
ישוֹ ◌ֵבב.
נפשי ◌ְ ׁ
ינהלני ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מנחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יצני ◌ַעל ◌ֵמי ◌ְ ◌3
ירב ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּב ◌ְנאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
להרחיקם
צאנוֹ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדק ◌ֶאת ֹ
לנהג ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיֶ◌ ,דּ ◌ֶרָ◌ %הרוֹ ◌ֶעה ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ַ
ימין
וה0בט ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ּט ּו ◌ָ ◌ִ
מישוֹ רֶ◌ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להנהיגם ◌ְּב ◌ִ ׁ
הגּ ◌ֵזלָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִמן ◌ַ ◌ָ
מאלּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ %
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ה ּוא רוֹ ◌ֶעה ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ֹ
ּו ◌ְ ׂ
ימין
ה0בט ◌ְּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ּט ּו ◌ָ ◌ִ
בכל ◌ֵעת ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
מישוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ָ
להנהיגם ◌ְ ּב ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מאל.
ש ֹ
ּו ◌ְ ׂ
]זוהר חלק ב' פ' שמות )דף
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I

מׁשּפיע
ידי ֶזה ַ ְ ִ ַ
ועל ְ ֵ
ּפרנסה ְ ַ
מּמּנּו ַה ַ ְ ָ ָ
ּׁשּיבּקׁשּו ִ ֶ
ממ ִּתין ֶ ְ ַ ְ
ּקּב"ה ַ ְ
ַה ָ ָ
ּפרנסה
ׁשפע ַ ְ ָ ָ
ֹולמֹות ֶ ַ
לכל ָהע ָ
ְָ
אחסר )כג ,א( :
רעי א ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לדוד ה' ֹ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
רש ּוה ּו) ,רבי יצחק פתח( ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כג(
ק"עּ [(.ו ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
מזמוֹ ר
נתב ◌ֵארַ◌ ,מה ◌ֵ ּבין ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אחסרֵ◌ ֲ◌ .
רעי -א ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לדוד ה' ֹ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
רתה
וש ◌ְ ◌ָ
באה ◌ְ ׁ ◌ָ
קדמה ּו ◌ָ ◌ָ
כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וכאן ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מזמוֹ ר? ◌ְ ◌ָ
לדוד ◌ִ ◌ְ
לדוד ּו ◌ֵבין ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
והרי
לכאןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קדמה ◌ְ ◌ָ
כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
רעיִ◌ ְ◌ ,
ראשוֹ ◌ָנה .ה' ֹ ◌ִ
עליו ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
וכי ◌ָ ◌ָּ
ראשוֹ ◌ָנה ,הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ְ ◌ַ
להק ◌ִדּ ים )לעורר( ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
צריְ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ִ
מב ◌ֵ ּק ׁש ◌ְמזוֹ נוֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ֶ ◌ָ ּ
מעם ◌ַ ◌ָ ּ
באה
קדמה ּו ◌ָ ◌ָ
כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ אי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ַ
◌ֵ ◌ִ
ה0בח ◌ַה ◌ֶ ּזה
לש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלֶ◌ %את ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
והעירה אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ ◌ַ
עליו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
רתה ◌ָ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
לבק ׁש ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ִּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
צריַ◌ %על ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶשל
הרי ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
פני ◌ַ ּ◌ֶ
מל ◌ְ ◌ֵ
יבקש ּו
והרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא רוֹ ◌ָצה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ְלהוֹ ◌ִריד
◌ְמזוֹ נוֹ תִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
רדים ◌ְמזוֹ נוֹ ת
ועליה יוֹ ◌ְ ◌ִ
טלת ◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנהָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ,היא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לדבר ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ְמזוֹ נוֹ ת,
ימה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדּ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ %היא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
ּ
נהיג
רעי  -ה' ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ׁ ◌ֶש ◌ִּליּ ָ◌ .כרוֹ ◌ֶעה ◌ַה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
רתה ◌ַעל ◌ָדּ ◌ִוד .ה' ֹ ◌ִ
ְוש ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
דברַ◌ ,אף ◌ָ ּכ%
חסר ּו ◌ָ ◌ָ
ועש ◌ִבים ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ
צאנוֹ ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ְדּ ׁ ◌ָש ◌ִאים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ֹ
◌ַ ◌ָ ּ
0אני
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ה ּוא ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ◌ָלז ּון אוֹ ◌ִתי ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ֲ ◌ִ
לפני
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רעי ָ◌ ׁ -ש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ׁ ◌ִשים ◌ְמזוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אחר ה' ֹ ◌ִ
צריָ◌ .%דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
גונים,
קריעת ◌ַים ס ּוףּ ָ◌ .כאן ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מעשיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אחד ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
אמתָ◌ ֶ◌ .
דרֶ◌ ֱ◌ %
ניהם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
מתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
והאמת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדּ ין ◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
ועל ◌ַ ◌ִ
ואמתַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
זמן ◌ָדּ ן ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ִדיןֶ◌ ,את
זמן ּו ◌ְ ◌ַ
בכל ◌ְ ◌ַ
בכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ּו ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ
]זוהר שמות פ' תרומה )דף
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אמר
ואת ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ָ ◌ְ
יקים ◌ְ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
אדם ◌ְורוֹ ◌ֶאה
כשה ּוא ◌ָדּ ן ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אהבּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
צדקוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
צדּ יק ה' ◌ְ ◌ָ
)תהלים יא( ◌ִּכי ◌ַ ◌ִ
בעיניו
קשה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לפניוָ◌ ,אז ◌ָ ׁ ◌ֶ
וכמה ◌ַח ◌ָּט ◌ִאים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ואת
הרש ◌ִעים ◌ְ ◌ֶ
זמןִּ◌ ,כי ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ָלז ּון ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
להם ◌ָמזוֹ ן ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
לתת ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ
הדּ יןָ◌ ְ◌ ,וזן
לפנים ◌ִמּ 0ו ◌ַרת ◌ַ ◌ִ
שה ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טאיםְ◌ .וה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִ
ונש ּ ◌ָפע ◌ַעל ◌ָ ּכל
משְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ %
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
החסד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
תה ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מפרנס אוֹ ◌ָ ּ
הכֹלֶ◌ ,את
מפרנס ◌ֶאת ◌ַ ּ
)העמים ובני( ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ובוֹ ה ּוא ◌ָזן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ְ◌ ,
ואת ◌ָ ◌ְ
החסידים ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יקים ◌ְ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
0מים,
ה7דה ◌ְועוֹ פוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
בהמוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
הח ּיוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
ואת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ַ ּ
יצי ◌ִכ ◌ִנּ יםְ◌ ,ו-א ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ָזן
ועד ◌ֵ ּב ◌ֵ
ראמים ◌ְ ◌ַ
רני ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מק ◌ְ ◌ֵ
מעשי ◌ְ ּב ◌ֵני
לפי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
לפניוִ◌ ְ◌ ,
הכלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מפרנס ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
והרי
לפניוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קריעת ◌ַים ס ּוף ◌ָ ׁ ◌ֶ
וכי ◌ְ ◌ִ ◌ַ
קריעת ◌ַים ס ּוףִ◌ ְ◌ .
◌ָהעוֹ ◌ָלםִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
למי ◌ַה ◌ָ ּים
הק ◌רא ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב )נחום א( גּ וֹ ◌ֵער ◌ַּב ◌ָ ּים ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשה ּו) ,עמוס ט( ◌ַ ּ ֵֹ
הכל
לפניוֹ ּ ַ◌ ,
עלה ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הארץֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ ◌ְפ ◌ֵכם ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
קשה
ריעת ◌ַים ס ּוף ◌ָ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ָּת ׁ ◌ֶש ◌ְּק ◌ִ ◌ַ
ואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אין ה ּוא ◌ָח ׁש ּובָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לפניו ◌ְּכ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ורצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עבר ּו ◌ַל ◌ָ ּים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
לפניו?! ◌ֶא ◌ָּלאִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
מצרים,
ממ ◌ֶנּ ה ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
רהב ,אוֹ תוֹ ◌ְ ◌3
להם ◌ֶאת ◌ַים ס ּוףּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ַ
לקרע ◌ָ ◌ֶ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
ּו ◌ִב ◌ֵ ּק ׁש ◌ִדּ ין ◌ִ ◌ִּ
פני ◌ַ ◌ָ ּ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לפניוּ ִ◌ ,
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ .
מל ◌ְ ◌ֵ
ולקרע ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים
מצרים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ִדּ ין ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אתה רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ָל ◌ָּמה ◌ַ ּ◌ָ
ואמת?
רכּ ְ◌ %ב ◌ִדין ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
וכל ◌ַדּ ◌ְ ◌ְּ
לפניָ◌ ְ◌ ,%
רש ◌ִעים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ּ3כ ◌ָ ּלם ◌ְ ׁ ◌ָ
ראלֵ◌ ֲ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ ּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת.
בדי ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
ואלה עוֹ ◌ְ ◌ֵ
בדי ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
אלה עוֹ ◌ְ ◌ֵ
דמיםּ ֵ◌ ְ◌ ,
עריוֹ תּ ֵ◌ .
ואל ּו ◌ְ ּב ◌ִ ּ
עריוֹ תּ ֵ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְּב ◌ִ ּ
◌ֵ ּ
ואל ּו
פכי ◌ָ ◌ִ
אל ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
גל ּוי ◌ֲ ◌ָ
גל ּוי ◌ֲ ◌ָ
לעבר ◌ַעל ◌ֶדּ ◌ֶר%
לפניו ◌ַ ◌ֲ ֹ
קשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ׁ ◌ֶ
דמיםּ ְ◌ .באוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ָ
פכי ◌ָ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
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סעים ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ראל ◌ָהי ּו נוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
והרי ◌ִ ◌ְ ׂ
הדּ יןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ִ
ויסע ּו.
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ָ ◌ֵ
אלי ◌ַדּ ◌ֵּבר ◌ֶאל ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
צעק ◌ֵ ◌ָ
משה ◌ַמה ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
אמר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
להם ◌ֶאת ◌ַים ס ּוף,
ולקרע ◌ָ ◌ֶ
הדּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
לעבר ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
לפניו ◌ַ ◌ֲ ֹ
קשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְוהיה ◌ָ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ָ
יח ◌ַ ◌ָ ּ
הקדּ ים
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִגּ ◌ַ
ְואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
רבוֹ נוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כב( ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵּכם
מצות ◌ִ ּ
לעשוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ב ◌ֶקר ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַ ּב ּ ֹ
ב ◌ֶקר ּ3◌ -כ ◌ָ ּלם ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
אברהם ◌ַּב ּ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בדים ◌ַּב ◌ָ ּיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ תוֹ
◌ַ ◌ַּ
היה ◌ַ ◌ָ ּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
ילה ◌ָ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
)שמות יד(

ּכקריעת ָים סּוף
אדם ִ ְ ִ ַ
ּפרנסתֹו ֶׁשל ָ ָ
קׁשה ַ ְ ָ ָ
ַמהּו ָ ָ
קרב ◌ֶזה ◌ֶאל ◌ֶזה ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַּ
מלמד
הל ◌ְ ◌ָ
0כת ּוב ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
(נינ ּוַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
ילהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
לפני
לי ◌ָלה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ׁ ◌ַ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
בעים
ידי טוֹ ◌ְ ◌ִ
שי ◌ָ ◌ַ
מע ◌ֵ ׂ
להםִ◌ ְ◌ :
ואמר ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וכי )בני( ◌ַ ◌ֲ
קרב ◌ֶזה ◌ֶאל ◌ֶזה ◌ָ ּכל
לפני?! ◌ִמ ◌ָ ּיד ְ◌ -ו-א ◌ָ ◌ַ
מש ◌ְּב ◌ִחים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וא ּ◌ֶתם ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ַּב ◌ָ ּים ◌ְ ◌ַ
יח ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הש ◌ִגּ ◌ַ
הב ◌ֶקרְ◌ ׁ ִ◌ .
מרת ◌ַ ּ ֹ
אש ֶֹ ◌
ויהי ◌ְ ּב ◌ַ ׁ ◌ְ
ילהַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ ן ◌ִר ּבוֹ נוֹ ,
ב ◌ֶקר ◌ַ ◌ֲ ׂ
הקדּ ים ◌ַ ּב ּ ֹ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ִים
ברח ּו ◌ַ ּ◌ַ
חזר ◌ַה ◌ָ ּיםּ ,ו ◌ָ ◌ְ
ב ◌ֶקרָ◌ .אז ◌ָ ◌ַ
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ַּכ ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵּכם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ִּ
לאיתנוֹ .
לפנוֹ ת ּבֹ ◌ֶקר ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ראלֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכת ּובַ◌ ,ו ◌ָ ּי ׁ ◌ָשב ◌ַה ◌ָ ּים ◌ִ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
פני ◌ִ ◌ְ ׂ
מל ◌ְ ◌ֵ
עמוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
תנאי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לתנאוֹ ְ◌ ,לאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לאיתנוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
ְוש ◌ִנינ ּוָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ ׁ ◌ָ
התנה ◌ִ ּ
לאיתנוֹ ,
לאיתנוֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
לפנוֹ ת
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
האזרחיַ◌ ְ◌ ,
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )תהלים פט( ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ
שוֹ ת ◌ְרצוֹ ן ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ָאז
לע ׂ
הקדּ ים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ב ◌ֶקרְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ֹּ
אברהם ◌ַ ◌ֲ
קריעת
לפניו ◌ְ ◌ִ ◌ַ
היה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קשה ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ָ ׁ ◌ֶ
נקרע ◌ַה ◌ָ ּים) ,כאן ויהם את מחנה מצרים( ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַים ס ּוף.
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לפני ◌ַ ◌ָ ּ
קריעת ◌ַים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
קשים ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּו ◌ִגים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֵכן ◌ָ ׁ ◌ִ
הרג ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ ּ
וק ◌ֵ ּים
אלה ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ ,
ריעת ◌ַים ס ּוף ◌ָ ◌ַ
ס ּוףַ◌ .מה ◌ְּק ◌ִ ◌ַ
◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶּ
אלה ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַהה ּוא ַ◌ -אף ◌ָּכאן ◌ַּב ◌ִ ּז ּו ּו ◌ִגיםּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים סח( מוֹ ◌ִציא
ממית ◌ֶאת ◌ֶזהְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן
ושירוֹ תִ◌ ֵ◌ .
אסירים ◌ַ ּב ּכוֹ ׁ ◌ָשרוֹ תְ◌ ,ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ּ ְ◌ -ב ◌ִכי ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
א0ה ◌ְ ◌ָּ◌ 3
אבל
מעלהָ◌ ֲ◌ .
מזדּ ּ◌ֶמ ◌ֶנת ◌ִ ◌ָ
לרשע ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ולפעמים ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
לזהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אש ּתוֹ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
0העיר ּו
והכל ה ּוא ◌ְּב ◌ִדיןּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ ◌ִ
כלֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
נסת ◌ִרים ◌ֵהם ◌ַ ּב ּ ֹ
סוֹ דוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ודּ אי ◌ָּכ %ה ּוא.
החברים ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לפני ◌ְו-א ◌ִ ◌ְּ
לפני,
לפני אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פני ֵ◌ ְ◌ ִ◌ -
מל ◌ָ ◌ַ
0העיר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ ◌ִ
לפניו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ָ ּכ- %א
לפניוַ◌ ְ◌ .
וש ּ◌ֵמ ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ׁ ◌ִשים ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּו ◌ִגים ◌ַ ◌ָ ּ
קשים ◌ְמזוֹ נוֹ ◌ָתיו
וכן ◌ָ ׁ ◌ִ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ְ
קשים ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
אדם ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָּ◌ ֶ◌ ,
אלה,
ולזה ◌ָ ׁ ◌ִ
לפניֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
שה) ,אבל
ברש ּו ◌ָתם ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מדיםַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הרי -א ◌ִ ◌ְ ׁ
שה.
אחרת ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
אף על גב שהוא עושה( ◌ְ ּב ◌ָר ׁש ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
פני?
פניַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ִמ ◌ְּל ◌ָ ◌ַ
ההיא ◌ִמ ּ◌ְל ◌ָ ◌ַ
פש ◌ַ ◌ִ
הנּ ◌ֶ ׁ
ונכרתה ◌ַ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב )ויקרא כב( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָּ
מדים ׁ ◌ָשם.
הח ◌ִ ּיים עוֹ ◌ְ ◌ִ
הבאַ◌ ,הה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
למים,
סקים ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
מימיו ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
נהר ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ֵ ◌ָ
עליוֹ ןָ◌ ָ◌ ,
אחרֶ◌ ,זה ◌ִצנּ וֹ ר ◌ֶ ◌ְ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
הבא,
העדּ ּו ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
וזה ּו ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ
אחדֶ◌ ְ◌ .
ְוהכל ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ַ ּ ֹ
תכ ◌ֶּלה )הגפש הזו(ִ◌ ,מ ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם
עליוֹ ◌ִנים ּ◌ִת ◌ְ ◌ַּ
ּו ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ִעדּ ּו ◌ִנים ◌ֶ ◌ְ
פני.
מל ◌ָ ◌ַ
וזה ּו ◌ִ ּ◌ְ
נעם ה'ֶ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ֹ ◌ַ
לברח
הרי ◌ָ ּכת ּוב )יונה א( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָקם יוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ,%
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
האנשים ◌ִּכי ◌ִ ◌ִּ
ּ◌ַת ◌ְר ׁ ◌ִשי ׁ ◌ָשה ◌ִ ◌ִּ
פני ה' ה ּוא
מל ◌ְ ◌ֵ
פני ה'ִּ◌ .כי ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
לברח
וכי ◌ִמי ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
ברח? ◌ְ ◌ִ
הל %יוֹ ◌ָנה ּו ◌ָ ◌ַ
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ַ
וש ◌ִנינ ּוָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
ברחָ◌ ׁ ְ◌ .
◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?! ◌ֶ ◌ָּ
◌ִ ◌ִּ
פני ◌ַ ◌ָ ּ
לצאת
רח ◌ָ ◌ֵ
היה הוֹ ◌ֵלּ %ובוֹ ◌ֵ ◌ַ
אלא ◌ָ ◌ָ
מל ◌ְ ◌ֵ
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מהארץ ◌ַ ◌ְ ּ
לארץ
אינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ִמח ּוץ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
0כינה ◌ֵ ◌ָ ּ
מארץ
רח ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
היה בוֹ ◌ֵ ◌ַ
ה0כינהָ◌ ָ◌ ,
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תש ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
ראלּ ,ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
אמר )תהלים קכח( ◌ֶא ׁ ◌ְש ּ◌ְת%
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ׁ ◌ָשםְ◌ּ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרי ◌ַה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
דשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
0כינה
כינהַ◌ .מה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פ ◌ר ◌ָ ּיה  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ביתֶ◌ .%גּ ◌ֶפן ּ ִֹ
ירכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
פ ◌ר ◌ָ ּיה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
גפן ּ ִֹ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
קדשי ◌ַ ◌ְ ּ
א0ה ◌ְצנ ּו ◌ָעה -א
דשיםַ◌ ,אף ◌ָּכָ◌ ִ◌ %
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
נסת ◌ֶרת ◌ְ ּבתוֹ ּ ֵ◌ %בית ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֵ
היתה ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
רח יוֹ ◌ָנה ◌ִמח ּוץ
היה ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
יתה ◌ַהח ּו ◌ָצהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
יוֹ ◌ֵצאת ◌ִמ ◌ַ ◌ַ
0ער ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
לפני.
פניְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והרי ◌ָּכאן ◌ָּכת ּוב ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
לארץ ◌ַה ◌ְ ּקדוֹ ׁ ◌ָשהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּוא ִּ◌ ִ◌ -
מתוֹ %
באה ◌ִ ּ
הרי ר ּו ◌ַח ◌ְנב ּו ◌ָאה -א ◌ָ ◌ָ
פניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
אלּ א ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ִּ
כינה ◌ֶ ◌ָּ
ביאים
הנּ ◌ִ ◌ִ
דרגּ וֹ ת ◌ַ ◌ְ
פני .אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ְ
מל ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ארץ
להיוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
0כינהּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ִרים ◌ַעל ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פניִּ◌ .כי ◌ִ ◌ִּ
◌ַ ◌ְ ּ
לפני
ברחְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פני ה' ה ּוא ◌ֵ ◌ַ
מל ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ִמ ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהַ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ִ ◌ִּ
באה ◌ֶ ◌ָּ
פני.
מל ◌ְ ◌ֵ
היתה ◌ָ ◌ָ
דע ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ב ּו ◌ָאה -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הרי ◌ָ ◌ָ
ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לפני
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קשים ◌ְמזוֹ נוֹ ◌ָתיו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
קשים ◌ִזוּ וּ ◌ִגיםִ◌ ׁ ָ◌ ,
וּ ◌ִמ-וּ ם ◌ָּכִ◌ ׁ ָ◌ #
◌ַ ◌ָ ּ
למעלה,
המ ◌ֶלָ◌ּ %ת ◌ָלה ◌ְמזוֹ נוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרי
אבל ◌ָ ּכאן ּפוֹ ◌ֵסקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
למיםָ◌ ֲ◌ .
מעלה -א פוֹ ◌ֵסק ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כג( ה'
למעלה ◌ֵהםַ◌ ְ◌ .
א ◌ְתל ּו ◌ִיים ּבוֹ ◌ְמזוֹ נוֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .למיםִ◌ ,מּ 0ום
יפסק ּו ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ִנּ י ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
אחסר- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
רעי ,א ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ִ
למיםּ ,ו ◌ִמּ 0ום
מעדן -א פוֹ ◌ֵסק ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
נהר ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
כינה ◌ַעל ◌ֶזה.
דמת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ֶזה קוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מלמעלהּ ָ◌ ,כל
מקבל ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ררים
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעדּ ◌ִנים ּו ◌ִ ◌ְ
רבוֹ ◌ָנםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המקדּ ׁ ◌ִשים ◌ֶאת ◌ִ ּ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
כינה ◌ִעם אוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א
נפים ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מעלים ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בה.
◌ ◌ְ ּ◌ַ
ִיסת ◌ְּכל ּו ◌ָ ּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּכל ַה ָּמזֹון
העלי ִֹונים ֶ ָ
ּדׁשא ֵ -א ֶּלה ֵהם ַה ְּמקֹורֹות ָ ֶ ְ
ְנאֹות ֶ ֶ
מהם
ּבאים ֵ ֶ
ּפקה ָ ִ
וההס ָ ָ
ְַַ ְ
ינהלני )כג ,ב( ] :זוהר שמות פ'
מנחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יצני ◌ַעל ◌ֵמי ◌ְ ◌.
ירב ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְנאוֹ ת ◌ֶ ּד ׁ ◌ֶשא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
מנחוֹ ת
יצני ◌ַעל ◌ֵמי ◌ְ ◌3
ירב ◌ֵ ◌ִ
תרומה )דף קע"אּ ָ◌ [(.כת ּובּ ִ◌ ,ב ◌ְנאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
ְינהלניְ◌ .נאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ֶּ◌ ֵ◌ -
המזוֹ ן
המקוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָּ
אלה ◌ֵהם ◌ַ ◌ְּ
הנּ אוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
יעקבְ◌ ,נאוֹ ת
נקראים ◌ְנאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהםָ◌ ַ◌ .
ְוההספ ◌ָקה ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
ועל ◌ֶזה
מדברַ◌ ְ◌ ,
קראים ◌ְנאוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֶדּ ׁ ◌ֶשאִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָנאוֹ ת ◌ַּבח ּוץ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ִ ּב ◌ְנאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשאִ◌ ְ◌ .
למטה? ◌ֶ ◌ָּ
ועל
מהםַ◌ ְ◌ ,
מח ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ◌ָנאוֹ ת ◌ָ ּבאֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ָלד ◌ְוצוֹ ◌ֵ ◌ַ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ינהלני ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ַה ◌ַּמ ◌ִים ׁ ◌ֶשל
מנחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יצניַ◌ .על ◌ֵמי ◌ְ ◌3
ירב ◌ֵ ◌ִ
◌ֶזה ◌ִ ּב ◌ְנאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
מעדןְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
פעים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְמנ ּו ◌ָחהֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ְ ◌ִ
רצה
נפש ◌ָדּ ◌ִודְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
נפשי ◌ְי ׁשוֹ ◌ֵבב  -זוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מנחוֹ תִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
נקראים ◌ֵמי ◌ְ ◌3
המ ◌ִים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
◌ ◌ִָדוד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
המנ ּוחוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּלל ּו
הדּ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ַ
רגּ ה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ְ◌ .ב ◌ֵמי ◌ַ ◌ְּ
לתקן ◌ֶא ◌ָ ּלא ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
ונח %ה'
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נח( ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יקים ◌ָלנ ּו ◌ַח ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עתידים ◌ַ ◌ַ ּ
◌ָּת ◌ִמיד ◌ְוגוֹ '.

ֹותם
ׁשֹומר א ָ
ֹולכים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֵ
ּצּדיקים ה ְ ִ
ׁשה ַ ִ ִ
ּבכל ָמקֹום ֶ ַ
ְָ
ֹותם
עֹוזב א ָ
ולא ֵ
ְ ֹ
בט!
עמ ◌ִדי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ְ
אירא ◌ָרע ◌ִ ּכי ◌ַא ּ ◌ָתה ◌ִ ּ◌ָ
צלמות א ◌ִ ◌ָ
אל! ◌ְ ּב ◌ֵגיא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ַגּ ם ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֵ
ענ ּ ◌ֶת! ◌ְוגוֹ ' )כג ,ד( :
מש ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ

]זוהר חלק א' פ' וישב )דף קפט[(.
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I

אדניו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי
ויהי ◌ְּב ◌ֵבית ◌ֲ ◌ָ
מצליח ◌ַ ◌ְ ◌ִ
איש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ויהי ◌ִ ׁ
◌ֶאת יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ְ ◌ִ
חסידיו
יעזב ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ◌ְו-א ◌ַ ◌ֲ ֹ
אהב ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לז( ◌ִּכי ה' ֹ ◌ֵ
חסידיו,
אברהםֶ◌ .את ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמר ּוָ◌ ּ ַ◌ .
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ׁ ◌ְ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
חסידוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ◌ִ
לכיםּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
יקים הוֹ ◌ְ ◌ִ
ראהְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
אל%
אמר )שם כג( ◌ַגּ ם ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֵ
ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ ◌ָתם ◌ְו-א עוֹ ◌ֵזב אוֹ ◌ָתםָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
ענת%
בטּ %ו ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
עמ ◌ִדי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ְ
אירא ◌ָרע ◌ִּכי ◌ַ ּ◌ָ
צלמות -א ◌ִ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵגיא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אתה ◌ִ ◌ָּ
עמ ◌ֶהם
ה0כינה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכיםָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
יקים הוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לכת ◌ִ ◌ָּ
◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
זבת אוֹ ◌ָתם.
◌ְו-א עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ה0כינה
למצרים ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ -
צלמות ◌ְוהוֹ ◌ִרידוֹ אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הלְּ◌ %ב ◌ֵגיא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
יוֹ ◌ֵסף ◌ָ ◌ַ
ויהי ה' ◌ֶאת יוֹ ◌ֵסףּ .ו ◌ִמּ 0ום
עמוֹ ֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ִ ּ
מצליח
היה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
שהָ◌ ָ◌ ,
0היה עוֹ ◌ֶ ׂ
עמוֹ ְּ◌ -ב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
0כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
היתה ◌ִ ּ
◌ְ ּב ◌ָידוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ִ ּ
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
גון
מבק ׁש אוֹ תוֹ ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
0היה ◌ְּב ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אפל ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
היה
הצ ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ ן ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
אחר ָ◌ ָ◌ -
◌ַ ◌ֵ
מתהפְּ◌ %ב ◌ָידוֹ ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ּ
אשר ה ּוא
וכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אתוֹ ◌ְ ֹ
אדניו ◌ִּכי ה' ◌ִ ּ
אמר ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֲ ◌ָ
בהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ּ
אתוֹ .
מצליח ◌ְּב ◌ָידוֹ ◌ַו ◌ַדּ איִּ◌ ,כי ה' ◌ִ ּ
מצליח ◌ְּב ◌ָידוֹ ַ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ .
שה ה' ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ע ◌ֶ ׂ
ֹ
אתוֹ -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
אדניו,
אלא ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֲ ◌ָ
אדניו ◌ִּכי ה' ◌ִ ּ
ראהַ◌ ,ו ◌ֵ ּי ◌ַדע ◌ֲ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מעשה ◌ִנ ּ ◌ִסים ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
היה רוֹ ◌ֶאה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הרי ◌ְ ּב ◌ֵעינוֹ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
גלל
צרי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ִ
ויבר %ה' ◌ֶאת ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
שה ◌ְּב ◌ָידוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
יוֹ ◌ֵסףּ ָ◌ ַ◌ .
בגללם ה ּוא
יקיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
רכים ◌ִמּ 0ום
מתב ◌ְ ◌ִ
הרש ◌ִעים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הרי ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
עבד
ויבר %ה'ֶ◌ ,את ◌ֵ ּבית ֹ ◌ֵ
יקיםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב ו( ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
רכים
מתב ◌ְ ◌ִ
יקיםּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הא-היםַ◌ ַ◌ .
◌ֱאדוֹ ם] ,הגתי[ ◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ◌ֲארוֹ ן ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

והרי
לה ּזוֹ ן ]ס"א להנצל[ ◌ִּב ◌ְזכ ּו ◌ָתםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יכל ּו ◌ְ ◌ִ
והם -א ◌ָ ◌ְ
גללןֵ◌ ְ◌ ,
האחרים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
להנּ ◌ֵצל
יכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
גללוֹ ְ◌ ,וה ּוא -א ◌ָ ֹ
התב ◌ֵרֲ◌ %אדוֹ נוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
רש ּו ◌ָה .יוֹ ◌ֵסף ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הכניס
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ִ◌ %
לחר ּות] .דף קפט ע"ב[ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ולצאת ◌ְ ◌ֵ
◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ִּב ◌ְזכ ּותוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר )תהלים קה( ◌ִענּ ּו ◌ַב ◌ֶּכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
הס ◌ַהרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לבית ◌ַ ּ ֹ
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֵ
רגלוֹ
אחר ◌ִמ ◌ֵּכן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא הוֹ ◌ִציא
נפשוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ַ
רזל ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ
מצריםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והש ◌ִליט אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ
לחר ּות ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
נש ◌ָמר ּוּ ָ◌ .כת ּוב ◌ֲ ◌ִ
חסידיו ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ׁ ◌ְ
יעזב ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב ◌ְו-א ◌ַ ◌ֲ
חסידוֹ
ְונתב ◌ֵארּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
הצ ◌ִדּ ◌ִ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מגן ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
ש ◌ְמח ּו ◌ָכל חוֹ ◌ֵסי ◌ָבְ◌ %לעוֹ ◌ָלם
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ה( ◌ְ ◌ִוי ◌ְ ׂ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אהבי ׁ ◌ְש ◌ֶמ.%
ויעלצ ּו ◌ְבֵ◌ ֲ◌ ֹ %
עלימוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ותסֵ◌ ָ◌ %
◌ ◌ְַיר ◌ֵנּ נ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ

הע ִּמים
לׁשאר ָ ַ
ואחר ָּכָ ְ ִ 5
יׂשראל ְ ַ ַ
ּפרנסת ַעּמֹו ֵּבית ִ ְ ָ ֵ
מּקדם ַ ְ ָ ַ
ִ ֶֹ
רויה
ראשי ּכוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ב(מן ֹ ׁ ◌ִ
(נ ּ ◌ָת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
צררי ◌ִ ּד ◌ַ ◌ְ
נגד ְֹ ◌ ◌ָ
לחן ◌ֶ ◌ֶ
לפני ׁ ◌.ש ◌ְ ◌ָ
ער! ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
עצי
לחן ◌ֲ ◌ֵ
ית ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ
ְועש ◌ָ
)כג ,ה( ] :זוהר שמות פ' תרומה )דף קנ"בׂ ִ◌ ָ◌ ◌ [(:
בע ◌ָּת
וש ◌ָ ◌ְ
ואכלת ◌ְ ◌ָ ׂ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,דברים ח( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)שמוֹ ת כה(ּ ִ◌ ַ◌ .
ש ּ◌ִטים ◌ְוגוֹ ' ׁ ◌ֵ
ׁ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יש ◌ָ ◌ֵ
יקים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ׂ
צדּ ◌ִ
היְ◌ %וגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ִברכת ◌ֶאת ה' ◌ֱא ◌ֶ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
בש ◌ִביל
העמיםּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אליו ◌ִ ◌ָ ּ
וקרבם ◌ֵ ◌ָ
בהם ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
התרצה ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ראל - -א
יש ◌ָ ◌ֵ
ואלמלא ◌ִ ◌ְ ׂ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ו0בע ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
◌ ◌ַָנתן ◌ַ ◌ָ ּ
ראל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות,
ש ◌ָ ◌ֵ
ועכשו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
זמן
אחד ּ ◌ִפי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
טלים ◌ָמזוֹ ן ◌ַעל ◌ֶ ◌ָ
וכמה ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַעל ◌ַ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
להם ◌ָמזוֹ ן ◌ִמ ◌ָּמקוֹ ם
היה יוֹ ◌ֵרד ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהָ◌ ָ◌ ,
ראל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
וכל
כביםָ◌ ְ◌ ,
בדי ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
לע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
מצית ◌ָ ◌ַ
חלק ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
תנים ◌ֵ ◌ֶ
והם נוֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ןֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
העמים -א ◌ִנ ּזוֹ נ ּו ◌ֶ ◌ָּ
ראל ◌ֵהם ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות,
ש ◌ָ ◌ֵ
ועכשו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מציתָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מהת ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ַ ◌ִּ
אחר.
לגון ◌ַ ◌ֵ
התהפֶ◌ ָ◌ ְ◌ %
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
שים
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
לבני ◌ֵביתוֹ ּ ָ◌ .כל ◌ְ ◌ַ
התקין ◌ְסע ּו ◌ָדה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למלֶ◌ ׁ %ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
משל ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ָ
לבים
לכ ◌ָ ◌ִ
תנים ◌ַ ◌ְּ
המ ◌ֶלְ◌ ,%ונוֹ ◌ְ ◌ִ
כלים ◌ְסע ּו ◌ָדה ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ  ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
שים ◌ֶאת ◌ְרצוֹ ן
לגררְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ֵביתוֹ -א עוֹ ◌ִ ׂ
העצמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ֹ
חלק ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ֶאת
מעלה ◌ָ ◌ֶ
לביםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לכ ◌ָ ◌ִ
הסע ּו ◌ָדה ◌ַ ◌ְּ
המ ◌ֶל %נוֹ ◌ֵתן ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
המ ◌ֶלֶ◌ּ ַ◌ ,%
◌ַ ◌ֶּ
רבוֹ ◌ָנםֵ◌ ,הם
שים ◌ְרצוֹ ן ◌ִ ּ
ראל עוֹ ◌ִ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
העצמוֹ תְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזהּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ
וכל ◌ַה ּ◌ְסע ּודוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מתקנוֹ ת
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ,%
כלים ◌ַעל ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 3
אוֹ ◌ְ ◌ִ
ה0לחן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
עצמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן
תנים ◌ֲ ◌ָ
מחה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
תה ◌ִ ׂ
להםֵ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֶ
והםֵ◌ ,מאוֹ ◌ָ ּ
שים ◌ְרצוֹ ן
ראל -א עוֹ ◌ִ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
וכל ◌ְ ◌ַ
כביםָ◌ ְ◌ .
בדי ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
מצית ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
לביםְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה
לכ ◌ָ ◌ִ
לכת ◌ַ ◌ְּ
והסע ּו ◌ָדה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לגּ ל ּותְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לכים ◌ַ ◌ָ
ִרבוֹ ◌ָנםֵ◌ ,הם הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ּ
טמא ◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים,
לחמם ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
יאכל ּו ◌ְ ◌ֵ
מציתּ ָ◌ .כ ◌ָכה ֹ ◌ְ
הת ◌ְ ◌ִ
להם ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֶ
המ ◌ֶל%
כלים .אוֹ י ◌ְ ◌ֶ
מצית ◌ַהגּ ֹ ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לבן ◌ַ ◌ֶּ
ה0לחן
מתוֹ ָ◌ ְ◌ 3◌ ַ◌ %
0נּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִ ּ
העבדּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
לחן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לש ◌ְ ◌ַ
מצ ּ ◌ֶפה ◌ְ ׁ ◌3
ׁ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ּו ◌ְ ◌ַ
ה ּוא אוֹ ◌ֵכל.
0נ ּ◌ָת
צררי ◌ִדּ ◌ַ ◌ְ
נגד ְֹ ◌ ◌ָ
לחן ◌ֶ ◌ֶ
לפני ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ
אמר) ,תהלים כג( ּ◌ַת ◌ֲערַֹ◌ ָ◌ ְ◌ %
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
◌ָ ּד ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
לפני ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ
ערַ◌ ָ◌ ְ◌ %
רויהַ◌ּ .ת ◌ֲ ֹ
לחן  -זוֹ ◌ְסע ּו ◌ַדת
ב0מן ֹרא ׁ ◌ִשי ּכוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ה0לחן
לפני ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 3
לבים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הכ ◌ָ ◌ִ
צררי  -אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
נגד ְֹ ◌ ◌ָ
המ ◌ֶלֶ◌ ֶ◌ .%
◌ַ ◌ֶּ
מצפים ◌ַ ◌ֲ ◌ּ ַ◌ 3
ענג ׁ ◌ֶשל
עצמוֹ תְ◌ ,וה ּוא יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִעם ◌ָה ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ָ◌ %ב ֶֹ ◌
לחלקת ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
0לחן.
הסע ּו ◌ָדה ◌ַ ּב ◌ָ◌ ְ◌ 3
◌ַ ּ◌ְ
וש ◌ְמנ ּו ◌ִנית
הסע ּו ◌ָדהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ְ ׁ ◌ַ
ראש ◌ַ ּ◌ְ
ראשי ֶ◌ -זה ֹ ׁ
ב0מן ֹ ׁ ◌ִ
(נת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּד ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
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I

0נּ ׁ ◌ְש ◌ָאר
המ ◌ֶלַ◌ .%מה ◌ֶ ◌ִ
לאה ּוב ◌ַ ּ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ֲ
נת ◌ִנים ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
הסע ּו ◌ָדה ◌ִ ּ◌ָ
ות ּק ּון ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ִ
רויה -
ה0לחןּ .כוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בדי ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 3
לבים ּו ◌ְלאוֹ ◌ָתם עוֹ ◌ְ ◌ֵ
לכ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכְּ◌ ַ◌ %
◌ ◌ִָּנתן ◌ַ ◌ַ
ועל
לב ◌ֵ ּק ׁשַ◌ ְ◌ ,
יצטרַ◌ ְ◌ %
המ ◌ֶלָּ◌ %ת ◌ִמיד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לפני ◌ֲאה ּוב ◌ַ ּ◌ֶ
הכוֹ ס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מלאה ◌ַ ּ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הע ּ◌ִמים.
ראל ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ִעם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
סוֹ ד ◌ֶזה ◌ָהי ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
לאכל
מזכה אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֱ ֹ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לחנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
]זוהר שמות פ' תרומה )דף קנ"ו3◌ׁ [(:ש ◌ְ ◌ָ
אמר )שמואל ב
אחר ◌ָ ּב ◌ִעדּ ּון ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לחן ◌ַ ◌ֵ
◌ַעל ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ
היה אוֹ ◌ֵמר,
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
אכלִ◌ ָ◌ ְ◌ .
המ ◌ֶלָּ◌ %ת ◌ִמיד ה ּוא ֹ ◌ֵ
ט( ◌ִּכי ◌ַעל ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ַ
ודוד ◌ַ ◌ֶּ
לחן ◌ַ ◌ֶּ
עריכת ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 3
צרריְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
נגד ְֹ ◌ ◌ָ
לחן ◌ֶ ◌ֶ
לפני ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ
ערַ◌ ָ◌ ְ◌ %
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ה0לחן ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
נהנית ◌ָ ּב ◌ֶהם
תש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֶ ◌ֱ ◌ֵ
הרי ◌ָאז ה ּוא ◌ִעדּ ּון ּו ◌ְ ׁ
עוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הבא.
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ

וחסד
ּדרּגת טֹוב ְ ֶ ֶ
ַמהּו ַ ְ ַ
ירדפ ּו ◌ִני )כג ,ו( :
◌ַא! טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
וחסד ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
יקים,
העת ◌ִ
עתיק ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
למעלה ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ִ
צריָ◌ %רצוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חיינ ּוֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְבט ּובוֹ ◌ָ ◌ִ
מט ּובוֹ ּ .ו ◌ְבט ּובוֹ ֶ◌ ,זה
דרְ◌ ִ◌ %
ְועל ◌ֶזה ◌ִהיא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַ
נס ּ◌ָתרּ .ו ◌ְבט ּובוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ּ
מצד
רגּ ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מט ּובוֹ זוֹ ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין )מינו( ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ןּ ,ו ◌ִ ּ
אחרת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ַ ּ
נבנה
הטוֹ ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למטה ◌ִ ּ◌ֶ
והיא ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןִ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּוִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
רגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ּובוֹ ◌ִנזוֹ ן.
]זוהר שמות פ' תרומה )דף קס"ח[(:

הכל
הטוֹ ב ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַ ּ ֹ
נקרא ◌ֶ ◌ֶ
ול ּ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקרא טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסד? ◌ַ ּ
◌ָ ּ◌ָ
חסד ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד
למ ◌ָּטהֶ◌ ֶ◌ .
לרדת ◌ְ ◌ַ
מתפ ◌ֵ0ט ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ברש ◌ִעיםְ◌ ,ו-א
יקים ּו ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הב ◌ִר ּיוֹ תּ ַ◌ ,ב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
שה טוֹ ב ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְּ
למ ◌ָּטה ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ
אחת ◌ִהיאִ◌ .מ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
חוֹ ׁ ◌ֵש ׁשַ◌ ְ◌ ,
ואם
חסד? ◌ְ ◌ִ
למה ◌ֶ ◌ֶ
)תהלים סג( ◌ַא %טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
וחסד ◌ִ ◌ְיר ◌ְדּ פ ּו ◌ִניִ◌ .אם טוֹ בָּ◌ ָ◌ ,
תהלים ספר ראשון | ד לחודש | מזמור כג

200

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום כ חשוון

I

מס ּ ◌ִפיק? ◌ֶ ◌ָּ
הכל
אלא טוֹ ב ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַ ּ ֹ
אחד ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
חסדָ◌ ,ל ּ◌ָמה טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
למ ◌ָּטה ◌ְ ◌ָוזן
מתפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ
חסד יוֹ ◌ֵרד ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
למטהֶ◌ ֶ◌ .
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
התפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אחד.
והרש ◌ִעים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
לכל ◌ַ ◌ַ ּ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

להנצל משטף מים
לה' הארץ ומלואה וגו' )כד ,א(] :שימוש תהלים לפרק כד[ .טוב
להתפלל בכל יום והוא מסוגל להנצל משטף מים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתֹורה
ׁשּיּסדּו ָ
ֹולים ֶ ִ ְ
יׂשראל ַה ְּגד ִ
חכמי ִ ְ ָ ֵ
יסדּה ֵ -אּלּו ַ ְ ֵ
יּמים ְ ָ ָ
ַעל ַ ִ
הּתלמידים
נהרֹות ֵ -אּלּו ַ ַ ְ ִ ִ
ועל ְ ָ
הּגדֹול ְ ַ
ׁשּנקראת ַה ָּים ַ ָ
וחכמה ֶ ִ ְ ֵ
ְָ ְָ
ויש ◌ֵבי ◌ָב ּה וכו'
אה ּ ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ ׁ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים
א-ב( ] :זוהר בראשית פ' נח )דף סזּ ִ◌ ַ◌ [(.
הרי
ויש ◌ֵבי ◌ָב ּהֵ◌ ֲ◌ .
אה ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ ׁ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
כד( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
עליו ר ּו ◌ַח
רתה ◌ָ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ָ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
מזמוֹ ר ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ◌ַ
לדוד ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ואחר ◌ָ ּכ%
הק ◌ד ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עליו ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
0רתה ◌ָ ◌ָ
לדוד ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ד ׁשְ◌ ִ◌ .
◌ַ ּ ֶֹ
ארץ
נאמר ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
אה ָ◌ ּ -פס ּוק ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירהַ◌ .לה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
אה זוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהּ .ו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
ה0כינהְּ◌ ,כמוֹ
וכת ּוב
מלא ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ֶאת ◌ֵ ּבית ה'ָ◌ ְ◌ ,
אמר )דברי הימים ב ה( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מלא?
מלא ◌ְו-א ◌ִ ּ◌ֵ
למה ◌ָ ◌ֵ
מלא ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
)שמות מ( ּו ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ָ ◌ֵ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןָּ◌ ָ◌ .
מהכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מלא ◌ַו ◌ַדּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ֶ ◌ָ ּ
מה0מש.
התמלא ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
התמלא ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
אלא ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְּ
מכל ט ּוב ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלא ◌ִ ◌ָ ּ
דדיםֵ◌ ָ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
בנה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
מעלהְּ◌ ,כמוֹ
למה ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָהאוֹ ◌ָצר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
מכל ט ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
התמלא ◌ִ ◌ָ ּ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָב ּה ּ ֵ◌ -
הארצוֹ ת.
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
אהֵ◌ּ .ת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
)כד,
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ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ָנה
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אה  -זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחרַ◌ ,לה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
אה ּ ֵ◌ -
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
נשמוֹ ת
אל ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ּב ּהּ .ו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
יקים ]ד"א שכלם ממלאים אותה[ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מהם
מתמלאת ]ד"א שמתמלאת[ ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
אחד
אמר ◌ַעל ◌ֶ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
עליוִ◌ ְ◌ .
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ּ ֹ
מכ ◌ַח ◌ַ ּ
עוֹ ◌ֵמד.
ימים
יסד ּהַ◌ .על ◌ַ ּ◌ִ
ימים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים כד( ◌ִּכי ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ּ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
יסד ּה )תהלים כד( ּ ֵ◌ -
ראל ◌ַה ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ְסד ּו
ש ◌ָ ◌ֵ
חכמי ◌ִי ◌ְ ׂ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
וכן ה ּוא אוֹ ◌ֵמר) ,קהלת א(
הגּ דוֹ לֵ◌ ְ◌ ,
קראת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
וחכמה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת ּ ֵ◌ -
למידים
אל ּו ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ועל ◌ְ ◌ָ
הלכים ◌ֶאל ◌ַה ◌ָ ּיםַ◌ ְ◌ .
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
והם
למידיםֵ◌ ְ◌ ,
הת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הרב ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִמן ◌ַ ּ◌ַ
וכן ◌ָ ◌ַ
מהנּ ◌ָהרֵ◌ ְ◌ ,
הגּ דוֹ ◌ִלים ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
להם ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ּ3
הק ׁ ◌ְשיוֹ ת
מתרץ ◌ָ ◌ֶ
תיהןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קשיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הרב ◌ְּב ◌ְ◌ ׁ 3
מחדּ ◌ִדים ◌ֶאת ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
מלא,
ואינוֹ ◌ָ ◌ֵ
מש ◌ִכים ◌ַל ◌ָ ּים ◌ְ ◌ֵ
הנּ ◌ָהרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
מתר ◌ֵ0לְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ְ
ְואינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֵ
אחרי
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
והראיה ְ◌ ָ◌ -
הלכים ◌ֶאל ◌ַה ◌ָ ּיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הת ◌ְלמ ּוד
חכמהִּ◌ ,כי ◌ַ ּ◌ַ
מעשה ◌ְ ּב-א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יעלה ◌ְ ּב ◌ַהר ה'ִּ◌ ,כי ◌ֵאין ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ֵכןִ◌ ,מי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מעשהִּ◌ :כי ה ּואִ◌ ,מי ה ּוא ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
לידי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מביא ◌ִ ◌ֵ
◌ֵ ◌ִ
הארץ
לקצוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וכת ּוב )איוב כח( ◌ִּכי ה ּוא ◌ִ ◌ְ
עשנ ּוָ◌ ְ◌ ,
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
ננה ּ ֵ◌ -
עמ ּו ◌ִדים
אל ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ָ
יסדה ◌ְ ◌ַ
בעה ◌ַ ּ
◌ַי ◌ִ ּביטֵ◌ .על ◌ַי ◌ִּמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
עליהם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מתמ ּ◌ֵלאת
והיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תהִ◌ ְ◌ ,
הארץ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מדת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ממל ◌ִאים אוֹ ◌ָ ּ
מהםֵ◌ .איֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
מהם? ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
מתמלאת ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
תרבים ◌ַ ◌ַ ּ
שה ּ ◌ֵפרוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
בש ◌ָעה
מהכלּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
מתמלאת ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
הארץ ◌ַה ּזוֹ עוֹ ◌ָ ׂ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מנּ י ◌ָים
מים ◌ִ ◌ִ
אזל ּו ◌ַ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב )שם יד( ◌ָ ◌ְ
תרבים ◌ָ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
הארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה
מנּ י ◌ָים  -זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מים ◌ִ ◌ִ
אזל ּו ◌ַ ◌ִ
ויבשְ◌ ָ◌ .
יחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ְונהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ָ
יחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ונהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ◌ָנהָ◌ ָ◌ ְ◌ .
קאה ◌ֶ ◌ְ
מהש ◌ָ ◌ָ
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֵקית ◌ֵ ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ויבש  -אוֹ תוֹ
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I

יחרב
ונהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ממנּ ּוָ◌ ָ◌ ְ◌ .
להיוֹ ת מ ּו ◌ָאר ◌ִ ּ◌ֶ
עליה ◌ִ ◌ְ
האחד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ּ
אבד.
הצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ָ
ויבש ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
אמר )ישעיה נז( ◌ַ ◌ַ ּ

ֹולם ֻכּלֹו
וכל ָהע ָ
יׂשראל ְ ָ
ארץ ִ ְ ָ ֵ
הינּו ֶ ֶ
ּומלֹואּה ַ ְ
הארץ ְ ָ
ָ ֶָ
ויש ◌ֵבי ◌ָב ּה וכו'
אה ּ ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ ׁ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי )רבי ייסא( ּ ◌ָפ ◌ַתח,
א-ב( ] :זוהר שמות פ' וארא )דף כ"בּ ִ◌ ַ◌ [(:
בה.
אה ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ ׁ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
)תהלים כד( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ויש ◌ֵבי ◌ָ ּ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
ּ
לה0קוֹ ת
מדת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִהיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
הארץ ◌ַ ◌ְ
הארץ  -זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נש ◌ָקה ◌ָ ּכל
ממ ◌ָנּ ה ◌ִ ׁ ◌ְ
ואחר ◌ָ ּכֶ◌ּ ִ◌ %
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּו ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
להתב ◌ֵרֶ◌ּ ִ◌ %
ממנּ ּו ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִ ּ◌ֶ
ממ ◌ָנּ ה.
הארצוֹ ת ׁ ◌ֶש0וֹ תוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
בה ֵ◌ -א ּל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ּ .ת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ּ
צדקִּ◌ .כי ה ּוא
פט ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
יש ּ ֹ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ט( ◌ְוה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ַ
עליהם,
נסמכת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בעה ◌ַע ּמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
יסדה ֵ◌ -א ּל ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ◌ַי ּ◌ִמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
עליהםַ◌ ָ◌ .
ימיםָ◌ ְ◌ ,וים ◌ִּכ ◌ֶנּ ◌ֶרת ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בעה ◌ַ ּ◌ִ
ְוהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵ
אלא ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עליהםּ ָ◌ ֶ◌ ,
ועל
מהםַ◌ ְ◌ .
תמלאת ◌ֵ ◌ֶ
לטת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אמר ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶ ◌ֶ
ת ◌ַ
◌ַאל ּ ֹ
הנּ ◌ָהרוֹ ת? ◌ֶ ◌ָּ
ננהִ◌ ,מי ◌ֵ ּ
אמר )תהלים צג(
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
כים ,אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת ◌ָדּ ◌ְ ◌ָ
ישא ּו ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת קוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ׂ
ָנשא ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ׂ
נהרוֹ ת ◌ְּכמוֹ
הגּ ןּ ,ו ◌ִמּ 0ום
לה ׁ ◌ְשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ְ ◌ַ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
אמר )בראשית ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ננה.
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכַ◌ ְ◌ %
)כד,

מאה ◌ְוגוֹ '
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ ּ
מזמוֹ ר
לדוד ◌ִ ◌ְ
ואמר) ,תהלים כב( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
האיש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
)דף נָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
במקוֹ ם
אחדּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
לדוד ◌ִ ◌ְ
מ-אה ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ ּ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
מזמוֹ ר -
לדוד ◌ִ ◌ְ
אלא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדודַ◌ .מה ◌ֵ ּבין ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ֵ
0ירה
לדוד ַ◌ -ה ◌ִ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראלְ◌ ִ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ה0ירה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ◌ָ

)כד ,א( ] :זוהר חלק ב' פ' בשלח
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מ-אהַ◌ .לה' ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
עצמוֹ ַ◌ .לה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ ּ
וכל ◌ָהא ּו ◌ְכל ּו ◌ִסין
ראל ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
מ-אה  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ָ◌ ָ◌ .
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ ּ
עמ ּהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָּל ּה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ונקראים ◌ְ ◌ָ ּ
תחב ◌ִרים ◌ִ ◌ָּ
מ-אה ◌ַו ◌ַדּ אי ה ּואְּ◌ ,כמוֹ
בה  -זוֹ ◌ִהי
הארץ ◌ְּכבוֹ דוֹ ֵ◌ּ .ת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
אמר )ישעיה ו( ◌ְמ-א ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ּ
ואח ּו ◌ָזה ◌ַ ּב ◌ִדּ ין ]של עולם[ ׁ ◌ֶשל
קראת ּ◌ֵת ◌ֵבלֲ◌ ַ◌ ,
מטה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
ארץ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
צדקּ ֵ◌ .בין
פט ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מעלהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים ט( ◌ְוה ּוא ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהדּ ין ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ִנדּ וֹ ן.
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ִ◌ ַ◌ ֵ◌ -
אחדֵּ◌ ,בין ◌ְ ◌ָ
לעם ◌ֶ ◌ָ
לאחדֵּ◌ ,בין ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מא ּה ◌ְוגוֹ ' )כד ,א( :
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראשוֹ נוֹ ת
ארבע ׁ ◌ָשעוֹ ת ◌ִ ׁ
ממ ◌ֶנּ ה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
מחנה ◌ִרא ׁשוֹ ן ◌ְ ◌3
)דף קצ"הֶ◌ ֲ◌ ַ◌ [(:
ראשית ◌ַ ◌ַּ
מרים?
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ ◌ָנםּ .ו ◌ַמה ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
ילה ◌ְ ׁ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ ◌ִ
יסדה ◌ְוגוֹ ',
מ-אה ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ,כי ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ּ◌ִ
)תהלים כד( ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ימים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ ּ
הט ◌ַעם ׁ ◌ֶשל
לבב ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
כפ ◌ִים ּו ◌ַבר ◌ֵ ◌ָ
נקי ◌ַ ּ ◌ַ
בהר ה' ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ ,
יעלה ◌ְ ◌ַ
◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
אשר ◌ַ ◌ַּ
נפיו ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ָ ּכל
רש ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
ילה ּפוֹ ◌ֵ ׂ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לעלוֹ ת
המ ◌ֶות ◌ְויוֹ ◌ֵצאת ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
עמים ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
מתם ◌ַ ◌ֲ
טעם ◌ַ ◌ָּ
בהר ה'.
יעלה ◌ְ ◌ַ
מריםִ◌ ,מי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מדים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכים עוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
עזרת ◌ִ ◌ְ ׂ
קדשוֹ ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
הב ◌ִיתְ◌ .מקוֹ ם ◌ָ ◌ְ ׁ
◌ַהר ה' ֶ◌ -זה ◌ַהר ◌ַ ◌ַ ּ
ראלְּ◌ .כמוֹ
ורקיע ◌ַּכ ◌ָּמה
רקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
למטהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלהּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ,רוֹ צוֹ ת
מדים ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ש ◌ִרים עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ִ◌ 3
ממנּ ים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אינן זוֹ כוֹ ת דּ וֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָתן ◌ַהח ּו ◌ָצה,
ואם ◌ֵ ◌ָ
למעלהִ◌ ְ◌ ,
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
קחים אוֹ ◌ָתן ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְקב ּוצוֹ ת ׁ ◌ֶשל
משוֹ ◌ְטטוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ולוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ְלכוֹ ת ּו ◌ְ ׁ
אמת
ברי ◌ֱ ◌ֶ
ולפעמים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
זביםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ברים ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דיעים ◌ָ ◌ֶ
ר ּוחוֹ ת ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
0עתיד ◌ָלבא ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַ ◌ָ ּ
נשמוֹ ת
הקרוֹ בְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהְ◌ .ואוֹ ◌ָתן ◌ִ ׁ ◌ְ
ממה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
תחים,
להם ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
תחים ◌ָ ◌ֶ
למעלהּ ,ופוֹ ◌ְ ◌ִ
משוֹ ◌ְטטוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקים הוֹ ◌ְלכוֹ ת ּו ◌ְ ׁ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
]זוהר שמות פ' ויקהל
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הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל
קרא ◌ַהר ה'ְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ּ
מעלים אוֹ ◌ָתן ◌ְלתוֹ  %אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
קרא
נכנסים ◌ְלתוֹ  %אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למטהּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ַהר ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִית ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לפני ◌ֲאדוֹ ◌ָנםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קדשוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם ◌ִ ◌ְנראוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
◌ְמקוֹ ם ◌ָ ◌ְ ׁ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,ה ◌ָּמקוֹ ם
ש ◌ָר ◌ֵאל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְרא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
אזי
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת עוֹ ◌ְמדוֹ ת ׁ ◌ָשםַ◌ ֲ◌ ,
ראלְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
עזרת ◌ִי ◌ְ ׂ
קרא ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קד ׁש ◌ַ ◌ְּ
דשים,
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
קרא ֶֹ ◌
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
רבוֹ ◌ָנם ◌ִהיאַ◌ ְ◌ ,
מחת ◌ִ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׂ
לת ◌ֵ ּקן ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָּ
תיהם.
זכ ּיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יהם ּו ◌ְ ◌3
מעש ◌ֶ
ְושם רוֹ ׁ ◌ְש ◌ִמים ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ ׁ ◌ָ

ּמקּדׁש
ׁשחרב ֵּבית ַה ִ ְ ָ
ּבׂשמחה ִמּיֹום ֶ ָ ַ
לראֹות ְ ִ ְ ָ
ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ִ ְ
מא ּה ◌ְוגוֹ ' )כד ,א( :
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לכים ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶר.%
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
)דף מהּ ִ◌ ◌ [(:
ימין
אחד ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ְ ◌ִ
אפרסמוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
אחתָ◌ ,רא ּו ◌ֵעץ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
לש ◌ֶדה ◌ַ ◌ַ
הגּ יע ּו ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
בעיניםֵ◌ ,אין ◌ָלנ ּו
עשן ◌ְמצ ּו ◌ָיה ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
עטיפה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
הדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
◌ַ ◌ֶ
ּ
קדּ ׁש.
המ ◌ְ ◌ָ
חרב ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
מחה ◌ִמיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ׂ
ְרש ּות ◌ִ ◌ְ
◌ ׁ
]זוהר ויקרא פ' תזריע

בה.
אה ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
ואמר) ,תהלים כד( ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ּ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָב ּה?
אהָ◌ ,ל ◌ָּמה ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
אמר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
הארץ? ◌ֶ ◌ָּ
אה
אמרַ◌ ,לה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלא ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
איננּ ה ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
תבל ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
וכי ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
הארץ ◌ַ ◌ְּ
בה -
הח ◌ִ ּייםֵ◌ּ .ת ◌ֵבל ◌ְ ֹ ׁ ◌ְ
קראת ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
 זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶויש ◌ֵבי ◌ָ ּ
◌ֵ ּ
פט ּ◌ֵת ◌ֵבל
אמר )שם ט( ◌ְוה ּוא ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
הארצוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
אחד.
והכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
בצדקֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
צדקֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵת ◌ֵבל ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
הארץַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
מילא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אהָ◌ ֵ◌ ,
אמרַ◌ ,לה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
הארץ ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
אלא ◌ֵ ּ
אה? ◌ֶ ◌ָּ
בה.
יקיםֵ◌ּ .ת ◌ֵבל ◌ְ ֹ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
וי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ּ
ּו ◌ְמלוֹ ◌ָ ּ
אל ּו ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
בה ּ ֵ◌ -
אמר
האדםַ◌ ָ◌ .
אל ּו ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מטהְ◌ ׁ ֹ ְ◌ .
ּ◌ֵת ◌ֵבל  -זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ויש ◌ֵבי ◌ָ ּ
הארץ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
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I

ועל
יסדה ◌ְ ◌ַ
ַרבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ,אם ◌ָ ּכּ ַ◌ ,%ב ◌ֶּמה ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ִ ּ
ארנ ּו ◌ִּכי ה ּוא ◌ַעל ◌ַי ּ◌ִמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
הח ◌ִ ּיים ◌ַעל
ארץ ◌ַ ◌ַ
תה ◌ֶ ◌ֶ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
ננה? ◌ָ ◌ַ
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
ודּ אי ◌ָ ּכֶ◌ %זהֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָ ּ
הנּ ◌ָהר
צאים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
ננהֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ָ
יסדה ◌ְ ◌ַ
◌ַי ּ◌ִמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
להתעטר ◌ִעם
מת ּ◌ַת ◌ֶ ּק ◌ֶנת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
בהם ◌ִ ◌ְ
מעדןּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
בהר ה'
יעלה ◌ְ ◌ַ
ולז ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת) .ומשום כך( ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֶּ
נפשוֹ ◌ָ ּכת ּוב,
נפשי ◌ְוגוֹ 'ׁ ְ◌ ַ◌ .
נשא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לבב ◌ֲא ׁ ◌ֶשר -א ◌ָ ◌ָ ׂ
כפ ◌ִים ּו ◌ַבר ◌ֵ ◌ָ
נקי ◌ַ ּ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ ,
ונפשוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
אמר )עמוס
אחדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
כל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ַה ּ ֹ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
נפשי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
בנפשי
לבבי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אשר ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נפשוֹ ) .שמואל א ב( ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יהוה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׁ
אדני ◌ֱ ◌ִ ִֹ ◌
נש ◌ַ ּבע ◌ֲ ◌ָ
ו( ◌ִ ׁ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן -א
נפשַ◌ ְ◌ ,
תה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ודוד ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
ַיעשהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
נאחז ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ֵלב ּו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
נפ ׁשוֹ .
ל0וא ◌ַ ◌ְ
ָנשא ◌ַ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ָ ׂ

ׁשירה
ּפרק ֶזה ִ ָ
ֹומרים ֶ ֶ
הּׁשרת א ְ ִ
מלאכי ַ ָ ֵ
ַ ְֲ ֵ
מא ּה ◌ְוגוֹ ' )כד ,א( :
הארץ ּו ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
חצי ◌ַ ◌ַּ
מש ◌ָמרוֹ ת ה ּוא
ש ◌ִ ׁ ◌ְילהָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ,ש ׁ
הל ◌ְ ◌ָ
ַויהי ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
)דף קזִ◌ ְ◌ ◌ [(.
◌ַ ◌ַּ
מש ◌ָמר יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מש ◌ָמר ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ועל ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
ילהַ◌ ְ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
מלאכים ◌ְיד ּו ◌ִעים,
מרה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ָ ◌ָ
מרה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ◌ָ ◌ָ
בכל ◌ִ ׁ ◌ְ
אריּ .ו ◌ְ ◌ָ
ְושוֹ ◌ֵאג ◌ַּכ ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ
המ ׁ ◌ְש ◌ָמרוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו.
ש ◌ַ ּ◌ִילה ◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ
ממנּ ים ◌ַּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ◌ 3

]זוהר חדש-מדרש רות

מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה
לאכים ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הראשוֹ ◌ָנהֵ◌ ,הם ◌ַ ּ◌ַ
מרה ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַ ּב ּ ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
ראשית ◌ַ ◌ַּ
מרים? )תהלים כד(
ילהּ .ו ◌ַמה ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
נקי
יעלה ◌ְ ּב ◌ַהר ה') .שם( ◌ְ ◌ִ
הארץ ◌ְוגוֹ ') ,שם( ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מזמוֹ ר ◌ַלה' ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לדוד ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
האדם יוֹ ◌ְצאוֹ ת
נשמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לבב ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַכ ּ ◌ַפ ◌ִים ּו ◌ַבר ◌ֵ ◌ָ
הממ ◌ִנּ ים ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם
למקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌3
לעלוֹ תְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
◌ְורוֹ צוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
ש ◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ִ0יםיש ׁ ◌ָשם ׁ ◌ְש ׁ
הראשוֹ ◌ָנהׁ ֵ◌ ,
מרה ◌ָ ◌ִ ׁ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ַ ּ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

מגנּ ים
ממנּ ים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0נהּ ,ו ◌ְ ◌ִ◌ 3
חש ּבוֹ ן ◌ְימוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
היכלוֹ תְּ◌ ,כ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ַוחמ0ה ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
תחים
להן ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
תחים ◌ָ ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםִ◌ .אם זוֹ כוֹ ת אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
משוֹ ◌ְטטוֹ ת
ואם -א ,דּ וֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָתן ◌ַהח ּו ◌ָצהְ◌ ,והוֹ ◌ְלכוֹ ת ּו ◌ְ ׁ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ְ
הרעוֹ תּ ,ומוֹ ◌ִדיעוֹ ת
גשוֹ ת ◌ֶאת אוֹ ◌ָתן ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ופוֹ ◌ְ ׁ
להכ ◌ֵנס,
אמתִ◌ .אם זוֹ כוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
מהם ◌ֱ ◌ֶ
זבים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
בריםֶ◌ ֵ◌ ,
להן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
האחרוֹ ת.
למקוֹ ם אוֹ ◌ָתן ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
ונכנסוֹ ת ◌ְועוֹ לוֹ ת ◌ִ ◌ְ
להן ּ ◌ֶפ ◌ַתחָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תחים ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
ננה )כד ,ב( :
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ָ
יסדה ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּכי ה ּוא ◌ַעל ◌ַי ּ◌ִמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ויהי
רקיע ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %ה ◌ָּמ ◌ִים ◌ִ ◌ִ
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
א-הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
בראשית )דף י"בַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים סג(
למים )בראשית א(ַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
מבדּ יל ◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּ ◌ָפנ ּוי
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
חר ּ ◌ָךֹ ּ .
אש ◌ֲ ◌ֶ
אתה ◌ַ ׁ ◌ַ
אלי ◌ַ ◌ָּ
א-הים ◌ֵ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
אמר )שם כד( ּ◌ִכי
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הארץ ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
מיםִ◌ ,מ ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְּב-א ◌ַ ◌ִ
עת%
תעלה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ְ
וכי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ננהִ◌ ְ◌ .
נהרוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ָ
יסדה ◌ְ ◌ַ
הוּ א ◌ַעל ◌ַ ּ◌ִ
ימים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
היסוֹ דוֹ ת
מכל ◌ַ ◌ְ
בדה ◌ִ ◌ָ ּ
והארץ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
לארץֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מת ◌ַחת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ֵהם ◌ִ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ִים? ◌ֶ ◌ָּ
ל0מים.
למעלה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הארץּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
]זוהר חדש פ'

מעל
אשר ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והרי ◌ָּכת ּוב )בראשית א( ◌ַ ּ◌ַ
חסדּ אֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַרב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ֵ◌ ,אין ◌ֶזה ◌ֶ ◌ָּ
המ ◌ִים,
תרגּ ּומוֹ ּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
לרקיע? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אמצע ◌ַ ◌ַּ
מפ ◌ֵני
אבל ◌ִ ּ ◌ְ
אחדים ◌ָהי ּוָ◌ ֲ◌ ,
המ ◌ִים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יניהםִּ◌ .כי ◌ַ ּ◌ַ
מבדּ יל ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
יע ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הרק ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
והרקיע ◌ַּכדּ ּורּ ,ו ◌ָבא
נחשב ּו ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
אמצע ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ְ
הרקיע ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
כנס ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
מים
ממ ◌ַעלּ ,ו ◌ַ ◌ִ
מים ◌ִ ּ◌ַ
נמצא ּו ◌ַ ◌ִ
מבדּ יל ◌ֵּבין ◌ַה ◌ַּמ ◌ִיםְ◌ ְ◌ ִ◌ .
קינוֹ סְּ◌ ,כ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מימי אוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
מת ◌ַחת.
◌ִ ּ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

ממ ◌ְ ◌ָזרח
לפעמים ◌ִ ּ◌ִ
בביםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הסוֹ ◌ְ ◌ִ
רקיעים ◌ֵהם ◌ַ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
אמצע ◌ַה ◌ָ ּים
באים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
למזרחּ ,ו ◌ָ ◌ִ
ערב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולפעמים ◌ִמ ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
למערבִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ִים.
וזה ּו ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְב ◌ֵדּ ל ◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ַ
ינתיםֶ◌ ְ◌ .
ילים ◌ֵ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מבדּ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רתיחתוֹ .
הרקיע ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חמימ ּות ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ּו ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָמה ◌ֵמי ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְמל ּו ◌ִחים? ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֲ ◌ִ
וכל ◌ַמה
מדת ◌ַעל ◌ָהא ּורָ◌ ְ◌ ,
קדרה ◌ָהעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראהָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
חמימ ּות
מרב ◌ֲ ◌ִ
נמלח ◌ֵ ֹ
בשיל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הת ◌ְ ׁ ◌ִ
תעכ ◌ֶבת ◌ַעל ◌ָהא ּור ,יוֹ ◌ֵתר ◌ַ ּ◌ַ
0מ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
◌ֶ ◌ִּ
המ ◌ִים,
היה ◌ַק ◌ָ ּים ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ַ
הרקיע ◌ָ ◌ָ
אלמלא ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ואמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
האשַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֵ ׁ
נק ּ ◌ָפ ◌ִאים ◌ַּכ ּ◌ֶמ ◌ַלחָּ◌ ֶ◌ ,
ואינוֹ ◌ְ ◌ֵ
אלא הוֹ ◌ֵלְ◌ %וסוֹ ◌ֵבב ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ִים ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
ואינוֹ
המ ◌ִים.
מתק ◌ֵ ּים ◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ

ממׁשי5
הּזה ָּכִ ְ ַ 5
ֹולם ַ ֶ
ּכּון ּבֹו ָּבע ָ
מת ַ ֵ
האדם ִ ְ
ׁשהרצֹון ֶׁשל ָ ָ ָ
ּוכפי ֶ ָ ָ
ְּכמֹו ְ ִ
ׁשּנדּבק ּבֹו
הרצֹון ֶ ִ ְ ָ
מלמעלה ְּכמֹו אֹותֹו ָ ָ
רּוח ִ ְ ַ ְ ָ
עליו ַ
ָָ
ימים
יעלה ◌ְ ּב ◌ַהר ה' ◌ְוגוֹ ' )כד ,ג-ד( ] :זוהר בראשית פ' וירא )דף צטִ◌ ָ◌ [(.
◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
נברא ּו
הרי ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מדים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אדם עוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָּ◌ 3
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קלט(
ברא ּו? ׁ ◌ֶ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
למעלהּ .ו ◌ִ ◌ַ
מדים ◌ְ ַ◌ ◌ְ ◌ָ
וכלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִָימים ◌3י ◌ָ ּצר ּו.
קרבים
להעלוֹ ת ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
יעים ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ב(
העליוֹ ןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ָלמ ּותִ◌ .מּ 0ום
יש ◌ָ ◌ֵ
ימי ◌ִ ◌ְ ׂ
קרב ּו ◌ְ ◌ֵ
דוד ◌ָלמ ּותַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ
ימי ◌ָ ◌ִ
קרב ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ
מתבוֹ ◌ֵנן
יח ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ
מש ◌ִגּ ◌ַ
אדם ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,אינוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
אשר ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ַעל ◌ַמה ה ּוא עוֹ ◌ֵמדֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם חוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְּכ ◌ִ ּ
אל ּו ה ּוא הוֹ ◌ֵל%
דעת
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה יוֹ ◌ֵצאת ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה- ,א יוֹ ◌ַ ◌ַ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ריקנ ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
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I

למקוֹ ם
למעלה ◌ְ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ֶ
תהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
דרִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
לאיזוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
הדּ ◌ֶרֲ◌ ַ◌ %
מעלים אוֹ ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת,
לכל ◌ַ ◌ְ
נתן ◌ְ ◌ָ
מאירוֹ ת- ,א ◌ִ ◌ָּ
העליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶשאוֹ ר ◌ַ ◌ְ
לאחר
נמשַ◌ ַ◌ ְ◌ %
עליו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,כָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ %
ממשיָ◌ ָ◌ %
הרי ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ממנּ ּו.
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
אחר ◌ַ ◌ָ ּ
אחריו
תש ּו ◌ָקתוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הק ◌ָ ּב"ה ּו ◌ְ ׁ
נמשַ◌ ַ◌ %
אדם ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ראהִ◌ ,אם ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
אחריו,
נמשָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ממנּ ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אחרי ◌ֶזה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מש%
יכה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
מש ◌ָ
תה ◌ְ ׁ ◌ִ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלה ◌ַא ◌ַחר אוֹ ◌ָ ּ
תנים לוֹ ◌ֶדּ ◌ֶרֲ◌ ַ◌ %
◌ְּב ◌ָרצוֹ ן ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
אחת ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
נפגּ ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ְ ּב ◌ִעיר ◌ַ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אבא ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
דעים
חכמה ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
תה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קדםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִמן ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
ואמר ּו ◌ִלי ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
החכמה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם,
ספרים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צאים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והי ּו מוֹ ◌ְ ◌ִ
ראשוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,
◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ִ ׁ
האדם
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחדָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ספר ◌ֶ ◌ָ
וקרב ּו ◌ִלי ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ְ
עליו רוּ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממשיָ◌ ָ◌ #
מת ◌ַּכ ◌ֵוּ ן ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָּ◌ ,כִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ #
◌ִ ◌ְ
מלמעלה ◌ְּכמוֹ
עליוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁש,
לדבר ◌ֶ ◌ְ
התכ ◌ֵוּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְד ◌ָ ּבק ּבוֹ ִ◌ .אם ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
אליוִ◌ ְ◌ .
למטה ◌ֵ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממשי #אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
הוּ א ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ואם ◌ְרצוֹ נוֹ
הדּ ◌ָבר
ממשיֶ◌ %את אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
מתכ ◌ֵ ּון ּבוֹ  ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
האחר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
להתדּ ◌ֵ ּבק ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מרים ׁ ◌ֶש ◌ִע ◌ַ ּקר ◌ַה ◌ָדּ ◌ָבר ּ◌ָתל ּוי
והי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
אליוָ◌ ְ◌ .
למטה ◌ֵ ◌ָ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלמעלה
נמשָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
בזה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
להת ◌ַדּ ◌ֵ ּבקּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ברצוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
במעשה ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִד ּב ּו ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מעשים
מצאנ ּו בוֹ ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
דבק ּבוֹ ּ .ו ◌ָ ◌ָ
הצד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ
למ ◌ָּטה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
ואי%
להםֵ◌ ְ◌ ,
הצטרכ ּו ◌ָ ◌ֶ
דברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
והמ ◌ָ ּזלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כבים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
ַועבוֹ דוֹ ת ◌ַ ּ
◌ ◌ֲ
אליהםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ִמי
למש %אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הרצוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
להת ◌ַּכ ◌ֵ ּון ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
מעשה
הרי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הק ◌ד ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
למעלה ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
להדּ ◌ֵבק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ברצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
למש%
הדּ ◌ָבר ּ◌ָתל ּוי ◌ַ ◌ָ
לכ ◌ֵ ּון ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
הלב ◌ְ ◌ַ
בדב ּו ◌ִרים ּו ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ ּ
הדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
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והי ּו
הדּ ◌ָברָ◌ ְ◌ .
להדּ ◌ֵבק ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
למטה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אליו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
נמ ׁ ◌ַשּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּ ָ◌ -כַ◌ %גּ ם מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים
אדם ◌ִ ◌ְ
מריםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
דבק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
במה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ּ
אוֹ תוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ַ ◌ֶּ
קד ׁש,
קדש ּ ְ◌ -ב ֶֹ ◌
נדבק ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .אם ◌ְ ּב ֶֹ ◌ ׁ
אחריו ּ ָ◌ -כּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ְונמ ׁ ◌ַשָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
◌ ◌ִ ◌ְ
טמאהִ◌ .אם ◌ְ ּב ֶֹ ◌ ׁ
טמאה ּ ְ◌ -ב ◌ָ◌ ְ◌ 3
ְואם ◌ְ ּב ◌ָ◌ ְ◌ 3
◌ ◌ִ
קדש ,מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ
לפני
לש ּ◌ֵמ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ממנּ ה ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁש ◌ְ ׁ ◌ַ
ונעשה ◌ְ ◌ֶ◌ 3
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ונד ◌ָ ּבק ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הצד ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
למעלה
נדבק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלאכיםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
הק ◌ָ ּב"ה ◌ֵּבין אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהלכים
ונתתי ◌ְלִ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ %
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )זכריה ג( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
העמדים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
האלה.
◌ֵ ּבין ◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
הצד
◌ָּכ! ◌ַגּ ם ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהִ◌ .אם ◌ְּב ◌ָ◌ ְ◌ 3
טמאה ,מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
נזקי
נקראים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמםֵ◌ ְ◌ ,
מהם ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ונע ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
לה ◌ָדּ ◌ֵבק ◌ִ ◌ָּ
קחים
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,לוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אדםּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
יהנּ ֹם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִנים ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני
לגּ ◌ִ
אבים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
ושוֹ ◌ֲ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ
נדבק ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,וה ּוא
ואחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
עצמם ◌ְור ּו ◌ָחםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מאה ׁ ◌ֶש ּ◌ִט ◌ְמא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌3
להםּ ָ◌ ,ב ◌ַניָ◌ ,דּ ◌ָבר
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
יקי ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ֵ
◌ַמ ◌ִ ּזיק ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
להתרחק ]מתוך[ ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
לכם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֶ
אבל ◌ֵ ׁ
לדברי תוֹ ◌ָרהָ◌ ֲ◌ ,
◌ֶזה ◌ָקרוֹ ב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעבוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
לכל
הלל ּו ּו ◌ְ ◌ָ
יסטה ◌ִ ◌ְּ
פרים ]הללו[ ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַה ּ◌ְס ◌ָ ◌ִ
לב ◌ֶכם ◌ָ ◌ֲ
ושלוֹ ם ]לא[ ּ◌ִת ◌ְסט ּו
אמר ◌ָ ּכאן ׁ ◌ֶש ◌ָּמא ◌ַחס ◌ְ ׁ ◌ָ
דדים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הצ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
פרים ◌ַ ◌ָּ
מאחר ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
מטעים ◌ֶאת
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הס ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
הק ◌ָ ּב"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ַ ◌ַ
החכמה
ויר ◌ַ0ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמים3◌ ִ◌ ,
קדם ◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
האדםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית
ילגשיםֶ◌ ׁ ,
הפ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לבני ◌ַ ּ ◌ִ
מאברהם ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ירש ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ְ ׁ
מת ֹנת
אברהם ◌ַ ◌ָּ
נתן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאברהם ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ילגשים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הפ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ְולבני ◌ַ ּ ◌ִ
כה( ◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קדם.
ארץ ◌ֶ ◌ֶ
קדמה ◌ֶאל ◌ֶ ◌ֶ
יצחק ◌ְּבנוֹ ◌ְ ּבעוֹ ◌ֶדנּ ּו ◌ַחי ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
מעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְַוי ׁ ◌ַש ◌ְּל ◌ֵחם ◌ֵ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

זרע
אבל ◌ֶ ◌ַ
צדדיםָ◌ ֲ◌ .
לכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חכמה ◌ְ ◌ַ
תה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְואחר ◌ָ ּכְ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ %
◌ ◌ַ ◌ַ
נמשכ ּו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
אברהם ◌ֶאת
יעקב- ,א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
יצחקְ◌ ֶ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלק ◌ַ ◌ָ ּ
נדבק
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֱ
ליצחקֶ◌ .זה ּו ◌ֵ ◌ֶ
אשר לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יעקב?
הצדַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
אברהם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ויצא ◌ֵמאוֹ תוֹ גוֹ ◌ָרל ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
עבדּ י ◌ְוגוֹ '.
יעקב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואתה ◌ַ ◌ֲ ֹ
וכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליוָ◌ ְ◌ ,
נצב ◌ָ ◌ָ
)שם כח( ◌ ◌ִ
ְוה ◌ֵנּ ה ה' ◌ִ ◌ָ ּ
אחר ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ָ ּב"ה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להמ ׁ ◌ֵשַ◌ ַ◌ %
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
האדם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
להדּ ◌ֵבק ּבוֹ
תדבק.
◌ָּת ◌ִמידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים י( ּובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
פרש,
חזר ּו ◌ֵ ◌ַ ׁ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
יעלה ◌ְ ּב ◌ַהר ה' ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ .
ראה) ,תהלים כד( ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עמ ◌ֶהם
צלםְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בידיו ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כפ ◌ִיםֶ◌ ׁ .ש5א עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ְִנקי ◌ַ ּ ◌ַ
מחזיק ◌ִ ◌ָּ
בהם ◌ֶאת
מטמא ◌ָ ◌ֶ
בהם ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
נטמא ◌ָ ◌ֶ
צריְ◌ .%ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ִ
להט ◌ֵמאֶ◌ ְ◌ ,וזה
עצמם ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
טמ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַהגּ ּוף ◌ְּכמוֹ אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ְ
דים ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לבבְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש5א מוֹ ׁ ◌ֵשֶ◌ %את ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ּ
כפ ◌ִים ּו ◌ַבר ◌ֵ ◌ָ
נקי ◌ַ ּ ◌ַ
ה ּוא ◌ְ ◌ִ
ולבוֹ
האחר ◌ֶ ◌ָּ
אחר ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ָ ּב"ה.
להמ ׁ ◌ֵשַ◌ ַ◌ %
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
אלא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ַ ּ
והרי
נפ ׁ ◌ִשיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ונקרא ◌ַ ◌ְ
נפ ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפ ׁשוֹ ּ ָ◌ .כת ּוב ◌ַ ◌ְ
ל0וא ◌ַ ◌ְ
נשא ◌ַ ◌ָ ◌ְ
אשר -א ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנהׁ ְ◌ ַ◌ .
נפ ׁש ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ,צד ◌ָ ◌ֱ
נפשי  -זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
נפשוֹ  -זוֹ
יצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
אשר ◌ָ ◌ָ
ממ ׁשִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ַ ◌ָּ
ונפשוֹ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ללכת ◌ֵ ּבין
תק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מעשים ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִריםַ◌ ,על ◌ַמה ◌ֶּ ִ◌ 0י ◌ְ ◌ַ
תעלה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
אמר )תהלים קטז( ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
לפני ה'
אתהלֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ברכה
י7א ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפשיָ◌ ִ◌ ,
0וא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
נשא ◌ַל ◌ָ ◌ְ
הח ◌ִ ּייםּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ ׂ
ארצוֹ ת ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
מאת ה' ◌ְוגוֹ '.
◌ֵ ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

אבינּו
יעקב ָ ִ
יחד ִעם ַ ֲ ֹ
ּקּב"ה ָ ַ
למעלה ַה ֻ ָ
הּצּדיק ְ ַ ְ ָ
נׁשמת ַ ַ ִ
ֹולה ִ ְ ַ
ּכיון ֶׁשע ֶ
ֵָ
ּפניו
מקּבלים ָ ָ
ְְִַ
סלה )כד ,ו( :
יעקב ◌ֶ ◌ָ
פני! ◌ַ ◌ֲ ֹ
שי ◌ָ ◌ֶ
מבק ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ַחאיּ ָ◌ ,כל ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַמת
אמר ◌ַ ◌ִּ
הנּעלם[ ◌ָ ◌ַ
מדרשׁ ַ ֶ ֱ ָ
ְִָ
הכבוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ְרא ּו ◌ָיה
כינת ◌ַ ◌ָ ּ
מדת ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
יקיםֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
להםְ◌ :לכ ּו ּו ◌ַ ◌ְּ
◌ָל ׁ ◌ֶש ◌ֶבתּ ָ◌ ַ◌ ,
בקר ּו ◌ֶאת
לאבוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ֶ
הק ◌ָ ּב"ה קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
מרים:
והם אוֹ ◌ְ ◌ִ
מ0מיֵ◌ ְ◌ .
והק ◌ִדּ ימ ּו לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ּ◌ְפלוֹ ◌ִני ◌ַ ◌ַ ּ
הבן ◌ָרא ּוי
הבןּ ֵ◌ ַ◌ .
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ ּ
ללכת ◌ִ ◌ְ
לאבא ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ִרבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם- ,א ◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ּ
ליעקב ◌ְואוֹ ◌ֵמר
אביוְ◌ .וה ּוא קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ולדרוש ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
ׁ
להראוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לראוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
וק ◌ֵּבל ]למדו[ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְפלוֹ ◌ִני
צער ◌ָ ּב ◌ִניםֵ◌ ,לַ◌ ְ◌ %
היה ◌ְלַ◌ ַ◌ %
אתה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לוֹ ָּ◌ ַ◌ :
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כד(
אלִ◌ %ע ּ◌ְמֶ◌ .%זה ּו ׁ ◌ֶ
ואני ◌ֵ ◌ֵ
לכאןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ּ
מב ◌ֵ ּק ׁשּ ָ◌ ֶ◌ ,
אמר
מבקשיַ◌ ָ◌ .
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
נאמר ◌ְ ◌ַ
סלה- .א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יעקב ◌ֶ ◌ָ
פניֹ ֲ◌ ַ◌ #
מבק ׁ ◌ֵשי ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
רשו ◌ְוגוֹ '.
מש ◌ָמעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶזה דּ וֹ ר דּ ְֹ ◌ ׁ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַ ׁ ◌ְ
מראש ◌ַ ּ ◌ָ
◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייאׁ ֹ ֵ◌ ,
]זוהר בראשית פ' וירא )דף צט- (.

תחי עוֹ ◌ָלם )כד ,ז( :
והנּ ◌ְשׂ א ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
יכם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראש ◌ֶ
ׁ ◌ֵ
ערים ◌ָ
שׂ א ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְ
0ערים
אמר ,נוֹ ◌ָדע ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בראשית פ' וירא )דף קגַ◌ [(:ר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
]זוהר
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ערים
שאוּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אמר )תהלים כד( ◌ְ ׂ
ערים? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
איזה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
עלהֶ◌ ֵ◌ ,
◌ַּב ◌ְ ◌ָ ּ
ה0ערים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
תחי עוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שאוּ ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
והנּ ◌ְ ׂ
יכם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראש ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ֵ
גללם נוֹ ◌ָדע ◌ַ ◌ָ ּ
ואם -א - -א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ,
עליוֹ נוֹ תּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
להתדּ ◌ֵ ּבק ּבוֹ .
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לדעת
האדם ◌ֵאין ה ּוא ]אין[ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ָ ◌ַ ◌ַ
נש ◌ַמת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ראהֵ◌ ֲ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
תהּ ָ◌ ֶ◌ ,
שוֹ ת
הדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ׂ
והם ◌ַ ◌ְ
אברי ◌ַהגּ ּוףֵ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
◌
ָ
אוֹ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכ %נוֹ ◌ָדע ◌ְו-א נוֹ ◌ָדעּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
אמנ ּות ◌ַ ◌ְ
◌ָּ◌ 3
לנש ◌ָמה ,ר ּו ◌ַח ◌ְלר ּו ◌ַח,
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ה ּוא נוֹ ◌ָדע ◌ְו-א נוֹ ◌ָדעִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׁ ◌ָ
תחים
ה0עריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכלָ◌ ֲ◌ .
וטמיר ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַל ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ,נוֹ ◌ָדע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
תחי עוֹ ◌ָלם )כד ,ז( :
והנּ ◌ְשׂ א ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
יכם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראש ◌ֶ
ׁ ◌ֵ
ערים ◌ָ
שׂ א ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְ
כנס ◌ַ ◌ָ ּ
לגן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
פ' ויקהל )דף קצ"וּ ְ◌ [(.ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תחים
יקים ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
נשמוֹ ת ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ִ ׁ ◌ְ
הגּ ן ◌ְ ◌ָ
עצי ◌ַ ◌ָ
עדןָ◌ ,אז ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
מל#
יכם ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מרים) ,תהלים כד( ◌ְ ׂ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
יכם ◌ְגוֹ 'ּ .ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְשמוֹ ת
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ַה ◌ָּכבוֹ ד ◌ְוגוֹ 'ׂ ְ◌ .
מחזיקים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
ארץ חוֹ ◌ְזרוֹ ת ◌ְלג ּו ◌ָפןָ◌ ,אז ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
עבדי ה'.
הנּ ה ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה' ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מרים )שם קלד( ◌ִ ◌ֵ
מלאכיםְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
ה0עוֹ ת
ארבע ◌ַ ◌ָ
ה0לישי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
המ ◌ֲ ◌ֶ
ְולמדנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֶזה ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
האחרוֹ נוֹ ת.
◌ָ ◌ַ ◌ֲ
]זוהר שמות

הּכבֹוד
מלָ ַ 5
ויבא ֶ ֶ
מתנַ ֵּׂשא ְ ָ ֹ
ּדברי ת ָֹורהַ ,לּסֹוף ִ ְ
עצמֹו ַעל ִ ְ ֵ
המנּבל ַ ְ
ָּכל ַ ְ ַ ֵ
ּתֹורה
אּלא ָ
ואין ָּכבֹוד ֶ ָ
ְֵתחי עוֹ ◌ָלם )כד ,ז( :
והנּ ◌ְשׂ א ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
יכם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ערים ◌ָרא ׁ ◌ֵש ◌ֶ
שׂ א ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְ
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וכ ◌ָּמה
אילן ◌ְ ◌ַ
ענפים ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
ְואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
פ' פנחס )דף רנ"גַ◌ ◌ [(:
עליהם ּ ֵ◌ -
נקראים ◌ִ ּב ּכ ּו ◌ִרים.
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדּ ימ ּו ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
תאנים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ֵ ּ
שא ּו
נאמר )תהלים כד( ◌ְ ׂ
דגמא ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אל ּו ◌ֵהם ◌ָרא ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל ◌ּ3כ ◌ָּלםְּ◌ .כ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ברא
עיניכם ּו ◌ְרא ּו ◌ִמי ◌ָ ◌ָ
שא ּו ◌ָמרוֹ ם ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
יכם) .ישעיה מ( ◌ְ ׂ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
עדת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
שא ּו ◌ֶאת ֹרא ׁש ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ַ
אלה) .במדבר א( ◌ְ ׂ
ערים ◌ֵ ּ
ערים ׁ ◌ֶשל
חמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יכםְ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ְשׂ א ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
תחי עוֹ ◌ָלם ֶ◌ ׁ -של
שא ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
מעלהּ .ו ◌ְ ׂ
יבה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ
◌ִ ּב ◌ָינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ׁ ◌ִ
מתנ7א.
לב ּסוֹ ף ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מטהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
◌ְי ׁ ◌ִש ◌ָ
יבה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
עלי
באר ּוה ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
התנ7אּ .ו ◌ֵ ◌ֲ
נבלת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ל( ◌ִאם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ויבא
מתנ8אֹ ָ◌ ְ◌ ,
לסוֹ ף ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ברי תוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ,
עצמוֹ ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
המנ ◌ֵּבל ◌ַ ◌ְ
◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָנהָּ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מכאןִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵמד ּתוֹ ◌ָרה
ואין ◌ָּכבוֹ ד ◌ֶ ◌ָ ּ
הכבוֹ דֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
אלא ּתוֹ ◌ָרהָּ◌ ִ◌ .
מלָּ◌ ַ◌ #
הבא ◌ְו-א
תאמר ◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מלְ◌ .#ו-א ֹ ◌ַ
נקרא ◌ֶ ◌ֶ
קראת ◌ָּכבוֹ דָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
רבוֹ נוֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה
מלּ ִ◌ %ב ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ תִּ◌ ,ב ◌ְדמ ּות ◌ִ ּ
יוֹ ◌ֵתר ֶ◌ -א ◌ָּלא ◌ֶ ◌ֶ
מלַ◌ %ה ◌ָ ּכבוֹ דְ◌ ׁ .ש ּ◌ַת ◌ִים ִ◌ -מי
אחת ִ◌ -מי ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
עמיםַ◌ ַ◌ .
הפס ּוק ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּכפ ּול ◌ַ ּ ◌ָ
יכם?
ראש ◌ֶ
יכםַ◌ ,מה ּו ◌ָ ׁ ◌ֵ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הכבוֹ דׂ ְ◌ .
מלּ ָ◌ ַ◌ %
ה ּוא ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
עמיםּ ֵ◌ .
רכ ◌ָבה
המ ◌ְ ◌ָ ּ
העליוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
רכ ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַה ◌ֶּמ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
וח ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֶּ
חתוֹ ◌ָנה) .ע"כ רעיא מהימנא(.
◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ

ׁשּבעל ֶּפה
ׁשּבכתב ְלת ָֹורה ֶ ְ ַ
ּתֹורה ֶ ִ ְ ָ
ִחּבּור ָ
תחי עוֹ ◌ָלם
וה ◌ָנּ ◌ְשׂ א ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
יכם ◌ְ ◌ִ
ראש ◌ֶ
ׁ ◌ֵ
ערים ◌ָ
שׂ א ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְ
שא ּו
ואמרׂ ְ◌ ,
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ַתח ּ ◌ָפס ּוק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
פ' פנחס )דף רנ"גּ ִ◌ ◌ [(:
שא ּו
אבל ◌ְ ׂ
ונתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ .
יכם ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
יכם ּ ֵ◌ -
ערים ׁ ◌ֶשל
עליוֹ ◌ִניםְ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
ערים ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
)כד ,ז( ] :זוהר במדבר
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I

יכם ּ ֵ◌ -
עליוֹ ןּ ֵ◌ ְ◌ ,
הראשים
אל ּו ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
ראש ◌ֶ
עריםֵ◌ ׁ ָ◌ .
חמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ֶכל ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ׂ
◌ִמי ◌ֵהם? ◌ֶ ◌ָּ
ולעלוֹ ת
ראש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יש לוֹ ֹ ׁ
ואחד ◌ֵ ׁ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
להתפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להכ ◌ֵלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה.
◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ערים ּ ֵ◌ -
ערים
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֲחנוֹ ׂ ְ◌ :%
מצאנ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
מהאבוֹ תּ ֵ◌ ְ◌ ,
אחרוֹ ◌ִנים.
◌ַ ◌ֲ
שהׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ואל ּו
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
מטה
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ראלּ ֵ◌ ְ◌ ,
יכם ּ ֵ◌ -
האבוֹ ת
ואל ּו ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
אלפי ◌ִ ◌ְ ׂ
ראשי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אל ּו ◌ֵהם ◌ָ ׁ ◌ֵ
ָראש ◌ֶ
◌ ׁ ◌ֵ
עריםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֵ ּ
העליוֹ ◌ִניםּ ֵ◌ ְ◌ ,
אל ּו
ראשים ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
תפיהם,
טלים אוֹ ◌ָתם ◌ַעל ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
בבים ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
פנּ יםֶ◌ ׁ ,ש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם אוֹ ◌ַ ◌ִ
יכם.
לראש ◌ֶ
למי? ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
שא ּוִ◌ ְ◌ ,
יכםׂ ְ◌ .
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מרים ◌ְ ׂ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
תחי
שא ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
והנּ ◌ְ ׂ
עליכםָ◌ ִ◌ ְ◌ .
לטים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
עליכם ◌ְ ׁ
ראשים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ׁ ◌ִ
עוֹ ◌ָלם ּ ֵ◌ -
מטה.
וארבע ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
האמהוֹ תַּ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ָ ◌ִ ◌ָּ
מל%
הכלֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
מלּ ָ◌ ַ◌ %
ויבוֹ א ◌ֶ ◌ֶ
הכבוֹ ד ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֶּ
◌ְ ◌ָ
צבאוֹ ת.
בנהּ .ו ◌ִמי ה ּוא? ה' ◌ְ ◌ָ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ּכבוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַל ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
אחד
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ָארוֹ ןּ ְ◌ ,ב ◌ִ ּ
להכניס ◌ַ ּ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם? ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָויבוֹ אֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
נכנסת
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
למקוֹ מוֹ ָ◌ ,אז ◌ַ ּ
נכנס ◌ִ ◌ְ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּויָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
עליוֹ ◌ָנה ◌ְ ּבתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה,
אחדּ ,תוֹ ◌ָרה ◌ֶ ◌ְ
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
מתחבר ◌ִ ּ
◌ָ ּב ◌ָארוֹ ןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ברים ◌ְסת ּו ◌ִמים.
לפרש ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מתחברוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לכל עקא
לדוד אליך ה' נפשי אשא וגו' )כה ,א(] :שימוש תהלים לפרק כה[יאמר
אותו בכל בוקר בכל עידן דאית ליה עקא וישתזיב .ושם שלו אל"י.
א' מן "אליך ,ל' מן "למען ,י' מן "מי זה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבקׁשר ָּגמּור
נפׁשי ֶא ָּׂשא ְ ֶ ֶ
אליַ Aה' ַ ְ ִ
ֵֶ
נפשי ◌ֶא ◌ָ5א )כה ,א( :
אלי! ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמוֹ .
ייסא ◌ִויה ּו ◌ִדי ◌ֶ ◌ָ
רבי ◌ֵ ◌ָ
גש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ִּ
לכים ּ ◌ָפ ◌ַ ׁ
◌ְ ּבעוֹ ◌ָדם הוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ִ ּ
א8א.
נפשי ◌ֶ ◌ָ
אלי #ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
והיה אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי אוֹ ◌ֵמר) ,שם כה( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזמוֹ ר? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
לדוד ◌ִ ◌ְ
לדוד אוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למה -א ◌ָכת ּוב ◌ִ ◌ְ
לדודִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכי ◌ָ ◌ָּ
אלי%
אמר ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ֶ◌ ֵ◌ .
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ תוֹ ◌ָ ◌ַ
נפשי? ]אשא[ ◌ֶזה
נפשיִ◌ ,מי זוֹ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
למעלהִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
אלי %ה' ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
א7אֶ◌ ֵ◌ ,
נפשי ◌ֶ ◌ָ
ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
א7א ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ -
אמרנ ּוָ◌ ֶ◌ .
הראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
רגּ ה ◌ָ ◌ִ ׁ
הדּ ◌ְ ◌ָ
דוד] ,הוא[ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
אעלהְּ◌ ,כמוֹ
היה
ההריםִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
עיני ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
א7א ◌ֵ ◌ַ
אמר )שם קכא( ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
למעלה
להתע ◌ֵּטר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להעלוֹ ת ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ תוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
ימיו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להתק ◌ֵ0ר ׁ ◌ָשם ◌ְ ּב ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ָּכ ◌ָרא ּוי.
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
]זוהר בראשית פ' לך לך )דף פז[(.

סדר ַהּיֹום,
ֹותּיֹות חּוץ ְמאֹות ָוי"ו ַמּדּועֶ ֵ ,
ּבפרק ֶזה ֵיׁש ָּכל ָהא ִ
ְ ֶֶ
ּותפילין
ּתפ ָּלה ְ ִ ִ
וסדר ַהּיֹום ְ ִ
ּבקר ְ ֵ ֶ
ׁשּכמת ַה ֹ ֶ
ַה ְ ָ ַ
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I

נפשי ◌ֶא ◌ָ5א וכו' )כה ,א-ב( :
אלי! ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלי %ה'
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
)דף ק"כַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים כה( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לס ◌ֵדּ ר ׁ ◌ֶש ◌ַבח
דוד ◌ְ ◌ַ
ראה ◌ָ ◌ִ
בטחתי ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ָ ◌ָ
הי ◌ְ ּבִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ %א7א ◌ֱא ◌ַ
◌ ◌ְַנפ ׁ ◌ִשי ◌ֶ ◌ָ
חסר,
וזה ◌ָ ◌ֵ
למיםֶ◌ ְ◌ ,
ה0בחים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּבא"בּ3◌ ,כ ◌ָּלם ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶזה ◌ָ ּכ ◌ָכה? ◌ְ ◌ָ
אפ ◌ִים? ◌ֶ ◌ָּ
עליוֹ ן
אלא סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
לפל ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ַ
ולמה ◌ִסדּ ּור ◌ֶזה ◌ִ ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ו'? ◌ְ ◌ָ ◌ָּ
כנס ◌ַ ◌ַּ
העץ
ילה) ,ושולט( ◌ָ ◌ֵ
הל ◌ְ ◌ָ
החבריםּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ָגּ נ ּוז ◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ָ ּכ%
הכלַ◌ ְ◌ .
מכ ּ◌ֶסה ◌ַ ּ ֹ
ענפיו ּו ◌ְ ◌ַ
רש ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶות ◌ָּתל ּוי ּבוֹ ּ ,פוֹ ◌ֵ ׂ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
חתוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
אדם
מקדּ ים ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶותּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עמים ◌ַ ◌ַ
וכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
מחשיָ◌ ְ◌ ,%
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
טעם ◌ַ ◌ָּ
מפקיד ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ָ ּ
קח
פקדוֹ ןּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵ ◌ַ
נפשוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְונוֹ ◌ֵתן ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ ן ◌ַ ◌ְ ׁ
אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ִ ◌ָ ּ
הב ◌ֶקר.
יע ◌ַ ּ ֹ
לבעליו ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
הפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פקדוֹ ן ,חוֹ ◌ֵזר ◌ַ ּ ◌ִ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
צריֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
אליו ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ נוֹ ִ◌ ָ◌ ,
הב ◌ֶקר ◌ְוחוֹ ◌ֵזר ◌ֵ ◌ָ
יע ◌ַ ּ ֹ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
לבית
נכנס ◌ְ ◌ֵ
אחרי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקםָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
העליוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אמן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֶ
מתעטר ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
מטהר
נכנס ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ציציתָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
כס ּוי ◌ִ ◌ִ
מתכ ּ◌ֶסה ◌ְ ּב ◌ִ ּ
תפליןַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נסתֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
עצמוֹ ◌ַּב ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבנוֹ ת ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מלכ ּות
על ◌ַ ◌ְ
עליו ֹ
מקבל ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
חלהַ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ְ
בסדּ ּור
מלכ ּותּ .ו ◌ְ ◌ִ
על ◌ַ ◌ְ
דודֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִסדּ ּור ׁ ◌ֶשל ֹ
בחי ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּ ◌ִסדּ ּור ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
אחר ◌ָ ּכִ◌ %סדּ ּור ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ִמ ּ ֹי ׁ ◌ֶשב,
עלַ◌ ַ◌ .
עליו אוֹ תוֹ ֹ
מש ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַבח ◌ֶזה ◌ַ ׁ ◌ְ
אחד.
לקש ◌ָרם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מעמדְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
תפ ◌ָּלה ◌ֵ ֹ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ִ
]זוהר במדבר פ' במדבר

הדּ ◌ָברַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מלל
פלה ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ראה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
הכל ּ◌ָתל ּוי ◌ְּב ◌ִ ◌ַ ּ
אחר
שה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלהַ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
עקר ◌ַ ּ◌ַ
הפה ֹ ּ ַ◌ -
ְודב ּור ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ ◌ִ ּ
מעשה? ◌ֶ ◌ָּ
מעשה
אלא אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
איזה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הפהֶ◌ ֵ◌ .
במלל ◌ַ ּ ◌ֶ
דב ּור ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכּ ְ◌ %ב ◌ִ ּ
חלה ◌ְּכמוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
האדם ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אדם
ית ּ ◌ַפ ◌ֵּלל ◌ָ ◌ָ
פלה זוֹ ְ◌ .ו-א ◌ִ ◌ְ
שה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
הת ◌ִ ◌ָּ
מעשה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מעשה
פלהׂ ֶ◌ ָ◌ ַ◌ .
חלה ◌ְּכמוֹ ◌ַ ּ◌ְ
ראה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
פלהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
לטהר ◌ַ ◌ְ
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ #
אדם ◌ָקם ִ◌ ָ◌ -
ראשוֹ ן )בראשונה מעשה( ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ִ ׁ
עצמוֹ
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I

ריסת
ראשוֹ ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ַ
יפרש ◌ַעל ֹ ׁ
על ◌ֶזהׂ ֹ ְ◌ ִ◌ ,
עליו ֹ
יקבל ◌ָ ◌ָ
ואחר ◌ָּכֵּ◌ ַ◌ ְ◌ #
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
פלין) ,מהו תפלין(,
קשר ◌ַה ◌ִ ּיח ּודֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ִ
אחר ◌ָּכִ◌ %י ◌ָ ּק ׁ ◌ֵשר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
מצוהַ◌ ַ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ושל ◌ָידּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ועל
מאל ◌ְ ◌ַ
ש ֹ
אחד ◌ִּב ◌ְ ׂ
לתק ◌ָנם ◌ְ ּב ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ֶ ◌ָ
ראש ◌ְ ׁ ◌ֶ
פלה ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
◌ַ ◌ֵּ
לראשי ◌ְוגוֹ '.
מאלוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
ש ֹ
ארנ ּו )שיר השירים ב( ◌ְ ׂ
הלבְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
והרי
לבַּ◌ %כחוֹ ◌ָתם ◌ַעל ◌ְזרוֹ ◌ֶעֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .%
ימני ◌ַכחוֹ ◌ָתם ◌ַעל ◌ִ ◌ֶּ
ש ◌ֵ ◌ִ
וכת ּוב )שם ח( ◌ִ ׂ
◌ְ ◌ָ
עשה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נכנס
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכּ ְ◌ ,%ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
חלהַ◌ ַ◌ .
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
וזה ּו ◌ַ ּ◌ַ
ארנ ּוֶ◌ ְ◌ .
◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
עצמוֹ ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הפה.
רבנוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ִד ּב ּור ◌ַ ּ ◌ֶ
חלה ◌ַ ּב ◌ָ ּק ◌ְ ◌ָ ּ
יטהר ◌ַ ◌ְ
נסתֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הכ ◌ֶ ◌ֶ
לבית ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ◌ֵ
ראשוֹ )פרישת מצוה(
ש ◌ַעל ֹ ׁ
לפר ׂ
מלכ ּות ◌ֶזהֹ ְ◌ ִ◌ ,
על ◌ַ ◌ְ
עליו ֹ
יקבל ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ַ ◌ַ
רישת
ראשוֹ ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ַ ׂ
עשה ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵרס ◌ַעל ֹ ׁ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
בחי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלְּ◌ ,%כמוֹ ◌ַ ◌ַּ
נגד ּ◌ְת ◌ִ ◌ִּ
אחר ◌ָ ּכְ◌ּ %ת ◌ִ ◌ַּ
ואחר ◌ָ ּכ%
פלין ׁ ◌ֶשל ◌ָידַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פלת ◌ִמ ּ ֹי ׁ ◌ֶשב ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מצוהַ◌ ַ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
מעשה
וזה ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ראשֶ◌ ְ◌ .
פלין ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
נגד ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ִ
מעמד ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
פלת ◌ֵ ֹ ◌ֶ
הת ◌ִ ◌ָּ
ואם ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת
פלהִ◌ ְ◌ .
ודב ּור ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ַ ּ◌ְ
מעשה ◌ְ ◌ִ ּ
ודּ אי ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
דב ּורַ◌ ַ◌ .
◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ
תפ ◌ָּלה,
הדּ ּב ּור -א מוֹ ◌ֵצא ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ּבוֹ ְ◌ ,וזוֹ -א ◌ְ ◌ִ
עשהִ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ַּ
למטה) ,ולא עוד ,אלא( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי%
האיש ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
ונפ ◌ָגּ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליוְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מעשה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
למה .אוֹ י
פלה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
למלל ◌ִדּ ּב ּור ◌ָ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
לאיש ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ◌ִ ׁ
עליו ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה א( ◌ִּכי
תפלתוֹ ֲ◌ ,עבוֹ ◌ַדת ◌ִר ּבוֹ נוֹ ָ◌ ָ◌ ,
תרב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מע .שהרי
איננּ י ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
תפלה ◌ֵ ◌ֶ ◌ִ
לראוֹ ת ּ ◌ָפ ◌ָני ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .גּ ם ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָתבוֹ א ּו ◌ֵ ◌ָ
בדב ּור הדבר תלוי.
מעשה ּו ◌ְ ◌ִ ּ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
בדב ּור,
שה ּו ◌ְ ◌ִ ּ
מע ◌ֶ ׂ
שה ◌ְ ◌ִ
אדם עוֹ ◌ֶ ׂ
ראהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
תפ ּלוֹ ת ◌ָ ּכְּ◌ ,%ב ◌ַ ◌ֲ
ֹּ
עליוֹ ◌ִנים
רכים ◌ֶ ◌ְ
מתב ◌ְ ◌ִ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְוקוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ַה ◌ִ ּיח ּודָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אחרי ׁ ◌ֶש ּ◌ִס ◌ֵ ּים
עצמוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
להראוֹ ת ◌ַ ◌ְ
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
ואז ◌ָ ◌ִ
ְותחתוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ ◌ְ ּ
עמידהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
מעץ
נפרד ◌ֵ ◌ֵ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפטר ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פלת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
החזיר לוֹ ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ נוֹ ,
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
וכנּ ס ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ַ ◌ַ
רגליו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
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I

הרי הוֹ ◌ָדה
המ ◌ָּטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רגליו ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ִ
אסף ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר )בראשית מט( ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱ ֹ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עליהם.
והתפ ּ◌ֵלל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חטאיו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אליו,
ולנפל ◌ְולוֹ ◌ַמר ◌ֵ ◌ָ
המ ◌ֶותֹ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
צריְ◌ ִ◌ ְ◌ %
עכשו ◌ָ ◌ִ
להת ◌ַּכ ◌ֵנּ ס ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
נתתי ◌ְלּ ְ◌ %ב ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ןּ ָ◌ .כ ◌ֵעת
התחלה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
א8אּ ַ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפשי ◌ֶ ◌ָ
אלי #ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
דיתי
מעשה ◌ְ ◌ִוד ּב ּור ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְוהוֹ ◌ֵ ◌ִ
יתי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ועש ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּק ׁ ◌ַש ◌ְר ּ◌ִתי ◌ֶאת ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
אדם ◌ַ ◌ְ
ויראה ◌ָ ◌ָ
ודּ איֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
מסר ּ◌ִתי ◌ְלְּ◌ %ב ◌ַ ◌ַ
נפשי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
חטאיֵ◌ ֲ◌ ,
◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
עצמוֹ
המ ◌ֶות ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ,מּ 0ום
מסר ◌ִ ◌ְ
פשוֹ ◌ָ ◌ַ
מהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַנּ ◌ְ ׁ
נפטר ◌ֵ ◌ָ
אלוּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ◌ְכ ◌ִ ּ
למקוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
המ ◌ֶות
◌ָ ּכֵ◌ %אין ּבוֹ ◌ָוא"וֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּוא"ו ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ה ּואֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
הדּ ◌ָבר )מה בא להשמיענו סוד
מיענ ּוֶ◌ ׁ ,ש ּסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
להש ◌ִ ◌ֵ
וזה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ה ּואֶ◌ ְ◌ .
האדם
פטר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מתכ ּ ◌ְפ ◌ִרים ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חטאים ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הדבר( ֶ◌ ׁ -ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לכם ◌ַעד
העון ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֶ
יכפר ◌ֶ ◌ָ
מהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיהכב( ◌ִאם ◌ְ ◌ַ◌ ּ 3
◌ֵ ◌ָ
למקוֹ ם ◌ֶזה- ,א
נפשוֹ ◌ְ ◌ָ
מסר ◌ַ ◌ְ ׁ
ודּ אי ◌ָלמ ּות ּו ◌ָ ◌ַ
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
נתן ◌ַ ◌ְ
וזה ◌ָ ◌ַ
ּ◌ְת ◌3מת ּוןֶ◌ ְ◌ .
ילהָּ◌ ֶ◌ ,
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַו ◌ַדּ איּ ִ◌ ְ◌ .
ותק ּון
פטר ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ְּכמוֹ ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
צריּ ְ◌ %ב ◌ַכ ◌ָ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ֵּ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
עליו
מרחם ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הלבָ◌ ְ◌ ,
◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
ולעבד
לפ ּתוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
דע ◌ְ ◌ַ
האי ׁש ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ִ
חטאיוְ◌ ׁ ַ◌ .
מכ ּ ◌ֵפר לוֹ ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ
בכ ◌ָ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ֵּ
לפתוֹ ת ◌ְ ◌ִ ּ
למי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ּ
הלב .אוֹ י ◌ְ ◌ִ
לר ּבוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ָרצוֹ ן ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
לרבוֹ נוֹ
ויפת ּוה ּו
אמר )תהלים עח( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
ברצוֹ ןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְּב ◌ֵלב ◌ָרחוֹ קְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ָ
עמוֹ  .ה ּוא אוֹ ◌ֵמר
יכ ◌ְ ּזבוֹ לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
בל ׁשוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ
פיהם ּו ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ֶ
ולבם -א ◌ָנכוֹ ן ◌ִ ּ
בריוָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְ ּב ◌ֵלב
א8אְ◌ ,ו-א ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ֶ ◌ָ
אלי #ה' ◌ַ ◌ְ
)שם כה( ◌ֵ ◌ֶ
הגּ יע ּו
טרם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ִ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
להס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ָ
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ָרחוֹ קֶ◌ ,זה גּ וֹ ◌ֵרם ◌ָ ◌ָ
ולכן
לעשוֹ ת ◌ִדּ יןֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ ׂ
אילן ◌ֶזה ◌ִ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ָָימיוּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
אליו
נפ ׁשוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ּב ◌ִר ּבוֹ נוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָיבא ◌ֵ ◌ָ
להדביק ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
צריָ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ִ
לנגד
יכוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קרים -א ◌ִ ּ
◌ְּב ◌ָרצוֹ ן ּכוֹ ◌ֵזבִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קא( דּ ֹ ◌ֵבר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
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לזה
עצמוֹ ◌ָ ◌ֶ
מתקין ◌ַ ◌ְ
יכוֹ ן? ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עיניַ◌ .מה ◌ֶ ּזה -א ◌ִ ּ
◌ֵ ◌ָ
רחק ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ,קוֹ ל יוֹ ◌ֵצא ◌ְואוֹ ◌ֵמר- :א
ְול ּבוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
יכוֹ ן,
עצמוֹ - ,א ◌ִ ּ
לתקן ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
עיני) .למה( ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
לנגד ◌ֵ ◌ָ
◌ִי ּכוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ליחד ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
תת ◌ֵ ּקןּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ה ּוא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֵאינוֹ רוֹ ◌ֶצה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מיחדוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ְו-א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה סו( ּו ◌ָבא ּו ◌ְ ◌ָורא ּו ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ִדי
הבאֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
רבי
לש ◌ֶמְ◌ %וגוֹ 'ּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
וכת ּוב )תהלים קמ( ◌ַאִ◌ ַ◌ %
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
מע
לש ֹ ◌ַ
באתי ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַרק ◌ִ ׁ ◌ְ
אלמלא -א ◌ָ ◌ִ
ואמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ונשק ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואש ◌ֵרי
חלקי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ׁ ַ◌ ,
ברים ◌ֵא ּל ּו ַ◌ -דּ י ◌ִליַ◌ ָ◌ .
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד(
דב ◌ִקים ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
חלק ◌ִי ◌ְ ׂ
יקים ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ .בר ּו;
צדּ ◌ִ
וע ּ◌ֵמּ3◌ %כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ
בקים ◌ְוגוֹ ') .ישעיה ס( ◌ְ ◌ַ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ואתם ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ימ %-ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
ואמןְ◌ ִ◌ .
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ

ּבאל"ף ֵּבי"ת
ּפים ֶ ֶ ְ -
נפילת ַא ַ ִ
ַמה ִהיא ְ ִ ַ
נפשי ◌ֶא ◌ָ5א )כה ,א( ] :זוהר חדש פ' תרומה )דף נבַ◌ [(.מה
אלי! ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
0עשׂ ה
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ָּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אפ ◌ִים? ◌ֲ ◌ֵ
נפילת ◌ַ ּ ◌ַ
◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מ ׁ ◌ֶשהְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
ותחנ ּו ◌ִנים ּו ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ט(
אפ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,
נפילת ◌ַ ּ ◌ַ
בק ׁשוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ַ
פלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ֹ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַס ◌ֵ ּים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ונכנס ◌ְלתוֹ  %אוֹ ◌ָתן
פלתוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אבל ◌ַ ◌ַ
לפני ה'ָ◌ ֲ◌ .
ְואתנפל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
נק ׁ ◌ֶש ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ָּ◌ 3
למטהְ◌ .והוֹ ◌ִאיל
לרדת ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
כלםׁ ֵ◌ ,
והכ ◌ָּלה ◌ִ ◌ְ
העליוֹ נוֹ תַּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
יתאָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
אלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
נפילת ◌ַא ּ ◌ַפ ◌ִים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צריַ◌ ִ◌ ְ◌ %
למטהִ◌ ָ◌ ,
◌ְויוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
התפ ּ◌ֵלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מראה ◌ֶאת
והלאה ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חטאוֹ ּ ָ◌ ִ◌ ,
פלתוֹ ◌ְוהוֹ ◌ָדה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
נפשי
אלי %ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ֵ ◌ֶ
אהבה) .תהלים כה( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאדוֹ נוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נפשוֹ ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ְ
עצמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַסר ◌ַ ◌ְ ׁ
נחת.
המ ◌ֶותְ◌ ,ועוֹ ◌ֶשׂ ה לוֹ ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
הצד ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
א7אְ◌ .ונוֹ ◌ַח לוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
תהלים ספר ראשון | ד לחודש | מזמור כה

סדר הלימוד

ד
ה

I

ליום כו חשוון

זוﬣר תהים

221

דני:
למ¦ ¥
ארחוֹ ¤תי§ּ © %
דיעני §Ÿ
יהו  הוֹ ¦ ¦ ¥
רכי¨Ÿ § %
§דּ ¨ ¤
יש ¦עי
אהי ' ¦ ׁ §
אתה ¡ ¥
דני ּ¦כי © ּ¨
ולמ¦ ¥
באמת§ּ © § %
הדריכני © ¤ּ ¦ £
©§ ¦ ¦¥

 Iזוהר תהלים I

I

אלפא
לחכמיםּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרזים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ַרז ◌ָ ◌ָ ◌ִ
יתא ◌ֵ ׁ
אלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
ְועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
יתא זוֹ ◌ֵאין וא"וׁ ֵ◌ ְ◌ ,
והינ ּו )שם( ּ ◌ְפ ◌ֵדה
ויש ◌ָ ּב ּה ּ ◌ֵפ"א ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ּב ◌ָ
ואין ◌ָ ּב ּה
עמים ◌ֵהםֵ◌ ְ◌ ,
אחר ◌ָ ּכ %ר' ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
ראלַ◌ ַ◌ .
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
א-הים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
אדם ◌ָלמוּ ת,
מסר ◌ָ ◌ָ
פילה ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ִ ◌ָ
קוֹ "ףָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
הצּ ד ׁ ◌ֶש-וֹ ◌ֶרה
נחת רוּ ◌ַח ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
ולעשׂ וֹ ת ◌ַ ◌ַ
צריַ◌ ְ◌ #
◌ָ ◌ִ
לכ ◌ֵוּ ן ◌ְרצוֹ נוֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מראה ◌ֶאת
בהריםֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
חרבוֹ ת ּו ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶותְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶשׂ ה קוֹ ף ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ָ
ּבוֹ ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה.
אחת ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִ ּ◌ֶ
לפני ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ַ
ונראה ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עצמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמתֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ
ולנש %אוֹ תוֹ ,
אליוְ◌ ,וחוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
קרבה ◌ֵ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ַ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
להרגוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
לארץ ◌ְּכמוֹ ◌ֵמתְ◌ ,וחוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵמתָ◌ ,אז
רוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ נוֹ ◌ֵפל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ
הסת ◌ְּלק ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָהאוֹ ◌ִתיוֹ ת
ולכן ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
נלחמת ּבוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ריה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לאחוֹ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ָבה ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ָּ
מכיר ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ַרק ◌ַ ◌ָ ּ
ועם ◌ָ ּכל
לבדּ וֹ ִ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ַ ◌ִּ
עצמוֹ ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַסר
◌ֶזהּ ִ◌ ,ב ◌ְרצוֹ ן ◌ַה ◌ֵּלב ◌ָי ◌ִשׂ ים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אהבהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
עליו
מחשיב ◌ָ ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
נפשוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
לפל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
צריֹ ּ ִ◌ %
ולכן ◌ָ ◌ִ
נש ◌ָמתוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְּכ ◌ִא ּל ּו ◌ָ ◌ַ
נטל ◌ִ ◌ֶּ
ארץ ◌ְּכמוֹ
חטאים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶשׂ ה
אפ ◌ִיםִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נפילת ◌ַ ּ ◌ַ
אמר ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ֵמת ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
יכפר
מותַּ◌ ,כ ◌ָּכתוּ ב )ישעיה כב( ◌ִאם ◌ְ ◌ַ◌ ּ .
אלא ◌ְּב ◌ָ ◌ֶ
מת ◌ַּכ ּ ◌ְפ ◌ִרים ◌ֶ ◌ָ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
וכעתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ְח ׁ ◌ָשב לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א
העון ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ָ
מדת
ה0עה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמתוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
תה ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ,אוֹ ◌ָ ּ
נתן אוֹ ◌ָ ּ
הצד
דדיםֶ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
חטאיוּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
לכ ּ ◌ֵפר ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
ואת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מש ◌ִלים ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵאר.
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 Iזוהר תהלים I

המה
וחסדי! ◌ִ ּכי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ּ◌ָ
רחמי! ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
זכר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ְ ֹ
ממ ׁש ◌ָהי ּוּ ,ו ◌ֵמעוֹ ◌ָלם
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
בראשית )דף לזּ ִ◌ ◌ [(.
אמרֵ◌ ,מעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָּ
לקח אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ]זה היו,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ָ ◌ַ
)כה ,ו( ] :זוהר בראשית פ'

וגברים גבורים של צד הרע היו ,שכתוב אנשי שם ,ולא כתוב אנשי השם ,אלא

וחסדיִּ◌ #כי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם
רחמי #ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
ְזכר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
אנשי שם ,כמו זה כתוב[ )תהלים כה( ◌ ֹ
לקח אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ודּ איּ .ו ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ָ ◌ַ
המהֵ◌ .מעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ַ
◌ֵ ◌ָּ
מרכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה
להיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
ראשוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ
והם ◌ָאבוֹ ת ◌ִ ׁ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ְ◌ .
ודּ אי
אשר ◌ֵמעוֹ ◌ָלםֵ◌ .מעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ַ
ב ◌רים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
המה ◌ַה ◌ִגּ ּ ִֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכאן ◌ֵ ◌ָּ
לקח אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
אמרֵ◌ ,מעוֹ ◌ָלם ]ומהו[?
יצחק ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
לה.
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ג( ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ִגּ ּבוֹ ◌ִרים ◌ָ ◌ִמטתוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
סביב ◌ָ ּ
זוֹ ◌ִ ◌ָּ
הא-הים ]שהרי עדין לא התבשמה[.
נקרא ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
אמרּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אחא ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ָ ◌ָ

אברהם
ּבזכּות ַ ְ ָ ָ
הּמה – ִ ְ
ֹולם ֵ ָ
וחסדיִּ 5כי ֵמע ָ
רחמי 5ה' ַ ֲ ָ ֶ
זכר ַ ֲ ֶ
ְ ֹ
ויעקב
ְ ֲַ ֹ
המה )כה ,ו( ] :זוהר ויקרא פ'
וחסדי! ◌ִּכי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ּ ◌ָ
רחמי! ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
זכר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ְ ֹ
וחסדיִּ◌ #כי
רחמי #ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
זכר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
שמיני )דף ל"חָּ◌ [(.כת ּוב )תהלים כה( ◌ְ ֹ
אברהם.
וחסדיֶ◌ - %זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעקבֶ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
רחמיֶ◌ - %זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
זכר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
המהֹ ְ◌ .
◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ָּ
נטל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
והעלה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
המהּ ,ו ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ
◌ִּכי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ָּ
להגן ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
מרכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מהם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
שה ◌ֵ ◌ֶ
וע ◌ָ ׂ
למעלהָ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לרחם ◌ַעל
להגן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא זוֹ ◌ֵכר אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ◌ִמן
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
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יהו :
למען ט ּו §ב¨Ÿ § %
זכר ¦לי © ּ¨
חסדּ ¨ § %
זכŸר ּ§כ © § §
ּ¦ת § ּ
אתה § © ©
חט ¦אים ּ©ב¨דּ ¤ר:
יהו  ©על ּ¥כן יוֹ ¤רה © ּ¨
וישר § ¨Ÿ
ח טוֹ ב § ¨ ׁ¨
ארחוֹ ת
רכוֹ  :י ּ¨כל ¨ §
וילמד ¦ ¨ £
ענוים ּ©ב ּ¦מ ׁ §ש ּ¨פט ¦ © ּ¥
ידר ¦ ¨ £
ט ©§ ¥
ענוים ©דּ § ּ
למען
בריתוֹ § ¨ Ÿ ¥
לנצרי § ¦
ואמת § ¥ § Ÿ
חסד ¤ ¡ ¤
יהו  ¤ ¤
§ ¨Ÿ
ועדתיו :יא § © ©
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להגן ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
למעלהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מעלה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
יצחק? ◌ֶ ◌ָּ
לה ּ ◌ָפ ◌ַרע
נש ◌ָאר ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ִ ׁ ◌ְ
נזכר ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למה -א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ררה ◌ֶאת
לבניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם פ( עוֹ ◌ְ ◌ָ
ציקים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
יעיר
מלחמוֹ ת ◌ָ ◌ִ
איש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצא ◌ְּכ ◌ִ ׁ
וכת ּוב )ישעיה מב( ה' ◌ַּכ ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ֵ ◌ֵ
רתָ◌ ְ◌ .%
◌ְגּ ב ּו ◌ָ ◌ֶ
זכר
מכאןַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא אוֹ ◌ֵמרֹ ְ◌ ,
הס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ִ ◌ָ ּ
יצחק ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
וזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קנאה ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָ
וחסדיּ ֵ◌ - %
ריכים אוֹ ◌ָתם
ואברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּצ ◌ִ ◌ִ
יעקב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ַרחמי %ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ֶ
קרבוֹ תּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
יצחק עוֹ ◌ֵמד ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ַ ◌ֲ ׂ
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עלינ ּוָ◌ ֲ◌ .
להגן ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עמם.
א ◌ְ ◌ִ ◌ִצריכים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ָּ
המהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אחר ◌ִּכי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ָּ
ראה ׁ ◌ֶש5א
וק ◌ֵ ּים ּבוֹ ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ .
יצחק ◌ְ ◌ִ
נטל ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ,
והעמיד ּבוֹ ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
אברהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
נטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבדּ וֹ ַ◌ ָ◌ ,
לעמד ◌ְ ◌ַ
◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
והארץ
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית מב( ◌ֵא ◌ֶּלה תוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראם ◌ֶ ◌ָּ
ריכים
ראה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּצ ◌ִ ◌ִ
אברהםָ◌ ָ◌ .
אלא ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ְ ◌ָ
קרי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ראםַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
וק ◌ֵ ּים ◌ֶאת
יצחקִ◌ ְ◌ ,
יעקב ◌ְו ׁ ◌ִש ּ◌ֵתף אוֹ תוֹ ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לקח ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
יוֹ ◌ֵתר ◌ִק ּי ּוםַ◌ ָ◌ ,
ועל
מיםַ◌ ְ◌ .
וש ◌ַ ◌ִ
ארץ ◌ְ ׁ ◌ָ
א-הים ◌ֶ ◌ֶ
שוֹ ת ה' ◌ֱ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּביוֹ ם ◌ֲע ׂ
התק ◌ֵ ּים ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִּ◌ - %כי ◌ֵמעוֹ ◌ָלם
ויעקב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אברהם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המה.
◌ֵ ◌ָּ
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לעוֹ ¦ני ּ¦כי ©רב ה ּוא :יב ¦מי ¤זה
יהו  § ¨ © § ּ¨
ׁ ¦ש §מ¨Ÿ § %
וסלחת © £
יבחר :יג © § ׁ
¨¦ ׁ
דר ¦ § ¨
יהו  יוֹ ¤ר ּנ ּו ּ§ב¤ ¤
האיש § ¥ירא § ¨Ÿ
נפשוֹ
וזרעוֹ ¦ © ׁ
ארץ :יד סוֹ ד § ¨Ÿ
יירש ¨ ¤
ּ§בטוֹ ב ּ¨ת ¦לין § © §
יהו 
עיני ּ¨ת ¦מיד ¤אל § ¨Ÿ
דיעם :טו © ¥
ליראיו ּו § ¦
¦¨¥
בריתוֹ §להוֹ ¦ ¨
יהו 
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קדׁש
ּברית ֹ ֶ
אֹומר זֹו אֹות ְ ִ
הוי ֵ
ּתֹורה ֵ ֱ -
העליֹון ֶׁשל ַה ָ
סֹוד ָ ֶ ְ
דיעם )כה ,יד( ] :זוהר בראשית פ' ויחי
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו ּו ◌ְ ◌ִ
סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
נפשי ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
בא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
)דף רלוְּ◌ [(:בסוֹ ◌ָדם ◌ַאל ◌ָּת ֹ
הסוֹ ד
ליראיו ּ ַ◌ -
ליראיו ◌ְוגוֹ ' .סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ואמר) ,תהלים כה( סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ָּ
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
אלא ◌ְלאוֹ ◌ָתם
התוֹ ◌ָרה -א ◌ָ ◌ַ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל
להם סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
מתגּ ◌ֶּלה ◌ָ ◌ֶ
חטאַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יראי ◌ֵ ◌ְ
חטאּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ִיראי ◌ֵ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֵ
הוי אוֹ ◌ֵמר זוֹ אוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית
התוֹ ◌ָרה? ◌ֱ ◌ֵ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
ּתוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמיה ּו סוֹ ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הטריח ּו
ולוי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קד ׁשִ◌ ׁ .ש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
קראת סוֹ ד ה' ◌ְּב ◌ִרית ֶֹ ◌
קד ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ֹ ◌ֶ
עליהם
ויקבל ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עצמם ◌ִ ◌ַ ◌ְּ
אנשי ׁ ◌ְש ◌ֶכם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּמוֹ ל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמם ◌ַעל סוֹ ד ◌ֶזה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
זמרי ◌ֶ ּבן
שה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
מעיד ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והפס ּוק ◌ֵ ◌ִ
סוֹ ד ◌ֶזהָ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מרמהְ◌ .ועוֹ דְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ֲ
בא
אמרּ ְ◌ ,בסוֹ ◌ָדם ◌ַאל ◌ָּת ֹ
ויעקב ◌ָ ◌ַ
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ָסל ּוא ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַסל ◌ֶאת ◌ַ ּ
העליוֹ ◌ָנה
ונאחזת ◌ַ ּב ◌ְּב ◌ִרית ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כנסת ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
נפ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
נפשי? זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נפשיִ◌ .מי זוֹ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הח ◌ִ ּיים.
נפש ◌ְצרוֹ ר ◌ַ ◌ַ
ונקראת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
למעלהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

העֹולם
נברא ָ ָ
ֹותּיֹות ִ ְ ָ
ׁשתים ִ)מ"ב( א ִ
ּבעים ְו ֹ ִ
אר ָ ִ
ּבׁשם ָקדֹוׁש ֶׁשל ֵׁשם ַ ְ
ְֵ
דיעם )כה ,יד( ] :זוהר שמות פ' פקודי )דף
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו ּו ◌ְ ◌ִ
סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ואמר) ,תהלים כה( סוֹ ד ה'
אחריו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רל"דָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
אבל סוֹ ד ה'
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
דיעםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֲ ◌ֵ
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו ּו ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
גניז ּות) ,שהוא סתום
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
ליראיו  -אוֹ תוֹ סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
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וגנוז( -א עוֹ ◌ֵמד ◌ֶ ◌ָּ
יראים ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ליראיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
וש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ְ◌ ,
והם ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְלאוֹ ◌ָתם סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ה ּוא ◌ָּת ◌ִמידֵ◌ ְ◌ ,
בנסתר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
גניז ּות ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשה ּוא
דיעם ּ ַ◌ -
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
אבל ּו ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ֲ◌ .
סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
דיעםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד
דשְ◌ ,להוֹ ◌ִ ◌ָ
הק ◌ ׁ
ברית ◌ַ ּ ֶֹ
עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ולדעת.
להגּ לוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
יראה,
מדים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ליראיו ֶ◌ ׁ -ש ◌ֵהם סוֹ דוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְועוֹ ד ,סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
יראים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּבאוֹ ◌ָתם סוֹ דוֹ ת
חטא ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
יראי ◌ֵ ◌ְ
◌ְואוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ברים,
לפר ׁש ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
לדעת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
דיעם ַ◌ ַ◌ ָ◌ -
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
אבל ּו ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ֲ◌ .
◌ֶ ◌ְ
לפר ּו ׁש.
מדים ◌ְ ◌ֵ
ברים עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
והתק ◌ֵ ּים,
נחקק ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ראהְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
◌ ◌ָּ◌ 3
עטרה ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ָ ּ
צטרפוֹ ת ,עוֹ לוֹ ת
הקדוֹ ׁשְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ְוכלם ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עטרוֹ ת
מתעטרוֹ ת ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ
למטהְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ◌ְויוֹ ◌ְרדוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יצא ּו
אחר ◌ָ ּכְ◌ ָ◌ %
להתק ◌ֵ ּיםַ◌ ַ◌ .
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,ויכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ארב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
מטהּ ְ◌ ,בעוֹ ◌ַלם ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד
ברא ּו ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ּו ◌ָ ◌ְ
למעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
הרי
בתרֵ◌ ָ◌ ,
הרי ◌ָ ◌ֶ
ונקראים )שיר השירים ב( ◌ָ ◌ֵ
הפר ּודִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְבעוֹ ◌ַלם ◌ַ ּ ◌ֵ
ואז
אליוָ◌ ְ◌ ,
לקרב ◌ֵ ◌ָ
מתחיל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדּ רוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הפר ּוד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ִקיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצד ◌ַ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ֵ
והכֹל ה ּוא
פעּ ַ◌ ְ◌ ,
מעלה ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
בכ ◌ַח ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פעיםּ ,ו ◌ַ ּ ֹ
המ ◌ִים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
מט ◌ִמיר
ה7מחה ◌ִ ּ◌ְ
חש ◌ָבה עוֹ ◌ָלה ◌ָ ּב ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מתקרבים ◌ֶזה
אחדּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
זהר ◌ֶ ◌ָ
כה ֹ ◌ַ
פע ◌ִ ּ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
יע ◌ְ ׁ
מגּ ◌ַ
מיריםִ◌ ַ◌ ,
הט ◌ִ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
מתוֹ ◌ָ ּ
אר ◌ָ ּב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֵהן סוֹ ד
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהְ◌ .ואוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
והן
חתוֹ ןֵ◌ ְ◌ ,
הת ◌ְ ּ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
העליוֹ ן ◌ְ ◌ָ
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בהן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ןּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ִ ּ
ועל ׁ ◌ֶש ◌ֵהן סוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תּ ָ◌ ,כת ּוב סוֹ ד
הק ּי ּום ◌ְוסוֹ ד ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תַ◌ ְ◌ .
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I

החק ּוקוֹ ת
דיעםֶ◌ .זה סוֹ ד ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו ּו ◌ְ ◌ִ
ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
להקריב
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
אדם ◌ָ ◌ִ
חקיקוֹ ◌ָתיו ◌ְּב ◌ָגל ּויּ ָ◌ .כל ◌ָ ◌ָ
מפר ׁשוֹ ת ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
הצנע◌ ָֹ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
הלב,
מחהּ ִ◌ ,ב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
קר ◌ָ ּבן ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ְ◌ ,ב ◌ִ ׂ
אוֹ תוֹ ◌ֵ ּבן ◌ָ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
ונחשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
0כינהָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
נפי ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להכניסוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
תק ◌ֵּבל ◌ְּב ◌ָרצוֹ ן.
קרבן ׁ ◌ָש ◌ֵלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
דיעם )כה ,יד( :
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו ּו ◌ְ ◌ִ
סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מצוה זוֹ ◌ָלמ ּול
ערלתוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ימוֹ ל ◌ְ ּב ◌ַשׂ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
)דף מ"דּ [(.ו ◌ַב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0מיני ◌ִ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כה(
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,
דש .סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
הק ◌ ׁ
מילת ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
ימים ◌ִ ◌ַ
מנה ◌ָ ◌ִ
לש ָֹ ◌
◌ִ ׁ ◌ְ
יראיו ,אוֹ ◌ָתם
למי? ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
דיעםִ◌ ְ◌ .
בריתוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
ליראיו וּ ◌ְ ◌ִ
סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש -א ◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ַ ּ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
לגלוֹ תַ◌ ,רק
הרי סוֹ ד ◌ַ ◌ְ ּ
חטאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ִיראי ◌ֵ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
כמה
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ֵ
ואת סוֹ ד ◌ַ ◌ְּ
להםֶ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֶ
ונתב ◌ֵאר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
העם
לכל ◌ָ ◌ָ
ימים ה ּוא ◌ִח ּי ּוב ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
מנה ◌ָ ◌ִ
◌ְמקוֹ מוֹ תְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ◌ִל ׁ ◌ְש ָֹ ◌
◌ַ ◌ָ ּ
ה0מיני
ערלתוֹ  .יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ימוֹ ל ◌ְ ּב ◌ַשׂ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ַב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0מיני ◌ִ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ תּ ,ו ◌ִ ◌ַ
לכל ◌ַ ◌ְ
מיני ◌ְ ◌ָ
הק ◌ד ׁשְ◌ ,וה ּוא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
 ◌ֶזה ּו אוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹמילת אוֹ תוֹ
ערלה ◌ִ ◌ִּ
הרי ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן
הב ◌ִריתֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
פני ◌ַ ◌ְּ
מל ◌ְ ◌ֵ
תה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִרית ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
להעביר אוֹ ◌ָ ּ
הערלה ◌ִ ◌ִּ
העם ◌ַ ◌ָ ּ
פני ◌ַה ◌ְּב ◌ִרית,
מל ◌ְ ◌ֵ
להעביר אוֹ ◌ָת ּה ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
תכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
◌ַ ◌ָ ּ
ודּ אי
מתגּ ◌ֶּלה ◌ַ ◌ַ
מליא ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מכנּ ס ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למעלה ◌ִ ◌ִּ
פני ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
הרי
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
הערלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להעביר ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
למעלה.
מעשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
למטהְ◌ ,מעוֹ ◌ְ ◌ִ
עשׂ ים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַּ
ראל עוֹ ◌ִשׂ ים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
העם ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה,
דוש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הק ׁ
מכל ◌ָ ◌ָ
הערלה ◌ִ ◌ָ ּ
תה ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
נדחית אוֹ ◌ָ ּ
תה
עפר ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אחד ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
הערלה ◌ְּכ ◌ִלי ◌ֶ ◌ָ
לאות ּה ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מתקינים ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
להשרוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
לחמוֹ ) .בראשית
עפר ◌ַ ◌ְ
ונחש ◌ָ ◌ָ
הכת ּוב )ישעיה סה( ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הערלה ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ּ ְ◌ ,בסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
ּ
לנהג ◌ִ ּב ◌ָזיוֹ ן ◌ַּב ◌ָּמקוֹ ם
צריֹ ְ◌ ִ◌ %
מכאן ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
ימי ◌ַח ◌ֶ ּייּ ָ◌ ִ◌ .%
אכל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ
ְועפר ּתֹ ◌ַ
ג( ◌ ◌ָ ◌ָ
]זוהר ויקרא פ' תזריע
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 Iזוהר תהלים I

I

עבירים אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַהה ּואַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מהב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ּ ,ו ◌ְמקוֹ מוֹ
חש
הנּ ◌ָ ׁ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ַ
עפר) ,שהנה( ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מהב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ָ
נפרד ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
האדםּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָשׂ ם לוֹ ◌ֶאת
פני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
העבר ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
וכיון
ימי ◌ַח ◌ֶ ּייָ◌ ֵ◌ ְ◌ .%
אכל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ
ת ◌ַ
ועפר ּ ֹ
עפרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְמדוֹ רוֹ ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
העביר אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ִּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
פני ◌ָ ◌ָ
מל ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
אדםָ◌ ,שׂ ם ◌ְמדוֹ רוֹ
צריכים
ממ ׁש ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עפר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
והתקין אוֹ תוֹ ּ ָ◌ ,כּ ְ◌ %באוֹ תוֹ ◌ָגּ ◌ֶון ◌ַ ◌ָּ
המדוֹ ר
עפר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
לה ◌ָ ◌ָ
הערלהִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עבירים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
היה ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
להתקין ◌ָ ּ
קר ◌ָ ּבן ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א,
להקריב אוֹ תוֹ ◌ֵּבן ◌ָ ◌ְ
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ #
אדם ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָּ◌ .כל ◌ָ ◌ָ
ונחשב
ה-כינהָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
נפי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להכניסוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
מחהִּ◌ ,ב ◌ְרצוֹ ן ◌ַה ◌ֵּלבִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
תק ◌ֵּבל ◌ְּב ◌ָרצוֹ ן.
קר ◌ָ ּבן ׁ ◌ָש ◌ֵלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
ימיםֶ◌ ְ◌ ,וזה
מנה ◌ָ ◌ִ
לש ָֹ ◌
המהֶ◌ .זה ◌ִ ׁ ◌ְ
הב ◌ֵ ◌ָ
קר ◌ַ ּבן ◌ַ ◌ְּ
רבן ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כמוֹ ◌ָ ◌ְ
ְוהק ◌ְ ◌ָ ּ
ירצהּ ַ◌ .ב ◌ֶּמה
והלאה ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
ה0מיני ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ימיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ִמ ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מנה ◌ָ ◌ִ
לש ָֹ ◌
◌ִ ׁ ◌ְ
עליו
ברת ◌ָ ◌ָ
אחתֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עליו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ַ ◌ַ
ברת ◌ָ ◌ָ
ירצה? ◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
למה? ◌ִמּ 0ום
לקר ◌ָ ּבןֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ירצה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אחתָ◌ ,אז ◌ֶזה ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ַ ◌ַ
לקרבןּ ָ◌ ָ◌ .
ועל ◌ֵּכן
דשַ◌ ְ◌ ,
ה0בת ,סוֹ ד ◌ְּב ◌ִרית ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
תה ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְד ◌ָ ּבק ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ונז ◌ַדּ ◌ֵּמן ◌ֶאל אוֹ ◌ָ ּ
עליוֹ ן) .ע"כ רעיא מהימנא(.
הכל ה ּוא ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּ ֹ
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כו

הלכתי
תמי ¨ © § ּ¦
אני ּ§ב ¦ּ ª
יהו  ּ¦כי ¦ £
פטני § ¨Ÿ
לדוד ׁ¨ש § ¦ ¥
א §¨ ¦
חנני
אמעד :ב ּ§ב ¨ ¦ ¥
ביהו  ּ¨ב © § ּ¦
ּו © ¨Ÿ
טחתי א ¨ § ¤
ולבי :ג ּ¦כי
כליוֹ ©תי § ¦ ּ¦
צרפה ¦ §
ונס ¦ני )צרופה( ¨ § ¨
יהו  § © ּ¥
§ ¨Ÿ
בתי
יש § ּ¦
אמת :%ד א ¨ ׁ©
כתי ּ©ב ¤ּ ¦ £
והתהל § ּ¦
עיני § ¦ § © ּ©
לנגד ¨ ¥
חסדּ ¤ ¤ § %
© §§
קהל
נאתי § ©
נעלמים א ¨אבוֹ א :ה שׂ¨ ¦ ¥
ועם © ¦ ¨ £
¦עם § ¥
מתי ׁ¨ש §וא § ¦
נקיוֹ ן ּ©כ ּ¨פי
ארחץ ּ§ב ¦ ּ¨
אשב :ו © § ¤
רש ¦עים א ¥ׁ ¥
ועם § ׁ¨
מרעים § ¦
§¦ ¥
מע ּ§בקוֹ ל
יהו  :ז © ׁ §
מזב £ח¨Ÿ § %
ואסבבה ¤את ¦ § ּ©
©¨ § Ÿ £
לש ¦ ©

I

 Iשימוש תהלים I

I

לצרה ולסכנה
שפטני וגו' )כו ,א(] :שימוש תהלים לפרק כו[ .למי שיש לו צרה בין
בים בין ביבשה או למי שהוא בשביה ח"ו ,אמור אותו ויש בו י"ב
פסוקים וינצל ושם שלו אלהכ"י .א' מן "אשר בידיהם ,ל' מן
"לשמיע ,ה' מן "קהל ,כ' מן "כפי ,י' מן "חטאים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

רוח רעה שורה על האדם בלילה וכשנשמתו חוזרת נשאר על
ידיו עד שנוטל ידיו
מז ◌ַ ּב ◌ֲח 2ה'"
ואסבבה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
נקיוֹ ן ◌ַ ּכ ּ ◌ָפי ◌ַ ◌ֲ ֹ ◌ְ ◌ָ
"ארחץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ְ ◌ַ
זוהר חלק א' פ' וישב דף קפד [:אמר רבי שמעון ,מקרא זה
נתבאר ,אבל בוא וראה סוד הדבר כאן ,שהרי אין לך אדם
בעולם שלא יטעם טעם מיתה בלילה ,ורוח טמא שורה על
אותו הגוף ,מה הטעם ,לפי שהנשמה הקדושה נסתלקה מן
האדם ויצאה ממנו ,וכיון שהנשמה הקדושה יצאה ונסתלקה
)כו ,ו( ] :זוהר תורה;

תהלים ספר ראשון | ד לחודש | מזמור כו

סדר הלימוד

ליום כח חשוון

זוﬣר תהים

229

אהבתי
יהו  ¨ © § ּ¦
נפלאוֹ ¤תי :%ח § ¨Ÿ
לספר ּ¨כל ¦ § §
ּתוֹ ¨דה ּו § © ּ¥
אסף ¦עם
מש ּ©כן ּ§כבוֹ ¤ד :%ט ©אל ּ¤ת ¡ Ÿ
יתּ %ו §מקוֹ ם ¦ ׁ §
§מעוֹ ן ּ¥ב ¤
ידיהם
אשר ּ¦ב ¤ ¥
דמים ©ח ּ¨יי :י ¤ׁ £
אנשי ¨ ¦
ועם © § ׁ¥
חט ¦אים © § ׁ ¦
© ּ¨
נפשי § ¦
דני
אל ּ§פ¦ ¥
תמי ¥ ¥
ואני ּ§ב ¦ּ ª
$חד :יא © ¦ £
מלאה © Ÿ
וימינם ¨ § ¨
זמה ¦ ¦ ¨
¦ ּ¨
עמדה § ¦ ׁ
אבר
מקהלים ¥ ¨ £
במישוֹ ר ּ§ב © § ¦ ¥
רגלי ¨ § ¨
וח ּ¥נ ¦ני :יב © § ¦
§¨
יהו :
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

ממנו ,שורה רוח טמא על אותו הגוף ונטמא ,וכאשר הנשמה
חוזרת אל הגוף ,נתבטל זוהם ההוא ,והרי אמרו שידיו של
האדם זוהם הטמא נשאר בהם ,ולכן אל יעביר ידיו על עיניו,
לפי שאותו רוח טמא שורה על ידיו ,עד שירחץ אותן,
וכאשר נוטל ידיו כראוי ,אז נתקדש ונקרא קדוש .אופן
הנטילה .ואיך צריך להתקדש ,נצרך כלי אחד למטה ,וכלי
אחד למעלה ,כדי שיתקדש מהכלי שלמעלה ,והכלי שלמטה
שינתן זוהם הטמא בו ,כלי זה לקבל הטומאה וזה להתקדש
ממנו ,זה ברוך וזה ארור ,וצריך להזהר שאותן מים טמא אל
ישפכם בבית ,שלא יקרב אליהם איש ,כיון שבהם מתאספים
הצד של טומאה ,ויכול לקבל נזק מאותן מים טמאים ,ועד
שיעביר הזוהם מן ידיו לא יברך וזה נתבאר ,ולפיכך האדם
טרם שיקדש ידיו בבקר נקרא טמא ,וכיון שנתקדש נקרא
טהור ,ולפיכך אל יטול ידיו אלא מן יד שנטהרה תחלה,
הט ◌ֵמא" )במדבר יט ,יט( ,זה נקרא
הר ◌ַעל ◌ַ ּ◌ָ
הט ֹ
ככתובִ◌ ְ◌ :
"וה ◌ָ ּזה ◌ַ ◌ָּ
טהור וזה נקרא טמא .מים המאררים האלו היכן צריכים
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I

לשפכן .לפיכך כלי אחד למעלה וכלי אחד למטה ,זה קדוש
וזה טמא ,ומאותן מים אסור לעשות בהם כלום ,אלא צריך
לשפכם במקום שאנשים לא יעברו עליהם ,ולא ילין אותם
בבית ,שהרי כשנשפכים בארץ רוח טמא נמצא שם ויכול
להזיק ,ואם יחפור עבורם חפירה משופעת תחת האדמה
שלא יהיו נראים מה טוב ,ואל יתנם לנשים מכשפות
שיכולות להרע לאנשים בהם ,לפי שהם מים מאוררים,
והקדוש ברוך הוא יחפץ לטהר לישראל להיותם קדושים,
מכל
טהר ּ◌ֶתם ◌ִ ּ ֹ
מים ◌ְטהוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
עליכם ◌ַ ◌ִ
"וזרקתי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
שכתובִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ :
אתכם" )יחזקאל לו ,כה(.
אטהר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ליכם ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
מכל ◌ִגּ ּל ּו ◌ֵ ◌ֶ
טמאוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ◌ 3
תיכם ּו ◌ִ ◌ָ ּ

f
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יהו
אירא § ¨Ÿ
ממי ¦ ¨
ויש ¦עי ¦ ּ¦
יהו  אוֹ ¦רי § ¦ ׁ §
לדוד § ¨Ÿ
א §¨ ¦
מרעים
קרב ¨ ©
אפחד :ב ּ¦ב § Ÿ
ממי ¨ § ¤
 ¨מעוֹ ז ©ח ּ©יי ¦ ּ¦
עלי § ¦ ¥

 Iשימוש תהלים I

I

לחיות רעות
ה' אורי וישעי וגו' )כז ,א(] :שימוש תהלים לפרק כו[ .אי בעית למכבש
בעירא אמור הני פסוקים באודנה והיא מתכבשת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם ַה ֶּזה
ּתֹורה ָׁשמּור הּוא ָּבע ָ
עול ַה ָ
עליו ָ ֶ
והּמקּבל ָ ָ
ֹוסק ְ ַ ְ ַ ֵ
ָהע ֵ
ֹולם
והּדינים ִמן ָהע ָ
ּמּזיקים ְ ַ ִ ִ
ּומב ֵּטל ָּכל ַה ַ ִ ִ
ולעוה"ב ְ ַ
אפחד
חיּ י ◌ִמ ּ◌ִמי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אירע ה' ◌ָמעוֹ ז ◌ַ ◌ַ
וי ׁ ◌ְש ◌ִעי ◌ִמ ּ◌ִמי ◌ִ ◌ָ
לדוד ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
חמר
י7שכר ◌ֲ ֹ
אחר ◌ִ ◌ָ ◌ָ
א( ] :זוהר בראשית פ' ויחי )דף רמבָ◌ [(:דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ממי
לדוד ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ◌ִעי ◌ִ ּ◌ִ
ואמר) ,תהלים כז( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רבץ ◌ְוגוֹ ' ָ◌ ּ -פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָגּ ◌ֶרם ֹ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה,
ברי ◌ַ ּ
חביבים ◌ֵהם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
אפחדַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ממי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אירע ה' ◌ָמעוֹ ז ◌ַח ◌ַ ּיי ◌ִ ּ◌ִ
◌ִ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
חביבים אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
געי ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
מפ ◌ְ ◌ֵ
הוּ אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה- ,א פוֹ ◌ֵחד ◌ִ ּ ◌ִ
למטהְ◌ .ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵפת
ׁ◌ָשמ ּור ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהָ◌ ׁ ,שמ ּור ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
רבה.
לעמק ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
געי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּומוֹ ◌ִריד אוֹ ◌ָתם ◌ְ ֹ ◌ֶ
◌ָ ּכל ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
)כז,

כלבים
נסת ◌ִמיםּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תחים ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
הפ ◌ָ ◌ִ
ילהְ◌ ּ ַ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
כנס ◌ַ ּ◌ַ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
ונת ◌ֶנת ◌ְר ׁש ּות
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
משוֹ ◌ְ ◌ִ
ַוחמוֹ ◌ִרים ׁשוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ
ונשמוֹ ת
תיהםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
מטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
וכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ׁ ◌ֵ
לה ׁ ◌ְש ◌ִחיתָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ
יש ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ררת ר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ן
למעלהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
להתע ◌ֵנּ ג ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקים עוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
ְונחלק ◌ַ ◌ַּ
נאמר
וזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ררת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ,
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קד0ה ◌ִ ◌ְ
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ְ ◌ָ◌ 3
ילהְ◌ ִ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
תהלים ספר ראשון | ד לחודש | מזמור כז

232

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום כח חשוון

I

תה
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְמקוֹ מוֹ תְ◌ ׁ ַ◌ .
אדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
תח ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ,את ◌ָ ּכל
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשה ּוא ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ָש ◌ָעה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
לנקב ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַר ◌ָ ּבהְ◌ ,וכוֹ ◌ֵפת
מכניס ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הרעים ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
זהמת
העפר ׁ ◌ֶשל ◌ַ◌ ֲ◌ 3
7רים ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
החמוֹ רּ ,ומוֹ ◌ִרידוֹ ◌ַּב ◌ָ ◌ִ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ֶ ּ
הש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּותוֹ ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ,כוֹ ◌ֵפת ◌ֶאת
י7שכרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ ◌ְ
הק ׁ ◌ֶשרִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ִ◌ %
המ ◌ֲעלוֹ תֶ◌ ׁ ,שה ּוא עוֹ ◌ֶלה
החמוֹ ר ּומוֹ ◌ִריד אוֹ תוֹ ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֶגּ ◌ֶרם ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ֲ
זהמת
תיםּ ֵ◌ ,בין ◌ַ◌ ֲ◌ 3
המ ׁ ◌ְש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ושם ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ִ
לה ◌ִ ּזיק ◌ָלעוֹ ◌ָלםׂ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ
עפר.
ה7רים ׁ ◌ֶש ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ִ
נעמה
הארץ ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מנחה ◌ִּכי טוֹ ב ◌ְ ◌ֶ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּובַ◌ ,ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ְ ◌ָ◌ 3
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עבדַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ְ ◌ָ◌ 3
למס ֹ ◌ֵ
ויהי ◌ְ ◌ַ
לסבל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ִש ◌ְכמוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
מנחה ◌ִּכי טוֹ ב  -זוֹ
נעמה  -זוֹ ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהַ◌ .ו ◌ֵ ּיט
הארץ ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
כתבֶ◌ ְ◌ .
ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
ויהי
ולילוֹ תִ◌ ְ◌ ַ◌ .
ימים ◌ְ ◌ֵ
ולדבק ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
על ◌ַ ּ
לסבל ֹ
לסבל ֹ ּ ְ◌ ִ◌ -
ׁ◌ִש ◌ְכמוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
להיוֹ ת עוֹ ◌ֵבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
עבד ְ◌ ִ◌ -
למס ֹ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
ולדבק ּבוֹ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָהי ּו
עצמוֹ ◌ָ ּב ּהּ ִ◌ ַ◌ .
להתי ׁש ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
נל%
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ֵ◌ ,
לטבריהַ◌ ָ◌ .
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מהגּ ◌ִליל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לכים ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
דע ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְִונ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּת ◌ָוֹ רהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
נפשוֹ ְ◌ ,ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
הארץ
על ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עליו ֹ
תנים ◌ָ ◌ָ
אלא נוֹ ◌ְ ◌ִ
מתח ◌ֵ ּיב ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׁ
 ◌ִ ◌ְ ◌ַבלַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַו ◌ֵ ּיט?
לס ּ ֹ
7שכר ◌ַו ◌ֵ ּיט ׁ ◌ִש ◌ְכמוֹ ◌ִ ◌ְ
עב ּוד ◌ַרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִי ◌ָ ◌ָ
וש ◌ְ ּ
◌ְ ׁ ◌ִ
הב ◌ַצעִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֶטה
אחרי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר )שמואל א ח( ◌ַו ◌ִ ּי ּט ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
סטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
עבד.
למס ֹ ◌ֵ
ויהי ◌ְ ◌ַ
על ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לסבל ֹ
ועצמוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ַדר ּכוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְ

הּדינים
ּבעלי ַ ִ ִ
מּכל ַ ֲ ֵ
עֹולם ִ ָ
יפחד ְּבאֹותֹו ָ
ּבאדם ֹלא ִ ְ ַ
ֹוחז ָ ָ ָ
ׁשהּקּב"ה א ֵ
ּכיון ֶ ַ ָ ָ
ֵָ
אפחד וכו'
ממי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
חיּ י ◌ִ ּ◌ִ
אירע ה' ◌ָמעוֹ ז ◌ַ ◌ַ
ממי ◌ִ ◌ָ
וי ׁ ◌ְש ◌ִעי ◌ִ ּ◌ִ
לדוד ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

ואמר,
)כז ,א( ] :זוהר במדבר פ' במדבר )דף קי"טָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ויש ◌ִעיֵּ◌ ,כ ◌ָיון
אירא ◌ְוגוֹ ' .ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ממי ◌ִ ◌ָ
ויש ◌ִעי ◌ִ ּ◌ִ
ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מעלהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
הס ּ◌ַת ◌ֵּכל )נאחז( ◌ָ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר
ותחתוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עליו- ,א פוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
מאיר ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
יראה .ה' ◌ָמעוֹ ז
עליֶ◌ ָ◌ ֵ◌ %
יזרח ה' ּו ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ועליַ◌ ְ◌ ִ◌ %
)ישעיה ס( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַח ◌ַ ּייֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
יפחד
אדם- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא אוֹ ◌ֵחז ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ִיניםַ◌ .גּ ם ◌ֲ ◌ִ
עלי ◌ַ ◌ִ
מכל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אני ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהֵּ◌ ,כ ◌ָיון
◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ָ ּ
אפחד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם
אביּ %ו ◌ְב- ,%א ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אחזתי ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
האחר.
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
)תהלים כז(

הּברית
ֹזאת  -אֹות ַ ְ ִ
מחנה ◌ְוגוֹ ' )כז ,ג( :
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ָ ◌ַ
◌ִאם ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
מחנה
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ָ ◌ַ
ואמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים כז( ◌ִאם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
אחר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ֵ
טחַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְּבזאת? זוֹ אוֹ ת
אני בוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ .כָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,בזאת ◌ֲ ◌ִ
למעלהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
ונרמזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדםָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אצל ◌ָ ◌ָ
המזמ ◌ֶנת ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ּ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ְ ◌ֶּ◌ 3
והכל
ריתיֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הב ◌ִרית ,זאת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
ֶנאמר ◌ְ ּב ֹזאתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ֹזאת אוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
◌ ◌ֱ ◌ַ
נפרדים.
אחת ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דרגּ ה ◌ַ ◌ַ
וש ◌ִנינ ּוֶ◌ ,זה ◌ְוזאת ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחתָ◌ ׁ ְ◌ .
דר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
דוד
למה ◌ָ ◌ִ
הרי ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ,%
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
האדם ◌ָ ּכָּ◌ ָ◌ ,%
אחר? ◌ֶ ◌ָּ
ונרמזה ּבוֹ ,
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֲאח ּו ◌ָזה ּבוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
לבדּ וֹ ◌ְו-א ◌ַ ◌ֵ
◌ִּב ◌ְ ◌ַ
]זוהר בראשית פ' לך לך )דף צג[(:
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ראהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶאת ◌ַהזאת ◌ַה ּזוֹ -א
המ ◌ְלכ ּותּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
ְוהיא ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ָ ּכל
העברה ◌ִ ּ◌ֶ
המ ◌ְלכ ּות ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ָ◌ %כ ◌ָרא ּויַ◌ּ ַ◌ ,
תה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ַמר אוֹ ◌ָ ּ
מעלה,
נרמזה ◌ַּב ◌ַּמ ◌ְלכ ּות ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למדנ ּוַ◌ ,הזאת ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
וכְ◌ ַ◌ ָ◌ %
אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןָ◌ ְ◌ .
ריה ◌ַ ◌ְּ
ליםּ ִ◌ ַ◌ ,
ה0עה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
הק ◌ְ ◌ָ
ְונרמזה ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
קש ◌ְר ◌ָּת ּ◌ִת ◌ָ ּו ◌ֵתר .אוֹ ◌ְת%
0נּ ◌ְ ׁ ◌ַ
ואמרָ◌ :דּ ◌ִודְּ◌ ,ב ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
יצא קוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליהָ◌ ָ◌ ,
עבר ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ממִ◌ .%מ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
והמ ◌ְלכ ּות ּת ּו ◌ַסר ◌ִ ּ◌ְ
רדים ◌ִמיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
טוֹ ◌ְ ◌ִ
ליםַּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מד ◌ָ ּיק.
יתּ ִ◌ %ב ◌ְ ◌3
מב ◌ְ
יתּ ֵ◌ ִ◌ .%
מב ◌ְ
רעה ◌ִ ◌ֵ ּ
עליָ◌ ָ◌ %
מקים ◌ָ ◌ֶ
הנני ◌ֵ ◌ִ
)שמואל ב יב( ◌ִ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ %כְ◌ ׁ - %ש ◌ָאר
נענשּ .ו ◌ַמה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ׁ
0עבר ◌ָ ◌ָ
היהְּ◌ .ב ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
ְוכָ◌ ָ◌ %
◌ ◌ָ
וכמה.
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ

ּתֹורה
הינּו ָ
ּבֹוטח – ַ ְ
אני ֵ ַ
ּבזאת ֲ ִ
ְ ֹ
מחנה ◌ְוגוֹ '
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ָ ◌ַ
◌ִאם ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
מחנה
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ָ ◌ַ
מכאן) ,תהלים כז( ◌ִאם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
אמר ◌ִ ◌ָ ּ
נחמן ◌ָ ◌ַ
◌ַרב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היה
טחֹ ,זאת  -זוֹ ּתוֹ ◌ָרה ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אני ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
יירא ◌ִל ◌ִ ּבי ◌ְוגוֹ ' ◌ְ ּב ֹזאת ◌ֲ ◌ִ
א ◌ִ ◌ָארצנ ּו.
נש ◌ַמע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ר ◌ִ ׁ ◌ְ
ולכן )שיר ב( ◌ְוקוֹ ל ◌ַ ּ
יחֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
לכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
◌ִ ◌ְ
בא ◌ַ ◌ָּ
ברי
ערב ַ◌ -אף ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ְלגוֹ ◌ָזל? ◌ַמה גּ וֹ ◌ָזל קוֹ לוֹ ◌ָ ◌ֵ
נמש ◌ָלה ◌ַ ּ
◌ָל ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
ּ
ּ
ערבּ ַ◌ ְ◌ ,
יח ◌ְליוֹ ם
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
יהיה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָי ֹ
והקוֹ ל ◌ַה ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה קוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ּ
בא ◌ַ ◌ָּ
ּ
התוֹ ר
יע ◌ְוקוֹ ל ◌ַ ּ
הגּ ◌ַ
בארץ ◌ֵעת ◌ַה ◌ָז ◌ִמיר ◌ִ ◌ִ
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִנים ◌ִ ◌ְנרא ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
למדנ ּוִ◌ ַ◌ ,
הדּ יןְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ִ
רכ ◌ָבה ׁ ◌ֶש ◌ִּמן
המ ◌ְ ◌ָ ּ
האבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִנים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ָ ◌ָ
ארצנ ּוִ◌ ַ◌ .
ִנש ◌ַמע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ׁ ◌ְ
ּ
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת
יע ִ◌ּ ַ◌ -
הגּ ◌ַ
ויתרא ּוֵ◌ .עת ◌ַה ◌ָז ◌ִמיר ◌ִ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם ◌ָיק ּומ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בת ◌ִ ◌ָּ
התוֹ ר
חלהְ◌ .וקוֹ ל ◌ַ ּ
דתם ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
לעבוֹ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּי ׁ ◌ַש ◌ְ ּבח ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הלו ◌ִ ּים ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ּו ◌ַ ◌ֲ
ערבים ◌ְּכקוֹ ל
ברי תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
א-הים ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
נתן ◌ִלי ◌ֱ ◌ִ
אשר ◌ָ ◌ַ
 ◌ֲ ׁ ◌ֶּ
וזא"ת ּתוֹ ר ׁ ◌ָש ◌ִויםָ◌ .מה רוֹ ◌ֶצה לוֹ ◌ַמר? ◌ְוסוֹ ד
התוֹ ר ◌ַה ◌ֶזהֶ◌ ,ז"ה ◌ְ ֹ
◌ַ ּ
)כז,

ג( :

]זוהר בראשית פ' ויחי )דף רטו[(:
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ה0כינה ,א' ׁ ◌ֶשל ֹזאת יוֹ ◌ֵרד,
נפי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תהי ּו ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ
הב ◌ִית,
מ0חרב ◌ַ ◌ַ ּ
ואנוה ּו ◌ִ ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
לכלְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה ה' ׁ ◌ֶשל ◌ֶזה ◌ֶאל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מת ◌ַחת ◌ַ ּ ֹ
◌ְוה ּוא ◌ִ ּ◌ַ
נכריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵה"א ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה
עמים ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ולהיוֹ ת ◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ִ
יכלה ◌ָלד ּור ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵה"א -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עדיפה
ד0ה ,א' ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
עדיפה ◌ַּב ◌ְּק ◌ָ◌ 3
אלףֵ◌ :ה"א ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ה0םֵ◌ .ה"א ◌ָ ◌ֶ
◌ֲחת ּו ◌ָכה ◌ִמן ◌ַ ◌ֵ
לארצםֵ◌ ,ה"א ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֲחת ּו ◌ָכה
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ָלאוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִמן ◌ַה ◌ֵ0ם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
מת ◌ָ ּקן.
מנין ◌ְ ◌3
ויצא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ּ ,ת ׁש ּוב ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ

הצדיקים שזוכים להתקשר בצרור החיים ,הם זוכים לראות
בכבוד העליון של המלך הקדוש
היכלוֹ )כז ,ד( ] :זוהר חלק ג' פ' חוקת )דף
לבקר ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
לחזוֹ ת ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
נעם ה' ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ֲ
קפב (:זוהר תורה[ מדור הצדיקים הרבה יותר גבוה מאשר
נעם ה' ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היכלוֹ " .אמר רבי חייא,
לבקר ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
"לחזוֹ ת ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
המלאכיםֲ◌ ַ◌ .
בוא וראה ,הצדיקים שזוכים להתקשר בצרור החיים ,הם
זוכים לראות בכבוד העליון של המלך הקדוש ,כמו שכתוב:
נעם ה' ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היכלוֹ " ,והם מדורם יותר גבוה
לבקר ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
"לחזוֹ ת ◌ְּב ֹ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ
מכל אותן מלאכים הקדושים וכל המדרגות שלהם ,שהרי
מקום עליון ההוא )חדוה עליונה ההיא( אין זוכים העליונים
א-הים
ראתה ◌ֱ ◌ִ
"עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
והתחתונים לראותו לז ,זהו שכתובִ◌ ַ◌ :
יע ◌ֶ ׂ
למח ◌ֵּכה לוֹ " )ישעיהו סד ,ג( .מי שאינו זוכה כל כך
שה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ז ּו ◌ָ ◌ְ
לת; ◌ַ ◌ֲ
זיו הזוהר
לז .זה עולם הבינה.
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יש לו מקום בגן עדן של מטה .ואותן שאין זוכים לעלות כל
כך ,יש להם מקום למטה כפי דרכיהם ,והם אינם זוכים
למקום ההוא ,ולראות כמו שרואים אותן הצדיקים שהם
למעלה ,ואלה עומדים בקיום העדן למטה ולא יותר.
הצדיקים בגן עדן שלמטה נהנים מזיו השכינה .ואם תשאל
איזהו עדן שלמטה ,אלא זה עדן שנקרא חכמה שלמטה,
והוא עומד על הגן שבארץ ,והשגחת אותו העדן עליו ,ואלה
עומדים בגן הזה ,ונהנים מאותו העדן .גן עדן שלמטה בלשון
נקבה שלמעלה בלשון זכר .מה בין העדן שלמטה
לשלמעלה ,כיתרון האור מן החשך ,עדן שלמטה נקרא עדנה
בלשון נקבה ,עדן העליון נקרא עדן בלשון זכר ,עליו כתוב:
למחכה לוֹ ".
שה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יע ◌ֶ ׂ
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
"עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
לת; ◌ַ ◌ֲ

ּמרה ְ -להֹודֹות
ואז ְ ָ
ׁשירה ַ ֲ ַ
ֹולםָ .א ִ ָ
הּדין ִמן ָהע ָ
להעביר ֶאת ַ ִ
ּכדי ְ ַ ֲ ִ
ְֵ
ֹולם
הפסק ְלע ָ
ללא ֶ ְ ֵ
לּקּב"ה ְ ֹ
ּולׁשּבח ַ ָ ָ
ְ ֵַַ
זבחי
באהלוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואז ◌ְ ּב ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ
סביבוֹ ◌ַתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
איבי ◌ְ ◌ִ
ראשי ◌ַעל ְֹ ◌ ◌ַ
וע ּ ◌ָתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
)כז ,ו(] .זוהר בראשית פ' מקץ

ואזמ ◌ָרה ◌ַלה'
ירה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ְתר ּו ◌ָעה ◌ָא ׁ ◌ִש ◌ָ
)דף קצחְ◌ [(.ויוֹ ◌ֵסף ה ּוא ◌ַ ◌ַ ◌ִּ
ייסא ּ ◌ָפ ◌ַתח
רבי ◌ֵ ◌ָ
הארץ ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
ה0ליט ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ואז ◌ְּב ◌ָחה
סביבוֹ ◌ַתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
איבי ◌ְ ◌ִ
ראשי ◌ַעל ְֹ ◌ ◌ַ
ועתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
ואמר) ,תהלים כז( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
ואזמ ◌ָרה ◌ַלה'ֹ ּ .
אש ◌ָירה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
זבחי ◌ְתר ּו ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
באהלוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֳ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מהאדם ,ה ּוא זוֹ ◌ֵקף אוֹ תוֹ ◌ַעל
מתר ◌ֶ ּצה ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תהלים ספר ראשון | ד לחודש | מזמור כז

סדר הלימוד

I

ליום א כסליו

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

237

I

נאיו
שוֹ ◌ְ ◌ָ
וכל ׂ
הכלָ◌ ְ◌ ,
הראש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
שה אוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ
◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
מהם -
אחיוָ◌ ,דּ ח ּו אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ְנא ּו ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶלׂ ָ◌ %
חתיוֶ◌ .את ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ִנכנעים ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
חמיו -
הרים אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .בא ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
פניוּ ָ◌ ַ◌ ,
מלכ ּותוֹ ,
הרים אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ַרח ◌ִמ ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
אחר
אחיוַ◌ ַ◌ ,
ואת יוֹ ◌ֵסף ◌ָדּ ח ּו ◌ֶ ◌ָ
לפניוֶ◌ ְ◌ .
גדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רעים ◌ְוסוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכ ◌ָּלם ◌ָהי ּו כוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌3
אחי יוֹ ◌ֵסף
בא ּו ◌ֲ ◌ֵ
לפניוֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
והש ּ◌ַת ◌ֲחו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכּ3◌ %כ ◌ָּלם ◌ָ ּכ ◌ְרע ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ארצה.
אפ ◌ִים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲחו ּו לוֹ ◌ַ ּ ◌ַ
רבי
וא ◌ָּתהּ ִ◌ ַ◌ .
וע ּ◌ָתה? ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ַ
ראשי ַ◌ -מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
ועתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
אחרָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
העליוֹ ◌ָנה.
נתב ◌ֵארֵ◌ ,עת ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אמרֵ◌ ִ◌ ,
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
ועתה ֶ◌ -זה ה ּוא
עתהָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
ונקראת ◌ַ ּ◌ָ
העת? זוֹ ◌ֵה"אֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמי ◌ִהיא אוֹ ◌ָת ּה ◌ָ ◌ֵ
מלכ ּותַ◌ .על
תה ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד ּו ◌ַ ◌ְ
ראשי ִ◌ ָ◌ ְ◌ -
ּו ◌ֵבית ◌ִדּ ינוֹ ָ◌ .יר ּום ֹ ׁ ◌ִ
להרים אוֹ ◌ָ ּ
סביבוֹ ◌ַתי ּ ֵ◌ -
ואזב ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ
הארץּ ְ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מלכי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
איבי ◌ְ ◌ִ
ֹ ◌ְ ◌ַ
באהלוֹ  -זוֹ
זבחי ◌ְתר ּו ◌ָעה ֶ◌ ׁ -ש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ָ ּכל
אהל מוֹ ◌ֵעדֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
אהלוֹ ֶ◌ -זה ֹ ◌ֶ
ליםּ ְ◌ .ב ◌ָ ◌ֳ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הרי
התר ּו ◌ָעהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ואזמ ◌ָרה ֵ◌ -מאוֹ תוֹ ◌ַצד ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ ָ◌ .
אש ◌ָירה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
אחר
והת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחתָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ה0ירה ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
התר ּו ◌ָעהּ ָ◌ ,ב ◌ָאה ◌ַ ◌ִ ◌ָ
מהצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
◌ִ ◌ָ
מ0םּ ַ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
סביבוֹ ◌ַתי ֶ◌ -זה
איבי ◌ְ ◌ִ
ראלַ◌ .על ְֹ ◌ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ראשי  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ְוע ◌ָּתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
◌ ◌ַ
באהלוֹ ּ ֵ◌ -
זבחי
ראלֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
אל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ואזב ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ
7רים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ְ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
וכל ◌ַה ◌ָ ◌ִ
עשו ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ ׂ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ֵדי
א-הים ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
זבחי ◌ֱ ◌ִ
◌ְתר ּו ◌ָעה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב )שם נא( ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואזמ ◌ָרה ְ◌ -להוֹ דוֹ ת
אש ◌ָירה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
הדּ ין ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ ָ◌ .
להעביר ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הפסק ◌ְלעוֹ ◌ָלם.
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְל-א ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
יצר ◌ָרע,
יצר טוֹ ב ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶ
ראשי ּ ַ◌ -ב ּכֹלֶ◌ ֵ◌ ,
ועתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
אחרָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
סביב
הרע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ִ
סביבוֹ ◌ַתיֶ◌ ,זה ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ָ◌
איבי ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ְֹ ◌ ◌ַ
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ליהו  :ז ׁ §ש ©מע
ואזמ¨רה © ¨Ÿ
אש ¨ירה © §ּ © £
זבחי §תר ּו ¨עה ¨ ׁ ¦
¦§¥
לבי
אמר ¦ ּ¦
וענני :ח §ל© ¨ %
וח ּ¥נ ¦ני © ¦ ¥ £
אקרא § ¨
יהו  קוֹ ¦לי ¨ § ¤
§ ¨Ÿ
סתר
אבק ׁש :ט ©אל ּ©ת § ּ¥
יהו  ¥ּ © £
פני ¤את ּ¨פ ¤ני¨Ÿ § %
ּ©ב ּ§ק ׁש ּו ¨ ¨
היית ©אל ּ¦ת ּ§ט ׁ¥ש ¦ני
עזרתי ¨ ¦ ¨
עבדּ ¦ ¨§ ¤ %
ממ ּ¦ני ©אל ּ©תט ּ§ב ©אף © § ¤
ּ̈פ ¤ני¤ּ ¦ %

I

 Iזוהר תהלים I

I

זבחי ◌ְתר ּו ◌ָעה
באהלוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואזב ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ
שוֹ ◌ֵנא אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ּכֹלְּ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
האדםְ◌ ,וה ּוא ׂ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
מצד ◌ָ ◌ֵ ׁ
אש
מימינוֹ ◌ֵ ׁ
האשַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )דברים לג( ◌ִ ◌ִ
 זוֹ ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ◌ִ ◌ַ ּונש ◌ָ ּב ◌ִרים
ראשוֹ ]של האדם[ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ָיר ּום ֹ ׁ
הרי ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ּ
◌ָדּ ת ◌ָלמוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּכל ׂ
קמי ּ◌ַת ◌ְח ּ◌ָתי.
כריע ◌ָ ◌ַ
לפניוַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יח( ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
נאיו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שוֹ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ָדּ ◌ִוד
האבוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להכ ◌ֵלל ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
ראשי ּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ -
ועתה ◌ָיר ּום ֹ ׁ ◌ִ
אחרָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ויעלה
יתרוֹ ◌ֵמם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ואז ◌ִ ◌ְ
האבוֹ תָ◌ ְ◌ ,
להדּ ◌ֵבק ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
יש לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלׁ ֵ◌ %
◌ַ ּ◌ֶ
סביבוֹ ◌ַתי ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ֵהם
איבי ◌ְ ◌ִ
עמםַ◌ .על ְֹ ◌ ◌ַ
למעלהְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ּב ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ִ ◌ָּ
ואז
לחבלָ◌ ְ◌ ,
תכ ◌ְ ּו ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ינים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
עלי ◌ַה ◌ִדּ ◌ִ
ה7מאלּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ֹ
מתח ◌ֵּבר ◌ַ ◌ְּ
אחד.
והכל ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
בנהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
לל ◌ָ ◌ָ
ה0מש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ

יֹותר
יׂשראל ֵ
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ּבׁשביל ְ ֶ ֶ
ׁשירה ִ ְ ִ
ֹומר ִ ָ
הּמל 5ל ַ
ּדוד ַ ֶ ֶ
ָראּוי הּוא ָ ִ
ֹולם
ּבני ָהע ָ
ִמ ָּכל ְ ֵ
אבק ׁש )כז ,ח( :
לבי ◌ַ ּב ◌ְּק ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְלַ◌ ָ◌ 2
אמר ◌ִ ◌ִ ּ
פני ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶני! ה' ◌ֲ ◌ַ ◌ֵּ
פ' אמור )דף צ"גֶּ◌ ֵ◌ [(:
קרא ּו
קדש ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
מקראי ֶֹ ◌ ׁ
עדי ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אלה מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
לבי ◌ַ ּב ◌ְ ּק ׁש ּו
אמר ◌ִ ◌ִ ּ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים כז( ◌ְלַ◌ ָ◌ %
עדםַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אתם ◌ְּבמוֹ ◌ֲ ◌ָ
ֹ ◌ָ
פני ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶני %ה' ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ ּ
החברים ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אבק ׁשֶ◌ .את ◌ַ ּ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶל%
אמר ◌ִל ◌ִ ּביָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
נאמרְ◌ ,לַ◌ ָ◌ %
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּכַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
אבל ◌ַ ּ ◌ָ
◌ְמקוֹ מוֹ תָ◌ ֲ◌ ,
המ ◌ֶלַ◌ %ה ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ .ו ◌ָמה
נגד ◌ַ ּ◌ֶ
ראל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ

]זוהר ויקרא
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עזב ּו ¦ני
ואמי ¨ £
אבי § ¦ ּ¦
יש ¦עי :י ּ¦כי ¨ ¦
אהי ' ¦ ׁ §
עזבני ¡ ¥
ואל ּ©ת © § ¦ ¥
§©
נחני
רכּ %ו § ¦ ¥
יהו  ©דּ § ּ¤
רני § ¨Ÿ
יאספני :יא הוֹ ¦ ¥
ויהו  © © § ¦ ¥
© ¨Ÿ
נני ּ§ב ׁ ¤ ¤
ארח ¦ ׁ
צרי
נפש ¨ ¨
ררי :יב ©אל ּ¦ת ּ§ת ¦ ¥
למען ׁשוֹ § ¨
ּ§ב ©Ÿ
מישוֹ ר § © ©
האמנתי
חמס :יג ל ּו ¥לא ¦ּ § © ¡ ¤
ויפח ¨ ¨
עדי ׁ¤ש ¤קר ¦ © ¥
ּ¦כי ¨קמ ּו ¦בי ¥ ¥
ארץ ©ח ¦ּיים :יד ©ק ּו¥ה ¤אל
יהו  ּ§ב ¤ ¤
לראוֹ ת ּ§בט ּוב § ¨Ÿ
¦§
יהו :
וק ּו¥ה ¤אל § ¨Ÿ
לב© § %
ויאמץ ¦ ּ¤
חזק § © ¥ £
יהו  © £
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

והזהיר
לבני ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ִל ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בילַ◌ ָ◌ %
לביִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ִ ◌ִ ּ
אמר? ◌ְלַ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ַ
העליוֹ ן
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
אוֹ ◌ָתם ◌ִל ◌ִּביֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָאח ּוז ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ּ◌ֶ
פניּ ֵ◌ ,
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %שה ּוא ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ◌ֶהן,
עטרוֹ ת ◌ַ ּ◌ֶ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
אמרַּ◌ .ב ◌ְּק ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ַ
אמר
אחד ה ּואִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
ְוהם ּבוֹ ֵ◌ .הם ׁ ◌ְשמוֹ ְ◌ ,וה ּוא ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֵ
רש ּו ה' ◌ְ ◌3
אמר )שם קה( ◌ִדּ ◌ְ ׁ
אב ◌ֵ ּק ׁשְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ,את ּ ◌ָפ ◌ֶני %ה' ◌ֲ ◌ַ
וע ּזוֹ
המ ◌ֶל %לוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִש ◌ָירה
ראהָ◌ ,רא ּוי ה ּוא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
פניו ּ◌ָת ◌ִמידּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
◌ַּב ◌ְּק ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
ברים
ראל יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ולוֹ ◌ַמר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אחר
למ ◌ֶלִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ּהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ראל ◌ַ ּ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לבני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אמר ◌ִל ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בילַ◌ ָ◌ %
פני ּ ִ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
לבי ◌ַ ּב ◌ְ ּק ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ ּ
◌ְלַ◌ ָ◌ %
פני) ,את פניך ה' אבקש( ◌ֵ ּ
הזמין
וחגּ ים ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
זמנּ ים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ְּק ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לעטר אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
קרא ֶֹ ◌
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
להם ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
קד ׁשְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
זמנּ וֹ ִ◌ ְ◌ ,וי ׁ ◌ְש ◌ֲאב ּו ◌ָּ◌ 3
עמק
כלם ◌ֵמאוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
ואחד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּביוֹ מוֹ ּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
מ0םִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב
צאים ◌ִ ◌ָ
עינוֹ ת יוֹ ◌ְ ◌ִ
והמ ◌ְ ◌ָ
חלים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הנּ ◌ָ ◌ִ
העמקים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
קד ׁש,
קרא ֶֹ ◌
מזמ ◌ִנים ◌ֵהם ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מקראי ֶֹ ◌ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קדשָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
ותמ ◌ֵצא
תקדּ ׁש ּו ◌3כ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לה0אב ּבוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
להתע ◌ֵּטר ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
בהם ◌ִ ׂ
◌ָ ◌ֶ
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כח

אקרא צ ּו ¦רי ©אל ּ¤ת ¡ © ׁ
חרש
יהו  ¨ § ¤
אלי¨Ÿ § %
לדוד ¤ ¥
א §¨ ¦
רדי בוֹ ר:
לתי ¦עם יוֹ § ¥
ונמש § ּ¦
ממ ּ¦ני § ¦ § ׁ©
חשה ¦ ּ¤
ממ ּ¦ני ּ¤פן ּ¤ת ¡ ׁ¤
¦ ּ¤
ידי ¤אל §דּ ¦ביר
נשׂ ¦אי ¨ ©
אלי§ּ %ב ¨ §
ב ׁ §ש ©מע קוֹ ל ּ©ת £חנ ּו ©ני ּ§ב ׁ©ש § ּו ¦עי ¤ ¥
ברי
און דּ ¥ § Ÿ
עלי ¨ ¤
ועם ּפ¥ £Ÿ
כני ¦עם § ׁ¨
מש ¦ ¥
קדש :%ג ©אל ּ¦ת § ׁ §
¨ § ׁ¤
רש ¦עים § ¦
פעלם
להם ּ§כ ¨ ¨ ¢
לבבם :ד ּ¤תן ¨ ¤
ורעה ּ¦ב § ¨ ¨
ׁ¨שלוֹ ם ¦עם ¤ ¥ ¥
רעיהם § ¨ ¨
השב גּ§ מ ּו ¨לם
להם ¨ ׁ¥
ידיהם ּ¥תן ¨ ¤
מעלליהם ּ§כ ©מ£עשׂ ¥ה § ¤ ¥
כרע © © § ¤ ¥
ּו § © Ÿ
מעשׂ ¥ה
יהו  § ¤
יבינ ּו ¤אל ּ §פ ªע*ת § ¨Ÿ
להם :ה ּ¦כי א ¨ ¦
¨¤
ואל © £
יהו  ּ¦כי ׁ¨ש ©מע
יבנם :ו ּ¨בר ּו § ¨Ÿ
יהרסם §וא ¦ § ¥
ידיו ¥ § ¤ ¤
¨¨
לבי
בטח ¦ ּ¦
מג ּ¦ני ּבוֹ ¨ ©
יהו  ªע ¦ּזי ּו ¨ ¦
קוֹ ל ּ©ת £חנ ּו ¨ני :ז § ¨Ÿ
עז
יהו  Ÿ
מ$ירי £אהוֹ ¤ד ּנ ּו :ח § ¨Ÿ
לבי ּו ¦ ¦ ¦
ונעזרתי ©ו ּ©י£עז ¦ ּ¦
§ ¦ּ §¨ ¡¤
¨למוֹ ּו ¨מעוֹ ז § ׁ
עמ%
יעה ¤את © ּ¤
יש ּועוֹ ת § ׁ ¦
משיחוֹ ה ּוא :ט הוֹ ׁ ¦ש ¨
ונ(אם ©עד ¨העוֹ ¨לם:
רעם § © § ¥
בר ¤את © ¤ ¨ £
ּו ¨ ¥
נחלתּ %ו § ¥

 Iשימוש תהלים I

I

I

לתפלה
אליך ה' אקרא וגו' )כח ,א(] :שימוש תהלים לפרק כח[ .לשונא שישלים
עמך תאמר אותו עם שם שלו והוא ה"י .ה' מן ל' "לדוד בחלוף
אח"ס ,י' מן מ' דסוף המזמור בא"ת ב"ש.

 Iזוהר תהלים I

I

I

ּדיקים
ָידּור ֵּבין ַצ ִ ִ
און )כח ,ג(] :זוהר חלק ב' פ' בא )דף
עלי ◌ָ ◌ֶ
פ ◌ֲ ◌ֵ
ועם ּ ֹ
רש ◌ִעים ◌ְ ◌ִ
כני ◌ִעם ◌ְ ׁ ◌ָ
מש ◌ֵ ◌ִ
◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ׁ ◌ְ

לח (:זוהר תורה[

למדנו ,לעולם אל ידור אדם אלא במקום
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I

שאנשי מעשה דרים בתוכו ,מה הטעם ,לפי שאוי לו לזה
"יש
שמדורו בין רשעים ,שהוא נתפס ברשעתם ,כמו שכתובׁ ֵ◌ :
צדקוֹ " )קהלת ז ,טו( ,ואם מדורו בין צדיקים מטיבים
אבד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ַצ ◌ִדּ יק ֹ ◌ֵ
לו בעבורם.

רב חסדא זכה לתורה עושר ועוד על ידי שדר ליד צדיקים
]שהרי רב חסדא היה מדורו בתחלה בין אנשי קפוטקאי ,והיתה השעה דחוקה
לו ,וחליים רדפו אחריו ,לקח ועשה מדורו בין תלמידי חכמים של צפורי,
נתעלה וזכה לכמה טובות להרבה עושר ולתורה הרבה ,ואמר שזכה לכל זה
לפי שנכנס בין אותן שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם להטיב

f
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ה לחודש

כט

אלים ¨הב ּו
ליהו  ּ§ב ¥ני ¦ ¥
לדוד ¨הב ּו © ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ¨ ¦
א ¦§
ליהו 
ועז :ב ¨הב ּו © ¨Ÿ
ליהו  ּ¨כבוֹ ד ¨ Ÿ
© ¨Ÿ
הדרת ׁ ¤Ÿ
קדש:
ליהו  ּ§ב © § ©
הש ּ©ת £חו ּו © ¨Ÿ
ּ§כבוֹ ד ׁ §שמוֹ ¦ ׁ §

I

 Iשימוש תהלים I

I

לרוח רע
הבו לה' בני אלים וגו' )כט ,א(] :שימוש תהלים לפרק כט[ .לרוח רעה
קח מים שלא ראו שמש וקח ז' שרביטין דערבה ושבעה עלין
דדקל שלא עשה פרי ותן אותם בקדרה של מים ולחוש עליו י'
פעמים בערב ותעמיד הקדרה תחת הכוכבים בארץ ותשפוך על
שער הבית במוצאי היום ושם שלו הוא ה"א .ה' מן "הבו ,א' מן
"יו"ד דיהוה עוז בחלוף אי"ק.

I

 Iזוהר תהלים I

I

קד ׁש )כט ,ב( :
הדרת ֹ ◌ֶ
הש ּ ◌ַת ◌ֲחו ּו ◌ַלה' ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ
"הש ּ◌ַת ◌ֲחו ּו ◌ַלה'
כג (:זוהר תורה[ סדר קבלת התפלותְ◌ ׁ ִ◌ .
קדש" .כאשר התפלות ובקשות של ישראל עולות,
הדרת ֶֹ ◌ ׁ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
יכם וגו'"
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
"שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אם הן כראוי ,כרוז יוצא ואומר ◌ְ ׂ
לח
)תהלים כד ,ז( ,בשעה ההיא נפתחים שבעה היכלות  ,היכל
ראשון היכל האהבה ,השני היכל היראה ,השלישי היכל
הרחמים ,הרביעי היכל נבואה של אספקלריא המאירה,
]זוהר חלק א' פ' בראשית )דף

זיו הזוהר
לח .אלו ז' היכלות של ז' הספירות :דקדק לומר תפלה בלשון יחיד ,מה
שאין כן תפלת הצבור ככתוב :הן אל כביר לא ימאס:
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החמישי היכל נבואה של אספקלריא שאינה מאירה ,הששי
היכל צדי"ק ,השביעי היכל דין צדק ,ועליהם נאמר
ראשי"ת" בר"א
"ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
א-הים" )בראשית א ,א(ְּ◌ ,
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
"ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ְ ּ
שי"ת ,אלהים זה היכל השביעי ,והם ז' היכלות למטה וז'
היכלות למעלה ,וכנגדם ז' קולות של הבו לה' ,וי"ח אזכרות
של הבו לה' שבהם יעוף הקדוש ברוך הוא בי"ח העולמות
ברכב אלהים רבותים אלפי שנאן ,שהם י"ח אלפים רבבות
עולמות .תפלה כראוי בכוונה .ויש כמה נוטרי שערים ונוטרי
היכלות שמקבלים התפלות ,וכל תפלה אינה נכנסת אלא
במדה ובמשקל ,ואין מקבלים תפלה שיש בה מום כמו
תקריב ּו" )ויקרא כב ,כ( ,וכי יש
אשר ּבוֹ מ ּום -א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
"כל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
שכתובֹ ּ :
תפלה שיש בה מום ,כך הוא ,זאת התפלה העולה פגומה בלי
מחשבה ובבלבול הדעת ,כל שכן אם טעה בה ,ולפיכך נאמר
בהר ה' וגו'".
יעלה ◌ְ ◌ַ
"מי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
בתפלה ◌ִ
קד ׁש )כט ,ב( :
הדרת ֹ ◌ֶ
ש ּ ◌ַת ◌ֲחו ּו ◌ַלה' ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ִה ׁ ◌ְ
ועשרין )דף מז ע"א (.זוהר תורה[ הקולות נגד שם מ"ב .ועוד
אלו ז' קולות של הבו לה' ,הם מוסבים על ז' השמות של אב"ג
ית"ץ וכו' ,והם ז' הספירות" ,קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַה ◌ָּמ ◌ִים" זה חסד ,והוא
אב"ג ית"ץ ששם המים של תורה" ,קוֹ ל ה' ◌ַ ּב ּכֹ ◌ַח" זה קר"ע שט"ן
הדר" נג"ד יכ"ש וזה תפארת ,כמו שכתוב:
וזו גבורה" ,קוֹ ל ה' ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
"נג"ד ◌ָּכל
נגדּ "י" )תהלים פט ,לז( ,ובו נאמר למשה ◌ֶ ◌ֶ
"ש ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
"וכסאוֹ ◌ַכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
0מ ׁ
ארזים" זה בט"ר
ש ◌ֵבר ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אע ◌ֶשׂ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ֹ
◌ַ ּ◌ְ
עמ; ◌ֶ ◌ֱ
נפלאת" )שמות לד ,י(" ,קוֹ ל ה' ׁ ֹ
להבוֹ ת ◌ֵא ׁש" זה חק"ב טנ"ע וזה
חצב ◌ַ ◌ֲ
צת"ג וזה נצח" ,קוֹ ל ה' ֹ ◌ֵ
]תיקוני הזוהר תקונא עשרין ,וחד
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יהו
הרעים § ¨Ÿ
המ ¦ים ¥אל © ּ¨
יהו  ©על © ּ¨
ג קוֹ ל § ¨Ÿ
הכבוֹ ד ¦ § ¦
יהו  ּ©ב ּכ© Ÿח קוֹ ל
רבים :ד קוֹ ל § ¨Ÿ
מים © ּ¦
 ©על © ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

מדבר" זה יג"ל פז"ק שהוא יסוד הר סיני,
יחיל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הוד" ,קוֹ ל ה' ◌ָ ◌ִ
"קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת" זה שק"ו צי"ת וזו מלכות.

מים ַר ִּבים
ׁשּלּוח ַ ִ
ממּנה ַעל ִ ַ
הינּו ְ ֻ ֶ
רּבים – ַ ְ
מים ַ ִ
קֹול ַה' ַעל ַ ִ
רבים )כט ,ג( :
הרעים ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
הכבוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַה ּ◌ָמ ◌ִים ◌ֵאל ◌ַ ◌ָּ
קפץ ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה
אלעזר ◌ָ ◌ַ
]זוהר בראשית פ' בראשית )דף לאַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים
הרעים ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
הכבוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ֵאל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ודר ׁש) ,שם כט( קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
פעים
המ ◌ִים ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ֶ◌ 3
ַרבים .קוֹ ל ה' ֶ◌ -זה קוֹ ל ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ִ ּ
מנּ ה ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
אחד ◌ְ ּב ◌ִכנּ ּוס ◌ֶ ◌ָ
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
תכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ְ ◌ָ
לדרגּ ה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
רגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מדּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַ
אחד .אוֹ תוֹ
ואחד ◌ְּכ ◌ִפי
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
דרכםּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לח ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
עליוֹ ן ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
קוֹ ל ◌ֶ ◌ְ
לכל ◌ָמקוֹ ם
לחם ◌ְ ◌ָ
לש ◌ְ ◌ָ
מים ◌ְ ׁ ◌ָ
מנּ ה ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
הגּ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ֶ◌ 3
ַדר ּכוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ◌ָ
◌ ◌ְ
הכבוֹ ד
המ ◌ִיםֵ◌ .אל ◌ַ ◌ָ ּ
ממנּ ה ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
ּו ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ּ ָ◌ ,כ %קוֹ ל ה' ◌ְ ◌ֶ◌ 3
יתבוֹ ◌ָנןֶ◌ .זה ◌ַצד
ורעם ◌ְגּ ב ּורוֹ ◌ָתיו ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ּ
אמר )איוב כו( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הרעים ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
הרעים ֶ◌ -זה
הכבוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ֵאל ◌ַ ◌ָ ּ
מגּ ב ּו ◌ָרה ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּוָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
חכמה
רבים  -ה' ◌ֶזה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
מאל .ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
ש ֹ
ממנּ ּו ◌ְ ׂ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ◌ֶ
נסתר
עמק ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
מים ◌ַר ◌ִּבים ַ◌ -על אוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
קראת יוֹ "דַ◌ .על ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ
מים ◌ַר ◌ִ ּבים.
בילְּ◌ %ב ◌ַ ◌ִ
אמר )תהלים עז( ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
ממנּ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ

ְ ֹ
חּיה,
ֹולם ֶא ָּלא ְבקֹולֹות – ַ ָ
ּבאים ָלע ָ
אינם ָ ִ
דברים ַה ָּללּו ֵ ָ
ׁשל ָׁשה ְ ָ ִ
הּמתים
ּתחּית ַ ֵ ִ
ּגׁשמיםַ ִ ְ ,
ְִָ
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַה ּ◌ָמ ◌ִים )כט ,ג( ] :זוהר בראשית פ' וירא )דף קיח (:מדרש הנעלם[
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אלא
אינם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָ ּ
הללוּ ◌ֵ ◌ָ
דברים ◌ַ ◌ָ ּ
,שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ָשנ ּו ◌ַר ּבוֹ ◌ֵתינ ּוְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
וכת ּוב
בניםָ◌ ְ◌ ,
לדי ◌ָ ◌ִ
עצב ּ◌ֵת ◌ְ ◌ִ
◌ְבקוֹ לוֹ ת :קוֹ ל ◌ַח ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ג( ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כט(
א-הים .קוֹ ל ◌ְגּ ׁ ◌ָש ◌ִמיםֶ◌ ׁ ,
אליה ◌ֱ ◌ִ
)שם ל( ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
וכת ּוב )מלכים א יח( ◌ִּכי קוֹ ל ◌ֲהמוֹ ן ◌ַה ◌ָגּ ׁ ◌ֶשם .קוֹ ל
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ ,
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
דברַ◌ .מה ◌ָ ּצ ◌ִרי%
המ ◌ִתיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מ( קוֹ ל קוֹ ◌ֵרא ◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ◌ְת ◌ִח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
זריקאּ ֵ◌ ,
דבר ◌ֶ ◌ָּ
אל ּו אוֹ ◌ָתם קוֹ לוֹ ת
רבי ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אלא? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּכאן קוֹ ל ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
הדּ ין ◌ְ ◌ָ
מכאן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִ
מדברּ .ו ◌ִ ◌ָ ּ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ֵ ◌ֵ
נכנס ◌ְ ּבקוֹ לוֹ ת.
אדם ◌ַל ◌ֶ ּק ◌ֶברַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
כנס ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
חנןֵ◌ ֲ◌ ,
יוֹ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ִתים ◌ֵאינוֹ ◌ִדין ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּומ ּו ◌ְּבקוֹ ◌ֵלי קוֹ לוֹ ת?
תח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּומ ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
בתי
צצת ◌ְ ּב ◌ָ ּ◌ֵ
מת ּפוֹ ◌ֶ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ִ ◌ְ
עתידה ◌ַ ּבת קוֹ ל ◌ִ ◌ְ
יעקבָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ועתידים
עפרִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
כני ◌ָ ◌ָ
הקיצ ּו ◌ְ ◌ַור ◌ְנּ נ ּו ׁשֹ ◌ְ ◌ֵ
מרת) :ישעיה כו( ◌ָ ◌ִ
קברוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ִּכי ◌ַטל
לחיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַטל ׁ ◌ֶשל אוֹ ר ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
אוֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ֶּ
יהי ◌ָרצוֹ ן.
אמן ◌ֵּכן ◌ְ ◌ִ
רפאים ּ◌ַת ּ ◌ִפילֵ◌ ָ◌ .
וארץ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
טלֶ◌ ָ◌ ָ◌ %

אֹותם קֹולֹות
ּתֹורה ְּוראּו ָ
ּתנה ָ
ּבׁשבעה קֹולֹות ִנ ְ ָ
ְ ְִָ
המ ◌ִים וכו' )כט ,ג-ט( :
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ּ◌ָ
ראים ◌ֶאת ◌ַ ּ
ואת
הקוֹ -ת ◌ְ ◌ֵ
העם ֹ ◌ִ
ְוכל ◌ָ ◌ָ
מההשמטות )סימן א([ )שמות כ( ◌ ◌ָ
הקוֹ לוֹ ת? ◌ֶ ◌ָּ
◌ַ ◌ַּ
וכי רוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ַ ּ
ראים ◌ֶאת
העם ֹ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ָ
הל ּ ◌ִפ ◌ִידםִ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ
המ ◌ִים ◌ֵאל
הקוֹ -ת ,אוֹ ◌ָתם קוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )תהילים כט( קוֹ ל ◌ְ ◌ָיי ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
יתי.
עש ◌ִ
כח ◌ָ ◌ִידי ◌ָ ◌ִ ׂ
ואומר )ישעיה י( ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
כ ◌ַחֵ◌ ְ◌ .
הרעים .קוֹ ל ◌ְ ◌ָיי ◌ַּב ּ ֹ
הכבוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
הדר.
ארץ) .תהלים כט( קול ה' ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
יסדה ◌ֶ ◌ֶ
ואומר )שם מח( ◌ַאף ◌ָ ◌ִידי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
וצדקתוֹ ) .שם כט( קול יי שבר
והדר ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואומר )שם קיא( הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
ארזים ,זה קשת שמשברת עצי ארזים ועצי ◌ְברוֹ ׁ ◌ִשים.

]זוהר שמות פ' יתרו דף פ"ב .השלמה
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האש ּו ◌ֵבין
שה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ֵ ׁ
אשֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
להבוֹ ת ◌ֵ ׁ
חצב ◌ַ ◌ֲ
)שם( קול ◌ְ ◌ָיי ֹ ◌ֵ
נע
המ ◌ִים ◌ַגּ ם מוֹ ◌ֵ ◌ַ
נע אוֹ תוֹ ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ֹ
האש ּומוֹ ◌ֵ ◌ַ
כ ◌ַח ◌ָ ◌ֵ ׁ
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,שחוֹ ◌ֵצב ּ ֹ
לחַּ◌ ַ◌ %
◌ַ ◌ַּ
◌ִ ◌ְּ
חסד
ועשה ◌ֶ ◌ֶ
אמר )שם יח( ◌ְ ֹ ◌ֶ ׂ
מד ◌ָ ּברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יחיל ◌ִ ◌ְ
מל ◌ַכ ּבוֹ תוֹ ) .שם( קוֹ ל ◌ְ ◌ָיי ◌ָ ◌ִ
דבר) .שם כט( קוֹ ל
המ ◌ְ ◌ָ ּ
לזרעוֹ ◌ַעד עוֹ ◌ָלם .יוֹ ◌ֵתר ◌ִמן ◌ַ ּ◌ִ
לדוד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
למשיחוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
אמר ◌ָּכבוֹ ד,
בהיכלוֹ ◌ּ.כ ּלוֹ ֹ ◌ֵ
יערוֹ ת וּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ָיי ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱח-ף ◌ְ ◌ָ
צבאוֹ ת
אתכם ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
עתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הש ◌ַּב ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר השירים ב( ◌ִ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה,
נת ◌ָנה ◌ַ ּ
למד ◌ָּת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ַבע קוֹ לוֹ ת ◌ִ ּ◌ְ
ה7דהָ◌ .הא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אילוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
או ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות
והינ ּו ׁ ◌ֶ
עליהם ◌ֲאדוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָורא ּוםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נגלה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראים ◌ֶאת ◌ַ ּ
הקוֹ -ת.
העם ֹ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ָ
ב( ◌ְ ◌ָ

ּבטלים
ּדינים ְ ֵ ִ
וה ִ ִ
ּפתקאֹות ְ ַ
נמסרים ָּכל ַה ִ ְ ָ
רּבה ְּביֹום ֶזה ִ ְ ָ ִ
הֹוׁשענא ַ ָ
ַ ְָ
המ ◌ִים וכו' )כט ,ג-ט( ] :זוהר ויקרא פ' צו )דף ל"אּ ָ◌ [(:כת ּוב,
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ּ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי,
הכבוֹ דַ◌ ָ◌ .
המ ◌ִים ◌ֵאל ◌ַ ◌ָ ּ
)תהלים כט( קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
הדר ֶ◌ -זה
יצחק .קוֹ ל ה' ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
כ ◌ַח ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אברהם .קוֹ ל ה' ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲ ֹ
להבוֹ ת
חצב ◌ַ ◌ֲ
נצח .קוֹ ל ה' ֹ ◌ֵ
ארזים ֶ◌ -זה ◌ֵ ◌ַ
ש ◌ֵבר ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ַיעקב .קוֹ ל ה' ׁ ֹ
צדּ יק .קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל
מדבר ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִ
יחיל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אש ֶ◌ -זה הוֹ ד .קוֹ ל ה' ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ׁ
ונש ◌ִקים ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ִים
דלים ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּים )המים( ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וכ ◌ָּלם ◌ְגּ ◌ֵ ◌ִ
צדק3◌ ְ◌ .
◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
להשקוֹ ת
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
לגדּ ֹלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשיתב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ
וכל ◌ֵ ◌ֶ ּ
קאה
ההש ◌ָ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
אלה ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ ןָ◌ ְ◌ .
◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ררים ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
מש ◌ִקים.
ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ◌ ׁ 3
בעת ◌ַ ּ
הפה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָאר
הקוֹ לוֹ ת ◌ַה ◌ָּלל ּו ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ְ ּב ◌ִד ּב ּור ◌ַ ּ ◌ֶ
ראהִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ַ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
ועכשו ◌ֵאין ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֶ ◌ָּ
ואנ ּו
מעשהָ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ה0נהָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְימוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ּ
ּ
מברֶ◌ %את ◌ָ ּכל
דב ּורִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ְז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מעשהְ◌ ,ו-א ◌ִ ּ
צריכים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
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הדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
החג ,ה ּוא ◌ִס ּי ּום ◌ַ ◌ִ
ה0ביעי ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ
ה0נהּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת
והגּ ב ּורוֹ ת ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלְ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
מבית ◌ַ ּ◌ֶ
צאים ◌ִ ◌ֵ ּ
תקים יוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוהפ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ּ ◌ְ
צריכים
נחל )תלויים( ◌ָ ּב ◌ֶהםּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וערבי ◌ַ ◌ַ
מסת ◌ְ ּימוֹ ת ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ◌ַל ּ◌ַמ ◌ִיםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
לר ּווֹ ת ◌ֶאת
עמים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
להקיף ׁ ◌ֶש ◌ַבע ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
יצחק
הב ◌ֵאר ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחקִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ּ
מהמ ◌ִים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זב ◌ַח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ִּ
כש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מים.
מתב ◌ֵרְּ◌ %ב ◌ַ ◌ִ
תמלאתּ ָ◌ ,כל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מיםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מתמלאת ◌ַ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכ,%
תה ◌ַ ◌ַ
למ ◌ִיםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
צריכים ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
ּו ◌ַב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לס ◌ֵ ּים אוֹ ◌ָ ּ
בט
לח ּ ֹ
צריכים ◌ַ ◌ְ
הדּ יןּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ִ◌ ְ◌ %
מסת ◌ֵ ּים ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
התעוֹ ◌ְרר ּות
הרי ◌ֶזה ּו יוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
ימ ◌ְצא ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ַ ּק ◌ְ ◌ַ
רקע ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָּ
נחל.
ערבי ◌ַ ◌ַ
שים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וס ּי ּום ה ּוא ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ְ ◌ִ
ולכן ◌ִ ◌ְ
ְוס ּי ּוםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ִ
מהצד
וערבי ◌ָ ◌ַ
ויפהֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
נחלּ ַ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
ררים
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
נחל יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְגּ ב ּורוֹ תּ .ו ◌ַב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
פר ◌ֶאת
יצחק ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְח ּ ֹ
מס ◌ְ ּי ◌ִמיםּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּכת ּוב) ,בראשית כו( ◌ַו ◌ָ ּי ׁ ◌ָשב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ
ארת ◌ָּכת ּוב ◌ָח ◌ֵסרַ◌ .ו ◌ָ ּי ׁ ◌ָשבַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַו ◌ָ ּי ׁ ◌ָשב? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
המ ◌ִיםְּ◌ .ב ◌ֵ ֹ
ארת ◌ַ ּ◌ַ
◌ְּב ◌ֵ ֹ
היה ◌ְּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
הדּ ין ◌ָ ◌ָ
ראשית ◌ַ ◌ִ
החדשִ◌ ׁ ֵ◌ ,
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
יצחק,
לכ ּ ◌ֵסא ◌ָלד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםַּ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,ו ◌ָ ּי ׁ ◌ָשב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויצחק עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להריק
המ ◌ִיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ארת ◌ַ ּ◌ַ
חפר ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵ ֹ
לס ◌ֵ ּים ◌ִדּ ◌ִיניםַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ְ ּ ֹ
ינים ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ִדּ ◌ִ
רדים
מים יוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְגּ ב ּורוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ַ ◌ַּ
הלל ּו ◌ֵאין יוֹ ◌ְרדוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
הגּ ב ּורוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ִּב ◌ְגב ּורוֹ תּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
עמ ּו ◌ֵדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,רק
המענּ ן -א ◌ָ ◌ָ
ענניםְ◌ ,ויוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נחה ר ּו ◌ָחם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
צרי %אוֹ ◌ָתםָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
שה.
מע ◌ֶ ׂ
צריִ◌ .%מּ 0ום ◌ָ ּכֹ ּ ַ◌ %
והכל ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
ִנברא ◌ְּב ◌ִדיןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ָּתל ּוי ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
למטה,
עשה ּו ◌ַב ּ◌ִת ּק ּון ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
כ ◌ֵהן ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ְועל ◌ֵּכן ◌ַה ּ ֹ
◌ ◌ַ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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I

ותחתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מת ּ◌ַת ◌ְּק ◌ִנים ◌ַעל
והם ◌ִ ◌ְ
לתקן אוֹ ◌ָתםֵ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ררים ◌ֶ ◌ְ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
◌ָידוֹ .
ל7פתים ◌ַ ּב ּיוֹ ם
הערבה ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ָ◌ ֲ◌ ָ◌ ,
רבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
דר ׁש
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ַמה ◌ִהיא? ◌ָ ◌ַ
7פתים,
הרי ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֶזה ◌ָתל ּוי ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ודּ איֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ה ּוא ◌ָ ּבאָּ◌ ,כֶ◌ %זה ◌ַ ◌ַ
והדּ ◌ִינים
לממנּ הִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תקים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ .
לתת ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
מצוּ ה ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלֵ◌ ָ◌ #
◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
הרא ׁשוֹ ן ׁ ◌ֶשל
מהעוֹ ◌ָלםַּ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ
הרע ◌ֵ ◌ָ
לשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
ונסתם ◌ָ ׁ
מס ּ◌ַת ◌ְ ּי ◌ִמיםָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ
והרי
והס ּיוּ ם הוּ א ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הדּ יןִ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
החד ׁש הוּ א ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ַ ◌ִ
◌ַ ֶֹ ◌
ִנתב ◌ֵאר.
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
לימים
זרה ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
ראהּ ַ◌ ,ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ֹּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ושוֹ ◌ִרים ◌ְ ּב ◌ִדיןִ◌ ְ◌ ,וי ◌ְ ׂ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ְ ׁ
מס ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ
הרי
ברכוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ושוֹ ◌ִרים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
ינים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ְ ׁ
מס ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ֶאת ◌ַה ◌ִדּ ◌ִ
◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
ממנּ וּ ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
טל ◌ִ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלִ◌ ,#ל ּ ֹ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
עתידים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אחר ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶלַ◌ ,#רק
נמצאים ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
מחה ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
נה ,וּ ◌ְבאוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ׂלכל ◌ַה ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
לבדּ וֹ ָּ◌ ,כל
המ ◌ֶלְ◌ #ונוֹ ◌ֵטל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לב ◌ָדּ ם .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ַ
ִיש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ׂ
ועמים
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַמה ◌ֶ-רוֹ ◌ֶצה ׁשוֹ ◌ֵאלְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן לוֹ ַ◌ ְ◌ .
מתחיליםִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אהבתי
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב) ,מלאכי א( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מס ◌ְ ּי ◌ִמיםַ◌ ְ◌ .
זרה ◌ְ ◌ַ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ֵ
אמר ה' ◌ְוגוֹ '.
אתכם ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
כרכים
מלכ ּותּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
לוהְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ
עשו ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
אני רוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ ׂ
הרי ◌ֲ ◌ִ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ
ואשים ◌ֶאת
אמר ּ◌ָת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ׂ
ואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִניםׁ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש
אמר לוֹ ְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ָ ּכֵּ◌ ,%כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
ממה?! ◌ָ ◌ַ
הריו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הכת ּוב ◌ֵ ◌ִ
זרה ◌ַּב ּ ◌ֶפ ◌ֶתק ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ,
ושם אוֹ ◌ָת ּה ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
זרה ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ָגּ ◌ַזר ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
מעיד ◌ְּכמוֹ
מתי ◌ֶאת ◌ֶזה
ש ◌ְ ּ◌ִ
הרי ◌ַ ׂ
ממהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הריו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
ואשים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ָ ◌ִ ׂ
עשהַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ ׂ
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I

ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ש ◌ָ ◌ֵ
וכן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַזר ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ַ ּב ּ ◌ֶפ ◌ֶתק ׁ ◌ֶש ◌ִּליֵ◌ ְ◌ ,
יתי.
ועש ◌ִ
אני ה' ◌ִדּ ◌ַּב ◌ְר ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
)יחזקאל יז( ◌ֲ ◌ִ

ּמים קֹול ֵה' ַעל ַה ַּמים
ּתלּויים ַעל ַה ַ ִ
ֹולם ְ ִ
ּמּודים ָהע ָ
הע ִ
ָּכל ָ ַ
רבי
המ ◌ִים )כט ,ג( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף טָ◌ ׁ [(:ש ◌ָנה ◌ַ ◌ִ ּ
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ָ
אמר
מדתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הארץ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עמ ּו ◌ִדים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,על ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ַ ּ
אמר
כנג ◌ָדּ ם ◌ָ ◌ַ
המ ◌ִיםּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
בעהֵ◌ ְ◌ ,
דיה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
עמ ּו ◌ֶ ◌ָ
ט( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והם ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
חצבה ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כט(
בעה קוֹ לוֹ תֶ◌ ׁ ,
ה0לוֹ םִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ,%
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ִים.
קוֹ ל ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
)משלי

יחֹולל ַא ָּילֹות
ַמהּו קֹול ַה' ְ ֵ
קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָיּ לוֹ ת )כט ,ט( ] :זוהר שמות פ' בא )דף ל"וַ◌ [(:עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
חש%
נלַ◌ ׁ ָ◌ - %
עשה? ◌ִאם ◌ֵ ◌ֵ
אמר ּוַ◌ ,מה ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ילהְ◌ ָ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
ירד ◌ַ ּ◌ַ
לכיםַ◌ ָ◌ ,
הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
אילן
וישב ּו ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִ ◌ָ
מהדּ ◌ֶרְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ %
נשב ַ◌ ּ -פ ◌ַחד ה ּואָ◌ .סט ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ
ילהִ◌ .אם ◌ֵ ׁ ◌ֵ
הל ◌ְ ◌ָ
ישנ ּוּ ַ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת
ברי תוֹ ◌ָרהְ◌ ,ו-א ◌ָ ׁ ◌ְ
מרים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
והי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
וישב ּו ◌ְ ◌ָ
אחדְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
וחת
והיתה צוֹ ◌ַ ◌ַ
לפניהםָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עברה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אחת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ילה ◌ָרא ּו ◌ַא ◌ָ ּי ◌ָלה ◌ַ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
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I

עזע ּו.
והזדּ ◌ְ ◌ְ
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
מרימה קוֹ לוֹ תָ◌ ׁ .ש ◌ְמע ּוָ◌ .קמ ּו ◌ַ ◌ִּ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ררים ק ּומ ּו! ◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִנים
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
כריז ◌ְואוֹ ◌ֵמרְ◌ ִ◌ :
אחד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ְמע ּו קוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
נכם! )שהרי קול יוצא שכואבת
לפני ◌ֲאדוֹ ◌ְ ◌ֶ
הזדּ ◌ְּמנ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התעוֹ ◌ְרר ּו! עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
האילה של מעלה ושל מטה ,שכתוב )תהלים כט( קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות(

עש ◌ַע ◌ִעם
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
היכלוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
עדןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ָ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
נכם יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ֲאדוֹ ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בהיכלוֹ ◌ּ3כ ּלוֹ אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ּכבוֹ דַ◌ ָ◌ .
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ממ ׁשְ◌ ,וקוֹ ל ◌ֶזה ה ּוא ◌ַ ּ
אבת
הקוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצאְ◌ ,וכוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ילה ◌ַ ◌ָּ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כט( קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל
הא ◌ָ ּי ◌ָלה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
מע ◌ֶאת ◌ֶזה!
לש ֹ ◌ַ
חלקנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ִכינ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַא ◌ָ ּילוֹ תַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
איּ לוֹ ת )כט ,ט( :
קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַ ◌ָ
למדנ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ תַ◌ .א ◌ָ ּילוֹ תַ◌ ,א ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ָ ּכת ּוב
◌ָ ◌ַ ◌ְ
אילוֹ ת
ה7דה )נ"א זו אילת השחר( )ד"א אילות השדה(ְ◌ ַ◌ .
אילוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
חסר ,זוֹ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ
0נינ ּוַּ◌ ,ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
הל ◌ְ ◌ָ
ה7דהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ֶ
יקיםּ ַ◌ ,
הקוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ◌ֵצא
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
עדן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
ִנכנס ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
הנּ ◌ְכ ◌ָ ּבד ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁשֶ◌ ,זה ּו
הכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ִ
הא ◌ָ ּילוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְס ◌ִביב ◌ַ ◌ִּ
לכל אוֹ ◌ָתן ◌ָ ◌ַ
מכאיב ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת
סביב ◌ָל ּהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ב ◌רים ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ג( ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ִגּ ּ ִֹ
יערוֹ ת,
ריחַ◌ .ו ◌ֶ ּי ◌ֱח0ף ◌ְ ◌ָ
נחש ◌ָ ּב ◌ִ ◌ַ
חללה ◌ָידוֹ ◌ָ ◌ָ ׁ
אמר )איוב כו( ֹ ◌ְ ◌ָ
 ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַאכלתי
וכת ּוב )שיר ה( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הדּ ◌ָב ׁשָ◌ ְ◌ ,
יערת ◌ַ ◌ְ
אמר )שמואל א יד( ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הב ◌ִנים.
יניקה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מיניקה אוֹ ◌ָתם ◌ְּכמוֹ ◌ֵאם ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִ ◌ָ
ַיערי ◌ִעם ◌ִדּ ◌ְב ׁ ◌ִשיּ ,ו ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ִ
]זוהר ויקרא פ' אחרי מות )דף ס"ח[(.

לדין
לבּדֹו ְ ִ
יׁשב ֵה' ְ ַ
ּבּמּבּול ָ ַ
ַַ
ישב )כט ,י( :
למ ּב ּול ◌ָ ׁ ◌ָ
ה' ◌ַ ּ◌ַ

]זוהר בראשית פ' נח )דף סד[(:

תהלים ספר ראשון | ה לחודש | מזמור כט

רבי יוֹ ◌ֵסי
אמר ּו ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ

סדר הלימוד

I

ליום ד כסליו

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

251

I

ְורבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ָ◌ ַ◌ ,
אש ◌ֵרי
לפנינ ּוְ◌ ׁ ַ◌ .
הדּ ◌ֶרֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
התקין ◌ַ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי,
עליו ◌ַ ◌ִ ּ
קרא ◌ָ ◌ָ
נשק ּוה ּוָ◌ ָ◌ .
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהּ ָ◌ .בא ּו ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ יע ּו
למ ּו ◌ֵדי ה' ◌ְ ◌ַורב ׁ ◌ְשלוֹ ם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִניְּ◌ .%כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
)ישעיה נד( ◌ ◌ָ
ְוכל ◌ָ ּב ◌ַ ◌ִניּ ִ◌ %
האי ׁשַ◌ ,מה 0וֹ ◌ֶנה ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית יט( ◌ַוה'
אמר אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ישב ּוַ◌ ָ◌ .
7דהְ◌ ׁ ָ◌ ,
◌ַל ◌ָ ◌ֶ
היםעמרה ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ◌ַמה 0וֹ ◌ֶנה ◌ַ ּב ◌ַּמ ּב ּול ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֱא ◌ִ
ועל ◌ֲ ָֹ ◌
המטיר ◌ַעל ◌ְסדם ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
הים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם] ,למה[ ◌ְו-א ◌ָכת ּוב ◌ַוה' ]בכל[? ◌ֶא ◌ָּלא ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ְ◌ ,ב ◌ָכל◌ֱא ◌ִ
לבדּ וֹ ֶ◌ .א ◌ָּלא
סתם ִ◌ -דּ ין ◌ְ ◌ַ
הים ◌ְ ◌ָ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ַוה'  -ה ּוא ּו ◌ֵבית ◌ִדּ ינוֹ ֱ◌ .א ◌ִ
התערב ◌ְ ּב ◌ִדין,
ולכן ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
להש ◌ִמיד עוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נעשׂ ה ◌ִדין ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
סדם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ֹ
מצא ּו ]בלבדו[ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
אבל ◌ַ ּב ּ◌ַמ ּב ּול ◌3ה ׁ ◌ְש ◌ַמד ◌ָּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
היה,
העין ◌ָ ◌ָ
נסתר ◌ִמן ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עמוֹ ]נצלו הרי[ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
נח ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר] ,הרי[ ֹ ◌ַ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
היה ◌ִ ּ
ועל ◌ֶזה
הש ◌ִמיד אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ ,
מצא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִ ׁ ◌ְ
0נּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
נראהַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַוה' ◌ְ ּב ◌ִ ּ
וצרי] %אדם[
הסת ◌ָרהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
צריָ◌ּ ְ◌ ַ◌ %
הים ◌ָ ◌ִהכלֱ◌ .א ◌ִ
הש ◌ִמיד ◌ַ ּ ֹ
גל ּויְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
היהֶ◌ ְ◌ .וזה סוֹ ד
לבדּ וֹ ◌ָ ◌ָ
הים ◌ְ ◌ַועל ◌ֶזה ◌ֱא ◌ִ
מש ◌ִמידַ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ַה ּ ֹכל ◌ַ ׁ ◌ְ
לה0מרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
אלמלא ּ ◌ָפס ּוק ◌ָּכת ּוב- ,א
ישבַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָי ׁ ◌ָשב? ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
)תהלים כט( ה' ◌ַל ּ◌ַמ ּב ּול ◌ָ ׁ ◌ָ
וכת ּוב
ישבָ◌ ְ◌ ,
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָבא ◌ִעם ◌ִדּ יןָּ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ָ ׁ ◌ָ
לאמרוֹ ָ◌ .י ׁ ◌ַשב ◌ְ ◌ַ
ָיכלנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ ֹ ◌ְ
לבדּ וֹ .
ישב ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ָשם )ויקרא יג( ◌ָ ּב ◌ָדד ◌ֵ ׁ ◌ֵ
בא
ישב )כט ,י( ] :זוהר שמות פ' פקודי )דף רכ"זֹ ּ [(:
למ ּב ּול ◌ָ ׁ ◌ָ
ה' ◌ַ ּ◌ַ
וכל
הרחמיםָ◌ ְ◌ ,
אמרנ ּוּ ָ◌ ,כל ו' ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ראהֵ◌ ֲ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ו' ◌ַּב ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ָ ּ
רחמיםְּ◌ ,כמוֹ )בראשית
הקדוֹ ׁש ,ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אברם.
אמר ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המטיר ◌ַעל ◌ְסדום) .שם יג( ◌ַוה' ◌ָ ◌ַ
יט( ◌ַוה' ◌ִ ◌ְ ◌ִ
א-הים
אחדֶ◌ ׁ .ש ּ◌ַמה 0וֹ ◌ָנה ◌ַ ּב ּ◌ַמ ּב ּול ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֱ ◌ִ
ַרחמים ◌ְ ◌ִודין ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ִ
◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם? ◌ָל ◌ָּמה -א ◌ָכת ּוב ◌ַוה'? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם
לבדּ וֹ .
סתם ִ◌ -דּ ין ◌ְ ◌ַ
א-הים ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַוה'  -ה ּוא ּו ◌ֵבית ◌ִדּ ינוֹ ִ◌ ֱ◌ .
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◌ֶ ◌ָ ּ
להש ◌ִמיד ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
נעשה ◌ִדּ יןְ◌ ,ו-א ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אלא ◌ִ ּב ◌ְסדוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
אבל ◌ַּב ּ◌ַמ ּב ּול ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
התערב ◌ִעם ◌ִדּ יןָ◌ ֲ◌ .
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נח
הרי ֹ ◌ַ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
מצא ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ .
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
הש ◌ַמדָ◌ ְ◌ ,
◌ְ◌ ׁ 3
נראה,
היהֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מהעין ◌ָ ◌ָ
נסתר ◌ֵ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
0עמוֹ ◌ִנ ◌ְ ּצל ּו ֵ◌ ֲ◌ -
◌ ◌ָ
ְוכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ַוה'
הש ◌ִמיד אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ .
מצא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִ ׁ ◌ְ
0נּ ◌ְ ◌ָ
ְועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
◌ ◌ַ
לה0מר,
וצריֵ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ %
נסתרִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
א-הים ָ◌ּ ְ◌ ִ◌ -
הכלִ◌ ֱ◌ .
הש ◌ִמיד ◌ַ ּ ֹ
 ◌ְּב ◌ָגל ּויְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְהיהְ◌ ,וסוֹ ד ◌ֶזה -
לבדּ וֹ ◌ָ ◌ָ
א-הים ◌ְ ◌ַ
ולכן ◌ֱ ◌ִ
הכלֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מש ◌ִמיד ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מקרא
אלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ישב? ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
למ ּב ּול ◌ָי ׁ ◌ָשבַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ׁ ◌ָ
)תהלים כט( ה' ◌ַ ּ◌ַ
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָבא ◌ִעם
ישב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב- ,א ◌ְיכוֹ ◌ִלים לוֹ ◌ַמרָ◌ .י ׁ ◌ָשב ַ◌ ׁ ָ◌ -
לבדּ וֹ .
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )ויקרא יג( ◌ָ ּב ◌ָדד ◌ֵי ׁ ◌ֵשבַ◌ ְ◌ ,
ישבָ◌ ְ◌ ,
◌ִדּ יןָּ◌ .כת ּוב ◌ָּכאן ◌ָ ׁ ◌ָ
למדנ ּוּ ָ◌ ַ◌ ,
וגל ּויָ◌ .גּ ל ּוי ה ּוא
נסתר ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ְוסוֹ ד ◌ָ ◌ַ ◌ְ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת
◌ֵ ּבית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהָ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
נסתר ה ּוא ◌ַ ◌ָּ
הב ◌ָרכוֹ ת
נסתרְּ◌ ַ◌ ,
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ברי ◌ָ ◌ָ
מ0םִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,%כל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָגל ּוי ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ֵּבית ◌ִדּ ין
עליוָ◌ ְ◌ .
ׁשוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ָ
והכֹל ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד
עליוִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָמקוֹ ם ◌ְּב ◌ָגל ּויּ ַ◌ ְ◌ .
ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
מעלה.
עליוֹ ן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ

רחמים
ִמ ַּדת ַה ִּדין הּוא ַּגם ֵּכן ַ ֲ ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ישב )כט ,י( ] :זוהר חדש פ' נח )דף כ"זַ◌ ָ◌ [(:
למ ּב ּול ◌ָ ׁ ◌ָ
ה' ◌ַ ּ◌ַ
וכי
למ ּב ּול ◌ָי ׁ ◌ָשבִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחקַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כט( ה' ◌ַ ◌ַּ
דעים ׁ ◌ֶשה ּוא
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
היה לוֹ ◌ַמר ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
לדוד ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
וקדם? ◌ֶ ◌ָּ
יצחקּ ,בא
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלאַ◌ ָ◌ ,
ואזי ◌ְ ֶֹ ◌
ואחרוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ִ ׁ
הדּ ין ,ה'
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
א-הים ◌ִ ◌ַ
אתה מוֹ ◌ֵצא ◌ֱ ◌ִ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ּ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ֵ
מדּ ת
הדּ ין ◌ִהיא ַ◌ ִ◌ -
ואף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ַדּ ת ◌ַ ◌ִ
הרחמיםַ◌ ְ◌ .
מדּ ת ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ◌ַ
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יבר
יהו  § ¨ ¥
יתן § ¨Ÿ
לעמוֹ ¦ ּ¥
יהו  Ÿ
§לעוֹ ¨לם :יא § ¨Ÿ
עז § © ּ
ב$לוֹ ם:
עמוֹ © ¨
¤את © ּ

I

I

 Iזוהר תהלים I

למען
אבל ◌ְ ◌ַ ◌ַ
נחרב ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ ,
אלמלא ◌ָ ּכַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,%
היתה ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ַרחמים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ִ
התי ◌ֵ0ב ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
הרחמים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מדּ ת ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ַ

כל זמן שישראל עוסקים בתורה נשבר כחם של העמים
(לוֹ ם" )כט ,יא( ] :זוהר תורה;
עמוֹ ◌ַב ◌ָ
לעמוֹ ◌ִי ּ ◌ֵתן ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
"ה' ֹ
יבר! ◌ֶאת ◌ַ ּ
עז ◌ְ ◌ַ ּ
זוהר חלק ג' פ' ויקרא דף יג [.אמר רבי חייא ,אין דבר בעולם
שישבר הכחות של עמים עכו"ם ,מלבד בזמן שישראל
עוסקים בתורה ,שכל זמן שישראל עוסקים בתורה ,בחינת
הימין נתגבר ,ונשבר הכח והתוקף של העמים עכו"ם,
יתן".
לעמוֹ ◌ִ ּ◌ֵ
"עז" ,ככתוב" :ה' ֹ
ולפיכך נקראת התורה ֹ
עז ◌ְ ◌ַ ּ

הגזרות על ישראל בזמן שאין עוסקים בתורה
עמוֹ ◌ַב ◌ָ(לוֹ ם"
לעמוֹ ◌ִי ּ ◌ֵתן ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
"ה' ֹ
יבר! ◌ֶאת ◌ַ ּ
עז ◌ְ ◌ַ ּ
זוהר חלק ב' פרשת בשלח )דף נח [(.ובזמן שישראל אין עוסקים
בתורה ,בחינת השמאל נתגבר ,אז נתחזק כחות העמים עכו"ם,
ושולטים על ישראל ,וגוזרים עליהם גזרות שאין יכולים
לעמוד בהם ,ובעבור זה גלו ישראל מארצם ונתפזרו בין
אמר ה'
"ו ּ ֹי ◌ֶ
הארץ וגו'" ◌ַ
אבדה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
"על ◌ָמה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האומות ,זהו שכתובַ◌ :
רתי" )ירמיהו ט ,יא-יב( .דברי תורה מרבים שלום
עזבם ◌ֶאת ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עז
בעולם .ודברי התורה מרבים שלום בעולם ,ככתוב" :ה' ֹ
ב0לוֹ ם".
יברֶ◌ %את ◌ַע ּמוֹ ◌ַ ◌ָ
יתן ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לעמוֹ ◌ִ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ּ
)כט ,יא( ] :זוהר תורה;
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ממ%
£ארוֹ ¦ §

I

לכל דבר רע
מזמור שיר חנוכת וגו' )ל ,א(] :שימוש תהלים לפרק ל[ .הוא טוב לכל
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I

 Iזוהר תהלים I

I

בשעה שנבנה בית המקדש למטה לא היתה שמחה לפני
הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כמו ביום ההוא
לדוד" )ל ,א( ] :זוהר תורה; זוהר חלק ב'
חנ ◌ַּכת ◌ַה ◌ַ ּב ◌ִית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
"מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ֲ ◌.
◌ִ ◌ְ
דף קמג [.אמר רבי יוסי בשעה שנבנה בית המקדש
למטה לא היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא
העולם כמו ביום ההוא ,המשכן שעשה משה במדבר להוריד
את השכינה לארץ ,ביום ההוא משכן אחר הוקם עמו
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן" )שמות מ ,יז(,
למעלה ,כמו שנתבאר בהכתוב" :ה ּו ◌ַקם ◌ַ ◌ִּ
המשכן ,משכן אחר שהוקם עמו ,וזה המשכן של המלאך
נער מטט' ולא יותר ,בית הראשון כאשר נבנה בית ראשון
אחר נבנה עמו ,ונתקיים בכל העולמות והאיר לכל העולמות
ונמתק העולם ,ונפתחו כל חלונות העליונים להאיר ,ולא
היתה חדוה בכל העולמות כיום ההוא ,אז פתחו עליונים
ותחתונים ואמרו שירה.

בית הכנסת שלמטה עומד לעומת בית הכנסת שלמעלה
לדוד" )ל ,א( ] :זוהר תורה; זוהר ח"ב,
הב ◌ִית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חנכת ◌ַ ◌ַ ּ
"מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ֲ ◌ַּ◌ .
◌ִ ◌ְ
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I

רעיא מהימנא )דף נט [(:מצוה לבנות מקדש למטה כדמיון בית
עלת ה'"
בת; ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
לש ◌ְ ּ◌ְ
"מכוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ִ
המקדש שלמעלה ,כמו שכתובָ◌ :
)שמות טו ,יז( ,שנצרך לבנות בית מקדש למטה ולהתפלל
בתוכו התפלות בכל יום לעבוד לו להקדוש ברוך הוא,
שהרי תפלה נקראת עבודה ,ואותו בית הכנסת נצרך לבנותו
ביופי רבה ולהתקינו בכל תקונים ,שהרי בית הכנסת
שלמטה עומד לעומת בית הכנסת שלמעלה ,בית המקדש
שלמטה הוא עומד כדמיון בית המקדש שלמעלה ,ועומד
זה לעומת זה ,ובית המקדש ההוא כל תיקוניו וכל עבודתיו
וכל אותן הכלים והמשמשים כלם הם כדמיון שלמעלה,
המשכן שעשה משה במדבר היה הכל כדמיון שלמעלה,
בית המקדש שבנה שלמה המלך הוא בית מנוחה כדמיון
שלמעלה בכל אותן התיקונים ,להיות בתקון העליון בית
מנוחה ונחלה ,וכן בית הכנסת צריך להיות בכל תיקוני
יופי להיות כדמיון העליון ,להיות בית תפלה לתקן תיקונים
בתפלה כמו שנתבאר.

זכאי הוא מי שמקדים לבית הכנסת בבקר
לדוד" )ל ,א( :
הב ◌ִית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חנכת ◌ַ ◌ַ ּ
"מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ֲ ◌ַּ◌ .
◌ִ ◌ְ
ב' )דף קלא [(:זכאי הוא מי שמקדים לבית הכנסת
בבקר ,וכל מי שמתקדם בתחלה נתחבר עם השכינה בחבור
אחד ,בוא וראה זה הראשון שנמצא בבית הכנסת אשרי
חלקו ,שהוא עומד במדרגה של צדי"ק עם השכינה ,וזה
ימצאנני" )משלי ח ,יז( ,זה נתעלה בהתעלות
חרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 3
מש ◌ֲ ◌ַ
הסודּ " :ו ◌ְ ׁ ◌ַ
]זוהר תורה; זוהר חלק
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עתי ¤ ¥
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 Iזוהר תהלים I

I

עליונה ,ולא עוד אלא שיש לו הכירות עמו ושואל עליו אם
בכם ◌ְ ◌ֵירא ה'
"מי ◌ָ ◌ֶ
יום אחד לא בא ,כמו שנתבאר שכתובִ◌ :
עבדּ וֹ " )ישעיהו נ ,י( ,וכאשר בא הבקר והצבור
מע ◌ְּבקוֹ ל ◌ַ ◌ְ
ׁשֹ ◌ֵ ◌ַ
נמצא בבית הכנסת צריכים להמצא בשירות ותשבחות של
דוד ,וזה ביארנו שהן נסתתדרו לעורר אהבה למעלה ולמטה,
לתקן תיקונים ולעורר שמחה ,שהרי לבעבור זה היו הלוים
מעוררים בשיר כדי לעורר אהבה ושמחה למעלה באותן
שירות ותשבחות ,ומי שמספר בבית הכנסת בדברי חול אוי
לו שהוא מראה התפרדות ,אוי לו שמגרע האמונה ,אוי לו
שאין לו חלק באלהי ישראל ,שהוא מראה שאין לו אלוה
ושלא נמצאת שם השכינה ואינו ירא שמים ,ומנהיג בזיון
בתקון העליון שלמעלה .אשרי חלקם של ישראל שהם
מתקדשים בקדושת העליונים ,לפי שהם דבקים למעלה,
א-היכם ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ּ3כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ ם"
בקים ◌ַ ּבה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
"ואתם ◌ַ ◌ְ
שנאמרֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ :
)דברים ד ,ד(.

גדולה צעקה מכלן
אני )ל ,ג( ] :זוהר תורה; זוהר חלק ב' )דף יט [(:אמר
אליַ◌ 2ו ּ ◌ִת ◌ְר ּ ◌ָפ ◌ֵ ◌ִ
ש ◌ַ ּו ◌ְע ּ ◌ִתי ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ִ
רבי יהודה צעקה ושועה איזה הפרש ביניהם ,אמר
אלי;
עתי ◌ֵ ◌ֶ
"ש ◌ַ ּו ◌ְ ּ◌ִ
רבי יצחק אין שועה אלא בתפלה ,שכתובִ◌ ׁ :
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
האזינה" )תהלים
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תפל ◌ִתי ה' ◌ְ ׁ ◌ַ
"ש ◌ְ ◌ָ
אני" ,וכתובִ◌ ׁ :
רפ ◌ֵ ◌ִ
ות ◌ְ ּ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ
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¤ּ ¦ £
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הפכת ¦ § ּ §
עזר ¦לי :יב ¨ © § ּ¨
¥Ÿ
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עתי" )שם פח ,יד( ,צעקה ,שצועק ואינו
"אלי; ה' ׁ ◌ִש ◌ַ ּו ◌ְ ּ◌ִ
לט ,יג(ֶ◌ ֵ◌ ,
אומר כלום ,אמר רבי יהודה בעבור זה גדולה צעקה מכלן,
אדני" )איכה ב,
לבם ◌ֶאל ◌ֲ ָֹ ◌
שהרי צעקה בלב היא ,ככתובַ◌ ָ◌ :
"צעק ◌ִ ◌ָ ּ
יח(.

מראׁש
ּויה ֵ ֹ
ּׁשכינה ְׁשר ָ
ֹומר ַ -ה ְ ִ ָ
ּכׁשּמׁשּבח ְוא ֵ
מזמֹור ְ ֶ ְ ַ ֵ ַ
ְִ
ידום )ל ,יג( :
למען ◌ְ ◌ַ
יז ּ◌ֶמ ◌ְר! ◌ָכבוֹ ד ◌ְוא ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
בארץ ◌ֵעת
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִנים ◌ִ ◌ְנרא ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שם ב( ◌ַ ◌ִ
לטּ ִ◌ ַ◌ [(:
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִנים )נראו בארץ( -
ארצנ ּוִ◌ ַ◌ .
נש ◌ַמע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ר ◌ִ ׁ ◌ְ
יע ◌ְוקוֹ ל ◌ַ ּ
הגּ ◌ַ
◌ַה ◌ָ ּז ◌ִמיר ◌ִ ◌ִ
ש ׁש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ]עליה והיא שביעית ,ואלו הם שש דרגות' ,דרגת
◌ֶזה ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֵ
]זוהר  -בראשית פ' בראשית )דף
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אברהם ,דרגת יצחק ודרגת יעקב ,ויכי"ן ובע"ז ויוס"ף ,כלן נראות בארץ ,שכתוב

בארץ ִ◌ -מּ 0ום
נראו בארץ ,בארץ זוהי קריה קדושה של ארץ ישראל[ְ◌ ִ◌ .נרא ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הרי
יע ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
לה ◌ָגּ לוֹ ת ◌ַּב ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַה ּזוֹ ֵ◌ .עת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ִמיר ◌ִה ◌ִגּ ◌ַ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ִ
יזמ ◌ְרָ◌ %כבוֹ ד ◌ְו-א
למען ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אמר )תהלים ל( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
מש ◌ֵּב ◌ַח ◌ְוחוֹ ◌ֵזרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָאז ◌ְ ׁ ◌ַ
לדוד,
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
0נינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ
מזמוֹ רְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
נקרא ◌ִ ◌ְ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִידּ וםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא
יעּ ִ◌ ַ◌ .
הגּ ◌ַ
וזה ּו ◌ֵעת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ִמיר ◌ִ ◌ִ
ראשֶ◌ ְ◌ .
כינה ◌ָ ּב ֹ ׁ
עליו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
0רתה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח.
יע ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ִ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ

f
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לא

חסיתי
יהו  ¨ ¦ ¦
לדוד :ב ּ§ב¨Ÿ § %
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
אלי
הטה © ¥
טני :ג © ּ¥
פל ¦ ¥
צדקת§ּ © %
©אל ¥אבוֹ ׁ¨שה §לעוֹ ¨לם ּ§ב ¦ § ¨ §
לבית §מצ ּודוֹ ת
היה ¦לי §לצ ּור ¨מעוֹ ז § ¥
ילני ¡¥
מהרה ©ה ¦ ּצ ¦ ¥
̈אזנ¨ ¥ § %
§§
נחני
למען ׁ ¦ש §מ©ּ %ת § ¦ ¥
דתי ¨ ּ¨
סלעי ּו §מצ ּו¨ ¦
§להוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
אתה ּו § © ©
יעני :ד ּ¦כי © § ¦
אתה ¨מע ּו ¦ ּזי:
טמנ ּו ¦לי ּ¦כי © ּ¨
מרשת ז ּו ¨ §
ציאני ¤ׁ ¤ ¥
תנהלני :ה ּתוֹ ¦ ¦ ¥
ּו § © ¦ ¥ £
אמת:
יהו  ¥אל ¡ ¤
דיתה אוֹ ¦תי § ¨Ÿ
אפקיד ר ּו ¦חי ּ¨פ ¦ ¨
ו ּ§ב¨ §יד¦ § © %
ואני ¤אל § ¨Ÿ
הבלי ׁ¨ש §וא © ¦ £
ה$מרים © § ¥
נאתי © ¦ § Ÿ
ז שׂ¨ ¦ ¥
יהו 
עניי
ראית ¤את ¨ § ¦
אשר ¨ ¦ ¨
חסדּ ¤ׁ £ %
מחה ּ§ב © § ¤
ואשׂ § ¨
אגילה § § ¤
טחתי :ח ¨ ¦ ¨
ּ¨ב ¨ § ּ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לעין רעה
בה' חסיתי וגו' )לא ,ב(] :שימוש תהלים לפרק לא[ .לעין הרע .לחוש
אותו על שמן זית ושם שלו הוא י"ה .י' מן בצדקתך פלטני ,ה' מן
"המיחלים לה'.

I

 Iזוהר תהלים I

I

לפני ה'
קר ָּבנֹות ִ ְ ֵ
רּוחם ָ ְ
מקריבים ֶאת ָ
והּמצוֹות ַ ְ ִ ִ
ּתֹורה ְ ַ ִ ְ
ידי ַה ָ
ַעל ְ ֵ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ◌ְוגוֹ ' )לא ,ו( :
ידִ◌ ְ◌ ַ◌ 2
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ְ
לפני
קרבנוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קריבים ◌ֶאת ר ּו ◌ָחם ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ריהם )ישראל( ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
מעלה
אליוִ◌ ,אם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ולילה ׁ ◌ֶשר ּו ◌ָחם ◌ִהיא ◌ָהעוֹ ◌ָלה ◌ֵ ◌ָ
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה'ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
אמירוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ּ◌ְתנ ּו
עשר ◌ֲ ◌ִ
מצוהַּ◌ ,ב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ ׂ
תה ◌ְ ּבתוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
ּ
שר ◌ִדּ ◌ְּברוֹ תֵ◌ ,מאוֹ ◌ִתיוֹ ת ה"ה) .בו' ,בששה( ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁש
◌ֵ ◌ָ
מהאוֹ ת י' ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֶע ◌ֶ ׂ
חמשי
חמ0ה ◌ֵ◌ ׁ ְ◌ 3
קרא ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
חמ0ה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ראשיתָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
חמשי תוֹ ◌ָרה ◌ְ ּבְּ◌ ,ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ֵ◌ ׁ ְ◌ 3
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו
ראשיתּ .ו ◌ַב ◌ַּמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
נקרא ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
תוֹ ◌ָרהִ◌ ׁ .ש ◌ִ0י ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]זוהר שמות פ' משפטים )דף קי"ט[(:
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לאיזה ◌ָמקוֹ ם
מח ׁ ◌ָש ◌ָבהּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עלה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
ראל ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
אמר ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֵה"אֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עלת ◌ָ ◌ִ ּ
לכתר ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ִ ◌ַּ
אש ◌ֵרי
מכסהְ◌ ׁ ַ◌ .
מפלא ּו ◌ְ ◌ֶ◌ּ 3
העלוֹ תָ◌ ְ◌ 3◌ ,
עוֹ ◌ֶלה? ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
פיליןִ◌ ,דּ ◌ְ ּבהוֹ ן
מצות ּ◌ְת ◌ִ ◌ִ
איהי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צוהְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ִ
ליה ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ּזוֹ ◌ֶכה ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
סליק ◌ֵ ּ
והיה ◌ִּכי
קדּ ׁש ◌ִלי .ה' ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
יהוֹ "ה י' ֶ◌ ַ◌ -
רש ּיוֹ תִ◌ ,דּ ◌ְ ּבהוֹ ן ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָ
ארבע ּ ◌ָפ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
והיה ◌ִאם ׁ ◌ָשמוֹ ◌ַעַּ◌ .ב ּ◌ַמ ◌ֲח ׁ ◌ָש ◌ָבה.
ראל .ה' ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
ש ◌ָ ◌ֵ
ְיביא .%ו' ְ◌ ׁ -ש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ ◌ִ ◌ֲ
עשה
ה0כינה ◌ִהיא י"ה ּו ◌ְכל ּו ◌ָלה ◌ִמ ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
תה ◌ַּב ◌ָ ּידֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לק0ר אוֹ ◌ָ ּ
במ ◌ֲח ׁ ◌ָש ◌ָבה,
ספירוֹ תּ .ו ◌ַ ּ◌ַ
ודב ּור ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ּב ◌ָינה ◌ְּכל ּו ◌ָלה ו' ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ה'ּ ִ◌ ְ◌ .
חש ּבוֹ ן
יהו"ה .י"ד אוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ ,כ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶשה ּוא יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו ◌ֵה"א◌ ָֹ ְ◌ ,
הת ◌ִ ◌ִּ
פלין א'ּ ,ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְרצ ּועוֹ ת
רש ּיוֹ תּ ,ו ◌ֵבית ◌ַ ּ◌ְ
אר ◌ַּבע ּ ◌ָפ ◌ָ ׁ ◌ִ
ונרמז ּו ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
◌ָידְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
עשר.
הרצ ּו ◌ָעה ◌ֶ ◌ֶ ׂ
וק ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ְ
0ני ׁ ◌ִש ◌ִיני"ן ּ◌ֵת ׁ ◌ַשעֶ◌ ְ◌ ,
הראש ֶ◌ ׁ -ש ◌ַבעֶ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ֹ ׁ
יהו"ה.
ה0כינהַ◌ ,יד ◌ְ ָֹ ◌
הרי י"דַ◌ ,יד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רש ּיוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּיד ֵ◌ ֲ◌ -
ְוארבע ּ ◌ָפ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
נפקדה
אפקיד רוּ ◌ִחי ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .הר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
נאמר) ,שם לא( ◌ְּב ◌ָ ◌ְידִ◌ ְ◌ ַ◌ #
ביל ּה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ליהו"הּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ל0כינה,
לק ◌ְּבלוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אליו ◌ְ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא יוֹ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ָֹ ◌
מרים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
כינתוֹ ּ .ו ◌ִמי גוֹ ◌ֵרם ◌ֶאת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ְושוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ׁ
כינה ◌ֶאל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מעלה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מצוה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מצוה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה? ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.

ּמות
טעם ַה ָ ֶ
וטֹועם ַ ַ
לילה ְ ֵ
ּבכל ַ ְ ָ
ּקדונו ְ ָ
מׁשיב ִפ ֶ ֹ ֹ
אדם ֵ ִ
ָּכל ָ ָ
ּבּלילה
ַ ְַ ָ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ◌ְוגוֹ ' )לא ,ו( ] :זוהר  -במדבר – פ' במדבר )דף
ידִ◌ ְ◌ ַ◌ 2
ידּ ְ◌ 2ב ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
אפקיד
אלעזרָּ◌ ,כת ּוב )תהלים לא( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְידִ◌ ְ◌ ַ◌ %
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
קי"טַ◌ ָ◌ [(.
להסת ◌ֵּכל ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה.
אמתֵ◌ .י ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
דיתה אוֹ ◌ִתי ה' ◌ֵאל ◌ֱ ◌ֶ
ר ּו ◌ִחי ּ ◌ָפ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלָּ◌ ֶ◌ ?%
אש ◌ֵרי
ודּ אי ◌ַ ׁ ◌ְ
אלאַ◌ ַ◌ ,
ראיתם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ֶ
פקיד ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִּב ◌ֵידי ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
לפניוּ .בֹא
הקדוֹ ׁש ◌ְו-א חוֹ ◌ֵטא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דרכי ◌ַ ּ◌ֶ
האי ׁש ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלּ ְ◌ %ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
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I

כנס ◌ַ ◌ַּ
ועץ
המ ◌ֶות ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
ְראהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵ
ילהֵ◌ ,עץ ◌ַ ◌ָּ
המ ◌ֶות ׁשוֹ ◌ֵלט
למעלהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסת ◌ֵּלק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַ ◌ַ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
הט ◌ַעם?
טעם ◌ָ ◌ֶ
עמים ◌ַ ◌ַ
לבדּ וֹ ּ ָ◌ ,כל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
מותָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ֵעץ גּ וֹ ◌ֵרם.
נפ ׁשוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ָ ּ
פקדוֹ ן,
להפקיד ◌ְּב ◌ָידוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
להקדּ ים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
והאדם ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לאחרֶ◌ ׁ .ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב
אדם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ּ ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
להאחז
אליו יוֹ ◌ֵתר ◌ֵמאוֹ תוֹ ּ ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן - -א ◌ְּכ ◌ַדאי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
התח ◌ֵ ּיב ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נבדּ ֹק
ודּ אי ◌ִ ◌ְ
יסרב ּבוֹ ַ◌ ַ◌ -
ואם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נמסר לוֹ ִ◌ ְ◌ ,
והפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּבוֹ  ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
קדש ◌ְו-א ◌ִמ ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
אחריוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ה ּוא ◌ִמ ◌ֶ ּז ◌ַרע ֶֹ ◌ ׁ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנהּ ָ◌ .כ %אוֹ תוֹ
קח ◌ָ ּכל
נפשםְ◌ ,ולוֹ ◌ֵ ◌ַ
תנים לוֹ ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ ן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ימים ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
מקדּ ◌ִ
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֵעץְּ◌ ,ב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ִנשמוֹ ת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ 3◌ ְ◌ .
מותִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה
טעם ◌ָ ◌ֶ
עמים ◌ַ ◌ַ
וכלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ ◌ְ
נפשוֹ ת ◌ֵ ּ
אל ּוַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם
המ ◌ֶות ה ּואּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ ׁ
◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
לאדםֶ◌ .א ◌ָּלא ◌ֵּכ ◌ָיון
הפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
להשיב ◌ַ ּ ◌ִ
התח ◌ְ ּיב ּו לוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ְּכ ◌ַדאי ה ּוא ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
נמסר ּו לוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ָ ּ
לבעליהם.
הפ ◌ְקדוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מחזיר ◌ָּכל ◌ַ ּ ◌ִ
פקדוֹ ןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
לאדם
להחזיר ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ נוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶות ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראה- ,א ◌ְּכ ◌ַדאי ◌ְ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
לעץ ◌ַ ◌ָּ
ֹּ
◌ֶ ◌ָּ
מתעוֹ ◌ֵרר
מתי ◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ָ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ְ
אלא ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֵרר
ואזֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
הב ◌ֶקרָ◌ ְ◌ .
אוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַח ◌ִ ּיים? ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּ ֹ
מחזיר אוֹ תוֹ ◌ֵעץ
מש ◌ִאיר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
הט ◌ַעם
הפקד ּו ◌ֶ ◌ְ
הפ ◌ְקדוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ◌ ְ◌ 3
המ ◌ֶות ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
אצלוֹ ְ◌ ,והוֹ ◌ֵל %לוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
הרי
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
הח ◌ִ ּיים ◌ָגּ ◌ַרםִ◌ ְ◌ .
◌ֵהם ◌ַח ◌ִ ּיים? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
המ ◌ֶות
ררים ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
רבים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ילה ◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
ׁשוֹ ◌ֵלט? ◌ֶ ◌ָּ
שה ◌ֶאת ◌ֶזהָ◌ .מה
הח ◌ִ ּיים עוֹ ◌ֶ ׂ
ודּ אי אוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ַ ◌ַ
מש ◌ִּכיל דּ ֵֹ ◌ר ׁש
היש ◌ַ ◌ְ ׂ
לראוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ׁ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יד( ◌ִ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
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I

אלמלא
אמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ :
לאדם ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
יהיה ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
א-היםְ◌ .ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ֱ ◌ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
הייתי ◌ִ ׁ ◌ְ
ילהִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
בנפשי ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
לטתי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
וכ %ה ּוא! ◌ֲ ◌ָ
ודּ איָ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ,זה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ׂ
אבל ◌ְּב ◌ּ 3
0אמרת.
יפה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ :
הט ◌ַעם? ◌ָ ◌ַ
ראינ ּו ◌ָ ּכ ◌ֶזהָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ

רּוחי
אפקיד ִ
ּבידִ ְ ַ 5
ְ ְָ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ◌ְוגוֹ ' )לא ,ו( :
ידִ◌ ְ◌ ַ◌ 2
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ְ
ּו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶשנּ ֹ ◌ַח ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ֶאת ◌ַה ּיוֹ ◌ָנה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותוֹ ַ◌ ,גּ ם ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ַלח
להפקיד
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צריָ◌ ָ◌ %
ולכן ◌ָ ◌ִ
אדם ,ר ּוחוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ְנש ◌ָמה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
ואם
אפקיד רוּ ◌ִחיִ◌ ְ◌ .
לכהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים לא( ◌ְּב ◌ָ ◌ְידִ◌ ְ◌ ַ◌ #
תה ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָּ
אוֹ ◌ָ ּ
הרעַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
יצר ◌ָ ◌ָ
בידי ◌ֵחילוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
חטאי ◌ַהגּ ּוף ּו ◌ִ ◌ֵ
◌ִהיא ◌ֲאס ּו ◌ָרה ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
אמת.
דיתה אוֹ ◌ִתי ה' ◌ֵאל ◌ֱ ◌ֶ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ּ ◌ָפ ◌ִ ◌ָ
◌ְּב ◌ָ ◌ְידִ◌ ְ◌ ַ◌ %
]זוהר במדבר – פ' פנחס )דף רכ"ב[(:

מלכל5
ּבכל ֵעת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְ ֻ ְ ָ
לאדם ְ ָ
ּפּקדֹון ְ ָ ָ
הּקּב"ה ֵמ ִׁשיב ַה ִ ָ
ַָָ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ◌ְוגוֹ ' )לא ,ו( ] :זוהר חדש-מדרש רות )דף קח[(.
ידִ◌ ְ◌ ַ◌ 2
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
לאמר ◌ַּ◌ 3
לנעמי
ילד ◌ֵּבן ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
ה0כנוֹ ת ׁ ◌ֵשם ◌ֵ ֹ
קראנה ּלוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ות ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ
חבל
הפס ּוק ◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב( ◌ִאם ◌ָ ֹ
תרים ◌ַ ּ ◌ָ
חכמים ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
ד(ִ◌ ָ◌ ֲ◌ .
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה
יבנּ ּו לוֹ ָ◌ ּ ַ◌ .
ה0מש ּ◌ְת ׁ ◌ִש ◌ֶ
רעַ◌ %עד ּבא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
למת ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ַ
חבל ◌ַ ׂ
ּ◌ַת ◌ְ ּ ֹ
מדבר ◌ְ ּב ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם) .ובגופו כשהולך לבית עולמו,
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
לילה
אדם יוֹ ◌ֵצאת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
בנשמה בזה העולם( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ְולילהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
משיב
למחרת ּה ◌ֵ ׁ ◌ִ
תהּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממש ◌ֵּכן אוֹ ◌ָ ּ
להפקיד ◌ִ ׁ ◌ְ
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
לפיכִ◌ ָ◌ %
אדםָ◌ ִ◌ ְ◌ .
לחיקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
תה ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ָ ּ
נש ◌ָמתוֹ
רחמיםְּ◌ ,כגוֹ ן )תהלים לא( ◌ְּב ◌ָ ◌ְיד%
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְליוֹ ◌ְצרוֹ ְ◌ ,וקוֹ ◌ֵרא ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶ ◌ָ
והיא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
פקדוֹ ן -
אמתְ◌ .והוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ִ
דית אוֹ ◌ִתי ה' ◌ֵאל ◌ֱ ◌ֶ
אפקיד ר ּו ◌ִחי ּ ◌ָפ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
)רות
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 Iזוהר תהלים I

I

כמה חוֹ בוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
◌ַאף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌3
מח ◌ֶ ּי ◌ֶבת ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ
להתנהג ◌ְּב ◌ִמדּ וֹ ◌ָתיו
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
ענין ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
אדםְּ◌ .כ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לחיקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
תה ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ׁ ◌ִ
משיב אוֹ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
והלכ ּ◌ָת
דרכיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים כח( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וללכת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הכבוֹ ד,
מת ◌ַחת ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
נש ◌ָמתוֹ ּ ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ּ◌ַ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
דרכיוֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב ◌ִאם
נש ◌ָמתוֹ ◌ְּב ◌ָידוֹ ָ◌ ְ◌ .
הרי ּ ◌ִפ ◌ְקדוֹ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
מט ּ ◌ָפה ◌ְסר ּו ◌ָחהֵ◌ ֲ◌ .
◌ְוה ּוא נוֹ ◌ָצר ◌ִ ּ◌ִ
מת,%
ולכלכת ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
מעשיָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
חבל ◌ָּת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רעִ◌ ,%אם ◌ָ ◌ַ ◌ְ
למת ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ַ
חבל ◌ַ ׂ
חבל ּ◌ַת ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ֹ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ֵמאוֹ ר ◌ְלב ּו ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ורע
רעַ◌ ֵ◌ ְ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֲ
יבנּ ּו
מהעוֹ ◌ָלםְ◌ּ ,ת ׁ ◌ִש ◌ֶ
להפ ◌ֵטר ◌ֵ ◌ָ
זמנּ ָ◌ ּ ִ◌ ְ◌ %
יע ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ה0משְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ִגּ ◌ַ
בא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אביַ◌ - %עד ּ ֹ
◌ָ ◌ִ
נתנהְ◌ּ .ת ◌ָנ ּה
הא-הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והר ּו ◌ַח ◌ָּת ׁש ּוב ◌ֶאל ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת יב( ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
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I

I

 Iזוהר תהלים I

מעשיו,
אדם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
חבל ◌ָ ◌ָ
חבלִ◌ .אם ◌ָ ◌ַ
חבל ּ◌ַת ◌ְ ּ ֹ
תנה ◌ְלִ◌ .%אם ◌ָ ֹ
לוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ָ ◌ָ ּ
יע ׁ ◌ְש ◌ָעתוֹ ֹ ֵ◌ ,
לאחר ◌ֵּכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ִגּ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
מרב חוֹ בוֹ ◌ָתיו ◌ְלקוֹ נוֹ  ,חוֹ ◌ֵבל ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ּלוֹ
◌ְונוֹ ◌ֵטל ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָמתוֹ .

עדן
בגן ֵ ֶ
עצמם ְ ַ
לרחץ ַ ְ ָ
ֹולם ַה ֶּזה ִ ְ ֹ
העֹולים ִמן ָהע ָ
צּדיקים ָ ִ
ִַ ִ
יראיְ◌ 2וגוֹ '
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
ואמר) ,תהלים לא( ◌ָמה
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הזוהר-בראשית )דף זָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן
הטוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ַרב ט ּו ◌ְב; ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יראיְ◌ %וגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ה ּוא ◌ַ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ְלאוֹ ◌ָתם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ׂ
ְוהנּ ◌ְכ ◌ָ ּבד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִ
לבני ◌ָ ◌ָ
לעשוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כנסים
חטא ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יראי ◌ֵ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יקים ◌ֶ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם- .א ◌ָכת ּוב ט ּו ◌ְבָּ◌ ֶ◌ ,%
אלא ◌ַרב ט ּו ◌ְבּ .%ו ◌ִמי ה ּוא )שם קמה(
הבא
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
פעים ◌ֵ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
ענג ◌ַ ◌ַ
יביע ּוֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ֶֹ ◌
◌ ◌ֵֶזכר ◌ַרב ט ּו ◌ְבִּ◌ ַ◌ %
ודּ אי ה ּוא )ישעיה סג( ◌ְ ◌ַורב
זכר ◌ַרב ט ּו ◌ְבַ◌ ַ◌ .%
למיםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
לחי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
ראל ◌ְוגוֹ '.
ש ◌ָ ◌ֵ
לבית ◌ִי ◌ְ ׂ
ט ּוב ◌ְ ◌ֵ
הסוֹ דוֹ ת
וכל ◌ַ ּ
החכמהָ◌ ְ◌ ,
נחקק סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ד ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב;ּ ָ◌ ,כאן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
העץ
ארנ ּוַ◌ .רב ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ֵ
ִנכלל ּו ◌ָ ּכאןָ◌ .מ"ה ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ְ
וזה ה ּוא
ממנּ ּוֶ◌ ְ◌ ,
קטן ◌ִ ּ◌ֶ
אחר ◌ָ ◌ָ
אילן ◌ַ ◌ֵ
וחזקִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִ ◌ָ
◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברא
הרקיעים .ט ּו ◌ְב"; ֶ◌ -זה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מכניסוֹ ◌ְלר ּום ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָגּ דוֹ ל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
הראשוֹ ןֶ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
יראיִ◌ - %מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז אוֹ תוֹ
יקים ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
)לא,
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I

העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ָמכוֹ ן
העדן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עלת ֶ◌ -זה ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ .%
וזה ּו ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
על ּ◌ָת ה'ֶ◌ ְ◌ .
לש ◌ְב ּ◌ְתָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ִ
מדים ׁ ◌ָשם
יקים עוֹ ◌ְ ◌ִ
מטה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
אדם ֶ◌ -זה ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
העדן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
יקר ◌ְּכצ ּו ◌ָרה ּו ◌ְדיוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
תל ◌ְ ּב ׁ ◌ָשה ◌ִּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּבר ּו ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
אדם
תה צ ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ֶ ◌ֶ
אדםְּ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
אויר ◌ְועוֹ ◌ִלים ◌ְלתוֹ %
רחים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
ונמצאים ׁ ◌ָשם ּופוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חצים
רחים ◌ְורוֹ ◌ֲ ◌ִ
מעלהּ .ופוֹ ◌ְ ◌ִ
העדן ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרקיע ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
יבת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ְי ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֵּ
למטה.
אפרסמוֹ ן ◌ָטהוֹ רְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
נהרוֹ ת ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
טלי ◌ַ ◌ֲ
רדים ◌ְו ׁשוֹ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
להם ◌ִ ּ◌ִ
לעשוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ַ ◌ֲ ׂ
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נראים ◌ֶ ◌ֶ
ְולפעמים ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נסים ◌ְּכמוֹ
המאוֹ ר
ראינ ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עכשו ◌ֶאת אוֹ ר ◌ַ ◌ָּ
חכמה
ולדעת ◌ְ ּבסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
זכינ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
העליוֹ ןְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יוֹ ◌ֵתר.

ׁשּגנז ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
ּובֶ - Aזה אֹור ִראׁשֹון ֶ ָ ַ
ָמה ַרב ט ְ
לּצּדיקים
ּליראיִ ִ ַ ַ – A
ִֵֶ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנ ּ ◌ָת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
בראשית )דף מוַ◌ ָ◌ [(.
וכת ּוב ׁ ◌ָשם
רתחהּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ִּכי טוֹ בָ◌ ְ◌ ,
ימ ◌ֵצא ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ָּ
הפס ּוק
ראלְ◌ ,וסוֹ ף ◌ַ ּ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
לברֶ◌ %את ◌ִ ◌ְ ׂ
עיני ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
)במדבר כד( ◌ִּכי טוֹ ב ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
נמצאה
לכן -א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
החשְ◌ .%ו ◌ָ ◌ֵ
א-הים ◌ֵּבין ◌ָהאוֹ ר ּו ◌ֵבין ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
בדּ ל ◌ֱ ◌ִ
]מוכיח[ ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
אחד.
0תף אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ֵ
רתחהַ◌ ְ◌ ,
ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]זוהר  -בראשית פ'

מאיר ◌ָהאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ אוֹ ר
להיוֹ ת ◌ֵ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ
ראהָ◌ ,האוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
חקיקוֹ ◌ָתיו ]חקוקיו[
להתעטר ◌ֲ ◌ִ
ימין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
כל ּבוֹ ְ◌ .וה ּוא ◌ָ ◌ִ
מחה ◌ַל ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
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נאמרּ ָ◌ .כת ּוב )תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב%
והרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אתוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יחד ◌ִ ּ
◌ֲחק ּו ◌ִקים ◌ַ ◌ַ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבָ◌ .%מה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ - %זה אוֹ ר
יראיָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ִראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ָ ּ
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
לצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ּ .ל ◌ֵ ◌ֶ
◌ ׁ
יראיּ ַ◌ ַ◌ - %
אמרנ ּו.
חטא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ִיראי ◌ֵ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֵ

הּקדֹוׁש ָּברּו5
ּגנזֹו ַ ָ
ּתּכל ּבֹו ְ ָ
להס ַ ֵ
יכֹולה ְ ִ ְ
ּברּיה ְ ָ
הּגדֹול ֵאין ָּכל ְ ִ ָ
ָהאֹור ַ ָ
לעתיד ָלבא
לּצּדיקים ֶ ָ ִ
הּוא ָ ַ ִ ִ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
יהי
א-הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
בראשית )דף מו (.השלמה מהשמטות סימן לז[ ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
ויהי
חנןְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני אוֹ רוֹ ת ◌ַה ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ָהי ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אוֹ רַ◌ ָ◌ ְ◌ .
האחד
ולקח ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
נאמר ◌ִּכי טוֹ בַ◌ ָ◌ ְ◌ .
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אוֹ רָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לעתיד ◌ָלבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב%
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
גנזוֹ ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ
מלמד
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ %
יראיָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
אדםֵּ◌ ַ◌ ְ◌ .
להסת ◌ֵּכל ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא
הראשוֹ ן ◌ֵאין ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶשאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
עשה
אשר ◌ָ ◌ָ ׂ
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בַ◌ ,ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
שה,
אשר ◌ָע ◌ָ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מאדָ◌ ָ◌ .
ְוהנּ ה טוֹ ב ◌ְ ֹ
◌ ◌ִ ◌ֵ
בהיר.
מזהיר ּו ◌ָ ◌ִ
מאד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ָראה טוֹ ב ◌ְ ֹ
◌ ◌ָ
]זוהר ח"א פ'

החכמה,
נתיבוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
שים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ְ ◌ִוכלל ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
הטוֹ בַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ולקח ◌ֵמאוֹ רוֹ ◌ַ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
לקח טוֹ ב
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ד( ◌ִּכי ◌ֶ ◌ַ
נתנוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ָ
צרה ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה
רתי ◌ַאל ּ◌ַת ◌ֲעזב ּוֵ◌ ֱ◌ .
לכם ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
ָנתתי ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ַ ּ◌ִ
הוי אוֹ ◌ֵמר :אוֹ ◌ָ ◌ָ ּ
ואמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,אם ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְמר ּו ֹזאת ◌ַה ּ◌ִמ ◌ָדּ ה
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהַ◌ ָ◌ ְ◌ .
והיא
כלל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ ,
נחש ◌ֶבת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
המ ◌ָדּ ה ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שזאת ◌ַ ◌ִּ
הטוֹ ב ◌ַה ◌ָגּ נ ּוז.
לח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יזכ ּו ◌ְ ◌ַ
ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהּ ְ◌ ִ◌ ,
הבא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּ
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ּו ◌ָמה ה ּוא ◌3ע ּזוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ונגה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )חבקוק ג( ◌ְ ֹ ◌ַ ּ
להיוֹ ת
הראשוֹ ן ◌ִ ◌ְ
מהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
לקח ◌ֵ ◌ָ
גה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
היהִ◌ ָ◌ .
◌ָ ּכאוֹ ר ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
עתיד ◌ַהנּ ֹ ◌ַ ּ
תבתי ◌ְלהוֹ רוֹ ◌ָתם.
אשר ◌ָ ּכ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
צוה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והמ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
בני ◌ַ ּ
יק ◌ְ ּימ ּו ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּכאוֹ רִ◌ ,אם ◌ְ ◌ַ
אמ,%
ט ׁש ּתוֹ ◌ַרת ◌ִ ּ◌ֶ
ואל ּ◌ִת ּ ֹ
אביַ◌ ְ◌ %
וכת ּוב )משלי א( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ְ ּב ◌ִני מ ּו ◌ַסר ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
חביוֹ ן
חביוֹ ן ◌3ע ּ ֹזהּ .ו ◌ַמה ּו ◌ֶ ◌ְ
ושם ◌ֶ ◌ְ
וקרנים ◌ִמ ◌ָ ּידוֹ לוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ,
וכת ּוב )חבקוק ג( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
יראי.%
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
והח ◌ִּביאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌3עזה? ◌ֶא ◌ָּלא אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּב ,%אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ִסים ◌ְּב ◌ִ ◌ְּ
צל%
◌ ◌ְֶוזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָלנ ּו ָ◌ ּ -פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
מקדּ ׁ ◌ִשים
מצווֹ ◌ֶתיּ ,%ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מק ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ִ ◌ְ
רתּ %ו ◌ְ ◌ַ
מרים ּתוֹ ◌ָ ◌ְ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ׁ
אדם.
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ֶ ◌ֶ
בגּ ל ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מיחדים ◌ַ ּב ּ◌ֵס ◌ֶתר ּו ◌ַ ◌ָ
הגּ דוֹ ל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ְמָ◌ ַ◌ %
ראלְ◌ ,ותוֹ ◌ָרה
ליש ◌ָ ◌ֵ
מל ◌ֵּמד ׁ ◌ֶש ◌ִהיא אוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
רבי ◌ְרח ּו ◌ַמאיַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ואמר
מצוה ◌ְותוֹ ◌ָרה אוֹ רַ◌ ָ◌ ְ◌ .
אמר )משלי ו( ◌ִּכי ◌ֵנר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מצוה  -זוֹ ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה .אוֹ ר ֶ◌ -זה ּתוֹ ◌ָרה
מצוהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵנר  -זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כתבּ ָ◌ ֶ◌ .
משל
נתק ◌ֵ ּים ◌ָהאוֹ ר ,קוֹ ◌ֵרא לוֹ אוֹ רָ◌ ׁ ָ◌ .
מתוֹ ֶ◌ ׁ %ש ◌ְּכ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ִ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִיתַ◌ ,אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ם
ספי ◌ַ ◌ַ ּ
לאדם ◌ָצנ ּו ◌ַע ◌ְּב ◌ִ ּ ◌ֵ
הדּ ◌ָבר דּ וֹ ◌ֶמה? ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למה ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
אדם רוֹ ◌ֶאה ◌ְ ּבתוֹ ּ ֵ◌ %ביתוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ִאם
ה ּוא ◌ְואוֹ ר ◌ָגּ דוֹ ל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,אין ◌ָ ◌ָ
הכניס ּבוֹ ◌ֵנרֵ◌ .נר ּ -תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהַ◌ .אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵנר,
◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ִ
תיהּ ,ו ◌ִמי ה ּוא?
לבאר סוֹ דוֹ ◌ֶ ◌ָ
תיה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קשיוֹ ◌ֶ ◌ָ
לפרק ◌ְ◌ ׁ 3
לה ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
צריכה ◌ָ ּ
הראשוֹ ן.
ִיראת ה'ֶ◌ ,זה ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ ◌ְ ◌ַ
ויהי
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הים ◌ְ ◌ִאמר ◌ֱא ◌ִ
מאירַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ָהאוֹ ר ◌ַהה ּוא
אמר לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אוֹ רְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ
ויהי ◌ֵכן? ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
להסת ◌ֵּכל ּבוֹ ְ◌ ,גּ ◌ָנזוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ואין ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָגּ דוֹ לֵ◌ ְ◌ ,
מדּ ת ◌ָ ּכל ◌ְסחוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
והיא ◌ִ ◌ַ
לעתיד ◌ָלבאִ◌ ְ◌ ,
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
ה ּוא ◌ָ ◌ַ ּ
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מדּ ת
ועל ◌ָמה ◌ִהיא ◌ִ ◌ַ
סחרת ◌ְ ◌ָודרַ◌ ְ◌ .
יקרה ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ִרין ֹ ◌ָ ◌ֶ
אבן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כ ◌ַח ◌ֶ ◌ֶ
◌ְוה ּוא ּ ֹ
◌ָדּ ר? ◌ֶ ◌ָּ
מל ּ◌ֵמד ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַקח ◌ַ ◌ָ ּ
אחת
יוה ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִמ ◌ִ ּז ◌ָ ּ
וכלל ◌ָ ּב ּה ◌ָ ּכל
מק0טתַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נאה ּו ◌ְ ◌ֶ◌ ֶ◌ 3
יקרה ◌ָ ◌ָ
אבן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה ◌ֶ ◌ֶ
בנה ◌ִ ּ◌ֶ
מאלפ ◌ִיםּ ,ו ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
המ ◌ְצווֹ ת.
◌ַ ּ◌ִ

לכל ַהּדֹור
ׁשּפעתם ְ ָ
וה ְ ָ ָ ָ
והנהגתם ְ ַ
האבֹות ְ ַ ְ ָ ָ ָ
מע ַׂשי ָ ָ
ֲַ
אברהם ּו ◌ִ ◌ֵ ּ
יקרה זוֹ ◌ְו-א
אבן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נתנ ּו לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לתת לוֹ ְ◌ ָ◌ ,
בק ׁש ּכֹחוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמת
אמר )מיכה ז( ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
מדּ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ונטל ◌ִ ◌ָ
זכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
תהָ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
רצה אוֹ ◌ָ ּ
יצחק ּו ◌ִ ◌ֵ ּ
ונתנ ּו לוֹ ◌ְו-א
כחוֹ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בק ׁש ּ ֹ
לאברהםּ ָ◌ .בא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ליעקב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
הינ ּו ◌ַה ּ ◌ַפ ◌ַחד,
הגּ ב ּו ◌ָרהְ◌ ,דּ ◌ַ ◌ְ
מדּ ת ◌ַ ◌ְ
היה ◌ִ ◌ַ
מדּ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ונטל ◌ִ ◌ָ
זכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ָרצה ◌ָ ּב ּהָ◌ ָ◌ .
◌ ◌ָ
יצחק.
אביו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פחד ◌ָ ◌ִ
יעקב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
0בע ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לא( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ ◌ַ
ואברהם
אמר לוֹ  ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נתנ ּוה ּו לוֹ ַ◌ ָ◌ .
ורצה ◌ָ ּב ּה ◌ְו-א ◌ְ ◌ָ
יעקב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
ותכ-ל
אמצע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
תהיה ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אתה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
למ ◌ָּטהָ◌ּ ַ◌ ,
ויצחק ◌ְ ◌ַ
מלמעלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הינ ּו
האמצע? ◌ַ ◌ְ
ליעקבּ .ו ◌ַמה ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
לש ּ◌ָתםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
ׁ ◌ְש ◌ָ ׁ ◌ְ
אחד,
ושלוֹ ם ◌ֵהם ◌ֶ ◌ָ
אמת ◌ְ ׁ ◌ָ
ליעקב? ◌ֱ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
והרי ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
ׁ ◌ָשלוֹ םֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יהיה
ואמת) ,ישעיה לט( ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ברי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אמר )אסתר ט( ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נחלת
והאכלתיַ◌ ֲ◌ ַ◌ %
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם נח( ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ימיְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואמת ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
ּ
והפ ◌ַחד
החסד ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
נחלה ◌ְגּ מ ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הינ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אביְ◌ .%דּ ◌ַ ◌ְ
ַיעקב ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֲ ֹ
הבוֹ ◌ִנים
מאס ּו ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
אמר )תהלים קיח( ◌ֶ ◌ֶ
לפיכַ◌ ָ◌ %
וה0לוֹ םּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
והאמת ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ ה.
היתה ◌ְ ֹ ׁ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ַע ּ◌ָתה
ויצחקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבנ ּו ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
אברהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאס ּו ָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ -
אבן ◌ָ ◌ֲ
◌ֶ ◌ֶ
נאמר )בראשית כו(
וה-א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מאס ּו ◌ָ ּב ּהֲ◌ ַ◌ ,
ולמה ◌ָ ◌ֲ
◌ְ ֹ ׁ
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ הָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
מצותי
מר ּ◌ִתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מש ◌ַ ◌ְ
מר ◌ִ ׁ ◌ְ
קלי ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
אברהם ◌ְ ּב ֹ ◌ִ
אשר ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עקב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
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◌ּ 3
חסדֶ◌ ׁ :ש ◌ָ ּכל
מדּ ת ◌ֶ ◌ֶ
אמרה ◌ִ ◌ַ
מר ּ◌ִתי? ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ַ ◌ְ
רתי? ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִ ׁ ◌ְ
חקוֹ ◌ַתי ◌ְותוֹ ֹ ◌ַ
מלאכתי,
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אני ◌ַ ◌ֲ ׂ
הצרכ ּ◌ִתי ◌ֲ ◌ִ
אברהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם -א ◌ְ◌ ַ◌ ְ◌ 3
◌ ◌ְֵימי ◌ֱהיוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מדּ ה
מרתי ְּ◌ -ב ◌ִ ◌ָ
מר ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עמד ׁ ◌ָשם ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ִמיַ◌ .ו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
אברהם ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מזכה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ּ.כ ּלוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אני ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
מלאכ ּ◌ִתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
היתה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואפ ּלוּ
לבבם
מביא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יבם וּ ◌ֵ ◌ִ
מש ◌ָ
מז ◌ֶּכה אוֹ ◌ָתםְ◌ .ועוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ִ
אני ◌ְ ◌ַ
ִנתח ◌ְ ּיבוּ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַ
וכת ּוב )שם כא(
אברהםָ◌ ְ◌ ,
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אביהםָּ◌ .כל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ ׂ
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ ן ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ׂ
לכל ◌ָ ּב ◌ֵאי עוֹ ◌ָלם,
מימיו ◌ְ ◌ָ
לחמוֹ ּו ◌ֵ ◌ָ
סדּ ר ◌ַ ◌ְ
באר ׁ ◌ָש ◌ַבעֵ◌ ִ◌ .
אשל ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ַטע ◌ֵ ׁ ◌ֶ
עבד ּו
בדים? ◌ִ ◌ְ
אתם עוֹ ◌ְ ◌ִ
למי ◌ַ ּ◌ֶ
לבםִ◌ ְ◌ :
מד ◌ֵ ּבר ◌ַעל ◌ִ ◌ָ ּ
מזכה ּו ◌ְ ◌ַ
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
להםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
והיה דּ וֹ ◌ֵר ׁש ◌ָ ◌ֶ
והארץ! ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
א-הי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֵ
וש ◌ִבים.
◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ׁ ◌ָ
המכסה
אמר )שם יח( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ֶ
מזכה? ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הח ◌ָ ּי ◌ִבים ◌ָ ◌ָ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַאף ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ַ
יהיה ◌ְוגוֹ ◌ֵמרָּ◌ ֶ◌ .
אזכה ּו
אלא ◌ֲ ◌ַ ◌ֵּ
ואברהם ◌ָהיוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מאברהםָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אני ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ֵ ּ
ידע
אפשר לוֹ ◌ַמר ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ַ
וכי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
ויזכהִ◌ ְ◌ .
רחמים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בק ׁש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להנּ ◌ֵצל? ◌ֶ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
אמר.
אלא ◌ְזכ ּותוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ַ
יכל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ
תחים
לט ◌ֵמא ּ -פוֹ ◌ְ ◌ִ
מס ◌ְ ּי ◌ִעין אוֹ תוֹ ּ ָ◌ .בא ◌ִ ּ◌ָ
אמר ּוּ ָ◌ ,בא ◌ִל ◌ָּט ◌ֵהר ַ◌ ְ◌ -
מכאן ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ָ ּ
מצותי
תחים לוֹ ? אוֹ ◌ָתם ◌ַה ּ ◌ְפת ּו ◌ִחים ◌ָּת ◌ִמידַ◌ ְ◌ ִ◌ .
לוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ּ 3
מר
אש ֹ
בהְ◌ ׁ ֶ◌ ,
אמר ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רתי ַ◌ ָ◌ -
חקוֹ ◌ַתי ◌ְותוֹ ֹ ◌ַ
חפצתי ◌ָ ּ
רתי? ◌ֶ ◌ָּ
פל ּפ ּו ◌ִלים
אפ ּל ּו הוֹ ◌ָראוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ
אלא ◌ֲ ◌ִ
מצותיהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ּתוֹ ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
וק ◌ְ ּי ◌ָמםּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִמ ◌ָ0ם
פל ּ ◌ֵפל ◌ְ ◌ִ
ידעם ּו ◌ִ ◌ְ
למעלה ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ְשמ ּו ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ןּ .ו ◌ַמה ּו ◌ָהאוֹ ר
צדק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הוי אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ֶ◌ ,
ראל? ◌ֱ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
אבן ◌ִי ◌ְ ׂ
רוֹ ◌ֶעה ◌ֶ ◌ֶ
הימ ◌ָנּ ה
למטה ◌ֵ ◌ֶ
והאבן ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
סחרתֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
והינ ּו ֹ ◌ָ ◌ֶ
הצפ ּון? ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַה ◌ָגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ָ ּ
אצבעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַיד
חמש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ ׁ
נקראת ◌ָדּ רּ ,ו ◌ַמה ה ּוא? ◌ִמ ◌ָ ּידוֹ לוֹ ְ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ימין] :ע"כ מההשמטות[.
◌ָ ◌ִ
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הּבא
ֹולם ַ ָ
הּצפֹון ְלע ָ
הרב טֹוב ַ ָ
ּׂשכר ָ ַ
ַה ָ ָ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנ ּ ◌ָת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
בראשית )דף מזּ 3◌ ְ◌ ◌ [(.
רבי
צבאםּ ִ◌ ַ◌ .
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והארץ ◌ְ ◌ָ
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ַויכל ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יראי%
צפנ ּ◌ָת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ %
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראהּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אדםּ .בא ◌ְ ◌ֵ
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ %
ּ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
להיוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לתקן
והתקין אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ָרא ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
זכה ◌ָלאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רכיו ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶּ
◌ֶאת ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
לת%
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמר )ישעיה סד( ◌ַ ◌ִ
יקיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
למחכה לוֹ .
ַיעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
]זוהר  -בראשית פ'

הּבא
ֹולם ַ ָ
ּבכל יֹום ָ -הע ָ
ֹומרים ְ ָ
ׁשאנּו א ְ ִ
ַמהו ֶּזה ֶ ָ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנ ּ ◌ָת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
רכיה
ָישב ◌ַר ◌ִּבי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
בראשית )דף מז - (.השלמה מההשמטות )סימן ט"ל([ ◌ ׁ ◌ַ
דעים
הבאְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ְודר ׁשַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ַ
מלמד
עלמא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מתרגּ ם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הבא ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
אמרָ◌ ,העוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָמה ◌ָ ◌ַ
דאתי )העולם הבא(ֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להאיר,
לברא אוֹ ר ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
במחש ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ֹ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ָ
ק ◌דם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ ֶֹ
צפה
לש-ט ּבוֹ ָ◌ ָ◌ .
ְונברא אוֹ ר ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
ושם
ביעי ◌ְ ◌ָ ׂ
לקח ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
לסבלוֹ ַ◌ ָ◌ ,
אינם ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
אמרִ◌ ,אם
לעתיד ◌ָלבאַ◌ ָ◌ .
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
להם ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
וה0אר ◌ְגּ ◌ָנזוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
אחרוֹ ן,
להם ◌ֶזה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ
אתן ◌ָ ◌ֶ
ה0ביעי ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ◌ְמר ּוה ּו ֵ◌ּ ֶ◌ -
ִיזכ ּו ◌ְּב ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ְ ּ
ימי
מק ◌דם ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ְ ◌ֵ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ◌ָבר ◌ָ ּבא ◌ִ ּ ֶֹ
ְוהינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ַ ◌ְ
צפנ ◌ָּת
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
בראשיתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ %
◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
אדם :ע"כ מההשמטות.
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ %
יראיָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ּ◌ִל ◌ֵ ◌ֶ
]זוהר  -בראשית פ'
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ֹולם
חלק ָּבע ָ
להיֹות לֹו ֵ ֶ
יזּכה ִ ְ
ּבכל יֹום ִ ְ ֶ
ּבּתֹורה ְ ָ
ׁשּמׁשּתּדל ַ ָ
ָּכל ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
עֹולמֹות
ּבנה ָ
ּכאּלּו ָ ָ
ויחׁשב לֹו ְ ִ
ַה ָּבא ְ ֵ ָ ֵ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ 2
יזכה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בראשית פ' בראשית )דף מזּ [(.ו ◌ַב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
האדם ◌ְלאוֹ תוֹ
◌ָהאוֹ ר? ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם,
אלוּ ◌ָ ּב ◌ָנה
ויחשב לוֹ ּ◌ְכ ◌ִ ּ
הבאֵ◌ ׁ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
חלק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להיוֹ ת לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ִיזכה ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֶּ
ונתקןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
נבנה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ָלמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכת ּוב
מים ◌ִּב ◌ְתב ּו ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
ארץ ּכוֹ ◌ֵנן ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יסד ◌ֶ ◌ֶ
חכמה ◌ָ ◌ַ
)משלי ג( ה' ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עש ּו ◌ִעים יוֹ ם יוֹ םֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
ואהיה ׁ ◌ַש ◌ֲ ׁ
אצלוֹ ◌ָאמוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ָואהיה ◌ֶ ◌ְ
)שם ח( ◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּהּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מק ◌ֵ ּים אוֹ ◌ָתם.
מתקן עוֹ ◌ָלמוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ
]זוהר -

עשה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ראהּ ָ◌ ,בר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ָ ׂ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
ּו ◌ָבר ּו ◌ַח ה ּוא עוֹ ◌ֵמד ,ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
אל ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
הבל ּ◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּבית ◌ַר ◌ָ ּבןָ◌ .מה ◌ַרב
ְוכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ָ
חטא.
יראי ◌ֵ ◌ְ
יראיְ◌ - %לאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
גנזִּ◌ .ל ◌ֵ ◌ֶ
הט ּוב ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ט ּו ◌ְבֶ◌ - %זה ◌ַ ּ
בראשית.
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
על ּ◌ָת? ◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבַ◌ - %מה ◌ֶ ּזה ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אמנ ּות ◌ָע ◌ָ ׂ
עדןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמרֶ◌ ,זה ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
אבא ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
הרי ◌ְּב ◌ָּ◌ 3
שה אוֹ תוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
לח ◌ֵ ּזק ּבוֹ ◌ֶאת
מעלהַ◌ ְ◌ ,
ארץ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
נגד
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ %
יקיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לא( ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
עליוֹ ◌ִנים
נגד ◌ֶ ◌ְ
והאחר ◌ֶ ◌ֶ
אדםֵ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נגד ]בני[ ◌ָ ◌ָ
הרי ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
אדםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ונגד ◌ְ ּב ◌ֵני
למעלה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
העדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,גּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםַ◌ ָ◌ .
יקים
צדּ ◌ִ
להתכ ◌ֵנּ ס ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
אדם ה ּוא] ,ואפלו האחר הוא נגד בני אדם[ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ָ ◌ָ
שים ◌ְרצוֹ ן ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם.
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
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I

הּצפּון
ׂשתה ָּבאֹור ַה ֶּזה ַ ָ
ׁשּנע ְ ָ
ּבא ָּמנּות ַהּזֹו ֶ ֶ ֶ
ׁשהרי ָ ֻ
אדם' ֵ ֲ ֶ -
ּבני ָ ָ
'נגד ְ ֵ
ֶֶ
נהיה
וקּיּומם ִ ְ ָ
ֹולם ְ ִ ָ
אדם ָּבע ָ
ּבני ָ ָ
ֹומדים ְ ֵ
ע ְִ
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ 2
אשר
פקודי )דף ר"כַ◌ [(:ר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ %
אדםָ◌ .מה ◌ַרב ט ּו ◌ְב,%
נגד ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ ֶ◌ %
יראיָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
דרכי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ולדעת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לבני ◌ָ ◌ָ
להם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֶ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
מכריז ◌ְואוֹ ◌ֵמר:
הרי ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מהר ׁ ◌ֶשת
הסת ◌ְּלק ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
חטאיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
סגר ּו ◌ַדּ ◌ְלתוֹ ת ◌ַה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ה0מר ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ָ ◌ְ
הגּ ◌ְל ◌ַגּ ל סוֹ ◌ֵבב
רשת ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ַ◌ .
רגליהם ◌ָ ּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ית ◌ְפס ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
טרם ◌ִ ◌ָּ
פסת ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתוֹ %
רגליהם ◌ִ ּ
◌ָּת ◌ִמיד ,עוֹ ◌ֶלה ◌ְויוֹ ◌ֵרד .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִחים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
רש ◌ֵעי
העמק ׁ ◌ֶש ◌ָּטמ ּון ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
פלים ◌ְלתוֹ ֶ◌ ֹ ָ◌ %
הרי נוֹ ◌ְ ◌ִ
לגּ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הגּ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלם.
]זוהר  -שמות פ'

הגּ נ ּוז
פלים ◌ְו-א ◌ָיק ּומ ּוְ◌ ,ו-א ◌ֵיאוֹ ר ּו ◌ָ ּבאוֹ ר ◌ַ ◌ָ
אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
הבא,
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הבאַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
ריהם ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ַ ּ
להםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ִעדּ ּו ◌ִנים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְמאוֹ רוֹ ת ◌ְגּ נ ּו ◌ִזים ◌ָ ◌ֶ
יראיָ◌ .%מה
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ %
◌ְטמ ּו ◌ִנים ◌ָ ◌ֶ
הבא,
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הגּ נ ּוז ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ּו אוֹ ר ◌ַ ◌ָ
◌ַרב ט ּו ◌ְבֵ◌ ֲ◌ ,%
ּ
וכת ּוב )תהלים
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בָ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ַי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב;.
מחהַ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
לי ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ִ ׂ
לצ ◌ִדּ יק ּו ◌ְ ◌ִ
צז( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
זרע ◌ַ ◌ַ ּ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר
וכת ּוב ׁ ◌ָשם ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
◌ָּכת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב;ָ◌ ְ◌ ,
הסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
צפנתִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ׁ ֲ◌ .
עתידים
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
והסת ◌ֵּכל ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ
ה ּוא ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
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יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
וגנז ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ◌ַ ּ
לחטא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ֹ
לזכוֹ ת ּבוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
תב ◌ֵאר.
הבאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עלתָּ◌ ֶ◌ .
אלא ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ּ %פ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
צפנתַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ראשוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עלתּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
צפנתְּ◌ ,כמוֹ
ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
עשה
הגּ נ ּוז ּבוֹ ◌ָ ◌ָ ׂ
על ◌ָּתּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ַ ◌ָ
אמרָ◌ ּ .פ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
אמנ ּות ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ִ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָּ◌ 3
)בראשית ב( ◌ֵ ◌ֶּ
ראםּ ָ◌ ,כת ּוב
הב ◌ְ ◌ָ
והארץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלה תוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אברהם ◌ָגּ ◌ַנז אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
אברהםְ◌ ,ואוֹ תוֹ אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
על ּ◌ָת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּב,%
אמנ ּות ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ
ה ּואּ ,ובוֹ ◌ָ ◌ָ ׂ
עשה ◌ָּ◌ 3
◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִ ּ
צלוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
עש ◌ָתה ◌ָ ּבאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה
אמנ ּות ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ ׂ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נגד ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ּב ◌ָּ◌ 3
◌ֶ ◌ֶ
נהיהַ◌ .אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶשה ּוא
וק ּי ּו ◌ָמם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
אמנ ּות
מדים ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ּ .פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
האדם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָגּ נ ּוזְּ◌ ,ב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עלתֶ◌ ,את ◌ָּ◌ 3
הכל ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
נעשה ◌ַ ּ ֹ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
חש ּבוֹ ן3◌ .א ◌ָּמנ ּות ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכמוֹ
ארנ ּו.
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
אמנ ּות ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמנ ּות ◌ַ ּ◌ִ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָּ◌ 3
◌ָּ◌ 3

ּבזמן
ְִַ

היה
ֹולם אֹותֹו ָהאֹור ָ ָ
ׁשּנברא ָהע ָ
ֶ ִ ְָ
ֹולם
לסֹופי ָהע ָ
העֹולם ְ ֵ
מראׁש ָ ָ
ּומאיר ֵ ֹ
ִֵ

עֹומד
ֵ

יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ 2
אלהם.
אמרת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אהרן ◌ְו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
הנים ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
הכֹ ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ֶאל ◌ַ ּ
אמור )דף פ"טֹ ֱ◌ [(.
יראי#
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב טוּ ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ #
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
העליוֹ ן
ונכבד אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ַרב ט ּו ◌ְבַּ◌ ,%כ ◌ָּמה ◌ֶ ◌ְ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ְ◌ ,וזה
קרא טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
]זוהר ויקרא – פ'
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I

שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא טוֹ ב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
הגּ נ ּוזֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
ה ּוא ◌ָהאוֹ ר ◌ַ ◌ָ
מתק ◌ֵ ּים ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ֵמד
מכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נע אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םֵּ◌ ִ◌ ,
◌ְו-א מוֹ ◌ֵ ◌ַ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
עליוֹ ן ◌ָ ◌ָ ׂ
0נינ ּו ,אוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
יראיֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ◌ִ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
עליוֶ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ָ ◌ָ
לעתיד
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וגנז אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
יראי.%
צפנת ּ◌ִל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
לבאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ָ ֹ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
על ◌ָּתִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
עלת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבָ◌ ּ .%פ ◌ַ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
מראש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְלסוֹ ◌ֵפי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
מאיר ◌ֵ ֹ ׁ
היה עוֹ ◌ֵמד ּו ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ָ ּ
עתידים
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מרש ◌ִעים
לעמדָ◌ ,גּ ◌ַנז ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )איוב לח( ◌ְ ◌ִוי ◌ָּמ ◌ַנע ◌ֵ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
אשר
הבאֶ◌ ְ◌ ,וזה ה ּוא ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להאיר ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ועתיד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָרםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
יראי ׁ ◌ְש ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֶמ ׁש
לכם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וזרחה ◌ָ ◌ֶ
וכת ּוב )מלאכי ג( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יראיָ◌ ְ◌ ,%
צפנ ּ◌ָת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
שה
הרחמנ ּות ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
מעשי ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ראה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
כנפיהֵ◌ .צא ּו ◌ְ ◌ֵ
מר ּ ◌ֵפא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
צדקה ּו ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּב ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא ◌ַמ ◌ֶּכה ּ -בוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ְרפ ּו ◌ָאה!!
יראיְ◌ 2וגוֹ ' )לא ,כ( :
צפנת ◌ִלּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֲ◌ 2א ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
פעלתוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
– פ' שלח לך )דף קע"גַ◌ [(:מה ּו ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב,
על ◌ָּת ◌ַלחוֹ ◌ִסים ◌ָ ּבֶ◌ .%זה ּו ּ ◌ְפ ◌ָּ◌ 3
עלתוֹ .
)תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבְ◌ %וגוֹ 'ָ◌ ּ ,פ ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ַמה ◌ֶ ּזה? ◌ֶ ◌ָּ
אשר
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ׁ ֲ◌ .
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
נגד עוֹ ◌ְ ◌ֵ
אלא ◌ֶ ◌ֶ
נגד ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
יגזל ◌ְ ◌ִ ּ ֹ
וכי ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ֹ
צפנ ּ◌ָת? ◌ְ ◌ִ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יראיַ◌ ,%מה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ
ויטל ◌ִמ ◌ָ ּידוֹ
צפנ ◌ָּת? ◌ֶ ◌ָּ
מעשי
ראה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אלא ◌ֵצא ּו ◌ְ ◌ֵ
לתתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ֵ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
מכה -
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ .ב ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
הרחמנ ּות ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מאל
בש ֹ
מקרב ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
ימין ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מאלְּ◌ .ב ◌ָ ◌ִ
ש ֹ
מכה? ◌ִ ּב ◌ְ ׂ
ּבוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ְרפ ּו ◌ָאהּ ַ◌ .ב ּ◌ֶמה ◌ַ ◌ֶּ
0מ ◌ֶּכה ּ -בוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .כת ּוב )ירמיה
מכהּ ְ◌ .ב ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ַ
◌ַ ◌ֶּ
צאים ◌ָ ּכל
מכהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ָ0ם יוֹ ◌ְ ◌ִ
בצפוֹ ן ◌ַ ◌ֶּ
הרעהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מצפוֹ ן ּ◌ִת ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ָ ◌ָ ◌ָ
א( ◌ִ ◌ָ ּ
]זוהר במדבר
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 Iזוהר תהלים I

הגּ ◌ֵזרוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
וכל טוֹ ב
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
הק ׁשוֹ ת ּ -ובוֹ ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ּכל ◌ָ ׂ
וכל ◌ַ ◌ְ
ינים ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
לבא קוֹ ◌ֵרא
לעתיד ◌ָ ֹ
ראלִ◌ ָ◌ ֶ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
לתת ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
וכל
נתתי ◌ָ ּכל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
ויאמר לוֹ ְּ◌ :בִ◌ּ ַ◌ ָ◌ %
לצפוֹ ן ◌ְ ֹ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ָ ּ
קד0ת
לבני ׁ ◌ֶש ּ◌ָס ◌ְבל ּו ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָרעוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 3
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ׂ
תתי ◌ְב.%
כרים טוֹ ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ִמיֵ◌ּ ,תן ◌ְ ׂ
נצר ה'"
חסידיו ◌ֱאמ ּו ◌ִנים ֹ ◌ֵ
"אהב ּו ◌ֶאת ה' ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ
"כי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
חלק ג' דף רפו [.אמר רבי יוסי מה זה שכתובִּ◌ :
בארוֹ ת
להם ּ ֹ
לחצב ◌ָ ◌ֶ
מים ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַ ◌ְ ֹ
עזב ּו ◌ְמקוֹ ר ◌ַ ◌ִ
אתי ◌ָ ◌ְ
עמי ֹ ◌ִ
עשׂ ה ◌ַ ּ◌ִ
◌ָרעוֹ ת ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַח ◌ִ ּיים" ,זה הוא
עזב ּו ◌ְמקוֹ ר ◌ַ ◌ִ
"אתי ◌ָ ◌ְ
נש ◌ָ ּב ◌ִרים" )ירמיהו ב ,יג(ִ◌ ֹ ,
ארת ◌ִ ׁ ◌ְ
ב ֹ
ֹּ
שאין רוצים לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעניית אמן ,ומה
נש ◌ָ ּב ◌ִרים",
ארת ◌ִ ׁ ◌ְ
ב ֹ
בארוֹ ת ּ ֹ
להם ּ ֹ
"לחצב ◌ָ ◌ֶ
עונשו ,על זה כתוב ◌ַ ◌ְ ֹ
שיורדים לגיהנם מדרגה אחר מדרגה ,עד שיורדים לאבדון
שנקרא תחתית ,ואם הוא מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא
לכוון באמן כראוי ,הוא יעלה מדרגה אחר מדרגה להתענג
מאותו עולם הבא שנמשך תמיד ואינו פסוק ,זהו שכתוב:
גאוה".
עשׂ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יתר ֹ ◌ֵ
מש ◌ֵּלם ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
נצר ה' ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
"אמ ּו ◌ִנים ֹ ◌ֵ
◌ֱ
)לא ,כד( ] :זוהר תורה; זוהר
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חטאה:
אש¥רי §נשׂ ּוי ּ¤פ ׁ©שע ּ§כס ּוי ¨ ¨ £
משׂ ּ¦כיל © ׁ §
לדוד © §
§¨ ¦

 Iשימוש תהלים I

I

לבקשת רחמים
אשרי נשוי פשע וגו' )לב ,א(] :שימוש תהלים לפרק לב[ .טוב לבקש
רחמים אמור אותו בכל יום אחר תפלתך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשבח
מיני ֶ ַ
מע ֶׂשר ִ ֵ
אחת ֵ ֶ
ּדרּגא ַ ַ
ׂשּכיל ַ ְ ָ
ַמ ְ ִ
חטאה )לב ,א( :
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ְנשׂ ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לדוד ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
רבי
נחּ ִ◌ ַ◌ .
א-הים ◌ֶאת ֹ ◌ַ
ויברִ◌ ֱ◌ %
נח ַ)דּף ע"אֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ [(.
פּרשׁת ֹ ַ
בּראשׁית ָ ָ ַ
ְֵ ִ
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכיל ◌ַ ׁ ◌ְ
לדוד ◌ַ ◌ְ ׂ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לב(ִ◌ ָ◌ ְ◌ :
◌ִ ◌ְ ◌ִ
נת ◌ָ ּב ◌ֵאר ◌ְ ּבסוֹ ד
אבל ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
חטאהָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מיני ׁ ◌ֶש ◌ַבח ׁ ◌ִש ◌ַּבח ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶאת
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ׂ
החכמהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
אחת
רגּ ה ◌ַ ◌ַ
מש ◌ִּכילְ◌ ,וה ּוא ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
מהם ה ּוא ◌ַ ◌ְ ׂ
ואחד ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
רגּ ה
הדּ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ַ
טרם ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
התקין ◌ַ ◌ְ
ודוד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עשרִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֵמאוֹ ◌ָתן ◌ֶ ◌ֶ ׂ
ּ
◌ַה זוֹ .
]זוֹהר
ַ

ּפׁשע
נקרא ְנׂשּוי ֶ ַ
מכריעֹות ֶאת ַה ַּכף ִ ְ ָ
ּכׁשהזכּויֹות ַ ְ ִ
ְ ְ ְַ
הרי ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵקל
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ְנשׂ ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
של אוֹ תוֹ ]ד"א כשאותו[
אדם ׁ ◌ֶ
זכ ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
חטאים ּו ◌ְ ◌3
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
האחריםַ◌ ,ה ◌ְ ּז ◌3כ ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן
החטאים עוֹ ◌ִליםְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מש ◌ָקל ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
שוּ י ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע.
למטה ֶ◌ -זה ּו ◌ְנ ׂ
מכריעוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אחרִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מש ◌ָקל ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ

ּצּדיק
מכּסה ה' ַעל ַה ַ ִ
ׁשֹורה ְ ַ ֶ
ׁשה ִּדין ֶ
ּבׁשעה ֶ ַ
ְ ָָ
מכסה
היה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
חטאה ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
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I

היה ◌ְ ֹ ◌ַ
עליו ◌ַה ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִחיתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ִי ׁ ◌ְש-ט ◌ָ ◌ָ
לנח ׁ ◌ֶש ◌ִּכ ּ◌ָסה אוֹ תוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ַעל
עליו ◌ָ ◌ָ
המשיָ◌ ָ◌ %
חטא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
אדם ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ,ש ◌ָאר
יע ◌ָ ◌ָ
הש ּ ◌ִפ ◌ַ
חטא ◌ֶזה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ְ
התקן
והעוֹ ◌ָלם -א ◌ַ◌ ְ◌ 3
מהםָ◌ ְ◌ ,
אדם ּפוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ◌ֶ
הב ◌ִר ּיוֹ ת ׁשוֹ ◌ְלטוֹ תּ ,ו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
מהת ◌ָבהּ ֵ◌ ,ב ◌ְרכוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ִ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
נח ◌ֵ ◌ַ ּ◌ֵ
ולכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ֹ ◌ַ
תק ּונוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ואת ◌ָ ּב ◌ָניו" ◌ְוגוֹ '.
נח ◌ְ ◌ֶ
א-הים ◌ֶאת ֹ ◌ַ
"ויברִ◌ ֱ◌ %
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ :

הּמלכּות
ּתתקנת ַ ַ ְ
ּתׁשּובה ִמ ֶ ַ ֶ ֶ
ידי ְ ָ
ַעל ְ ֵ
חטאה
משׂ ◌ִּכיל ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ְנשׂ ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לדוד ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
חטאי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֲאח ּו ◌ִזים
יצחקּ ָ◌ ,כל ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ויקרא )דף טו ע"ב([ ◌ָ ◌ַ
מתגּ ◌ָּלהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם
בגללםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתגּ ◌ָּלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
)זה( ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ
וכת ּוב-" :א ◌ִ ◌ַ ּ
הב ◌ִנים".
האם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
תקח ◌ָ ◌ֵ
מתגּ ּ◌ִלים )בשבילה(ָ◌ ְ◌ .
הב ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
הת ּק ּון
מתת ◌ֵ ּקןַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּ◌ִ
הכל ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למטהֹ ּ ַ◌ ,
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
תת ◌ֵ ּקן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לאם ◌ַ ◌ְ ּ
0התגּ ◌ְּל ◌ָתהּ .ו ◌ִמּ 0ום
ממה ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתכ ּ◌ֵסית ◌ִ ּ◌ַ
מתת ◌ֶ ּק ◌ֶנתּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֵ
נקראת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה,
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חטאהָ◌ ְ◌ ,
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּובְ◌ ׁ ַ◌ ,
"מכל
נקרא יוֹ ם ◌ַה ◌ִּכ ּפ ּו ◌ִריםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובֹ ּ ִ◌ :
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ודּ איָ◌ ְ◌ .
ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ַ ◌ַ
טהר ּו".
לפני ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
אתיכם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַח ּטֹ ◌ֵ ◌ֶ
)לב ,א( ] :זוהר פרשת

הּתׁשּובה
ידי ַ ְ ָ
ּתקן ַעל ְ ֵ
מת ַ ֵ
הּכל ִ ְ
ַ ֹ
מתכ ּ◌ָסה
האם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
נקראת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
"אם
הב ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיג( ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מחה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
מדת ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
למקוֹ מוֹ .
היה ◌ָסג ּורָ◌ ׁ ,שב ◌ִ ◌ְ
לק ּי ּוםּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וש ◌ָבה ◌ְ ◌ִ
מחה"ָ◌ ׁ ְ◌ .
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
ואז
ואחדָ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
רכים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מת ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
לאחדּ ,ו ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ְוכ ◌ָּלם ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌3
הכל.
להכליל ◌ַ ּ ֹ
סתםִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נקראת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה )שלמה(ְ◌ּ ,ת ׁש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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אימא
ּנקראת ֵ ָ
לבינה ַה ִ ְ ֵ
מּגיע ַעד ְ ִ ָ
ּתׁשּובה ַ ִ ַ
ְ ָ
אחדּ ָ◌ .כת ּוב:
מכ ׁ ◌ָשר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
כשר ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ3◌ ,כ ּלוֹ ◌ְ◌ 3
יצחקְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ּ3מ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
מיםֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶלה
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
חסדּ ;"ַ◌ ֵ◌ .
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
"כי ◌ָגדוֹ ל ◌ֵ ◌ַ
◌ִּ
והינ ּו
האםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
מיםּ .ו ◌ִמי ה ּוא .זוֹ ◌ָ ◌ֵ
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מהמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
קראת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה.
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ

ׁשמים
מעל ָ ַ ִ
ֵַ
אלמלא ◌ָכת ּוב
מים"ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
"מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מד ◌ָ ּיק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובַ◌ ֵ◌ :
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה אוֹ ◌ֵמר3◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ ּ
מים ◌ְו-א
מיםַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ָמע אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מש ◌ָמע אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל
מיםְ◌ ׁ ַ◌ ,
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ֵ ◌ַ
יוֹ ◌ֵתרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
למעלה) .ומה היא ' ,אמא ,וזהו שנקרא תשובה(.
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה0מים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ

ׁשפע
ׁשּפיע ֶ ַ
ּומ ְ ִ ַ
ּגּלה ַ
מת ַ ֶ
הע ִּתיק ִ ְ
ַָ
והאם
למ ּ◌ָטה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עשׂ ים ◌ְ ◌ַ
המ ◌ֲ ◌ִ
כש ◌ִרים ◌ַ ּ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌3מ ◌ְ ׁ ◌ָ
(נינ ּוּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
לזעיר
ושב ◌ָהאוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁשָ◌ ׁ ְ◌ ,
מתגּ ◌ֶּלה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מחהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
ברכוֹ ת,
נמצאים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחהַ◌ ,ה ּ ֹכל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותֹ ּ ַ◌ ,
הכל ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ַ ּ ֹ
אנפיןָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב) :מיכה ז(
מחהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
מזמ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
והרחמים ◌ְ ◌ָּ◌ 3
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
נתינוּ "ִ◌ .מי ◌ָי ׁש ּוב? ◌ָי ׁש ּוב ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
יכב ׁש ◌ֲעוֹ ֹ ◌ֵ
ירחמנוּ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
"ישוּ ב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ׁ
וה ּכֹל
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
נסתר ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
להתגּ ּלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
יש ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זעירׁ ָ◌ ,
להת ◌ַגּ ּלוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
תש ּו ◌ָבה.
ִנקרא ◌ְ ׁ
◌ ◌ְ ◌ָ

הּכּפרים
יֹום ַה ִּדין ְויֹום ַ ִ ֻ ִ
חטאה
משׂ ◌ִּכיל ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ְנשׂ ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לדוד ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0נה
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אבאּ ְ◌ ,ב ֹ ׁ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
פ' אמור ַ)דּף קא ע"א([ ◌ָ ◌ַ

ויּקרא
וֹהר ַ ִ ְ ָ
)לב ,א( ] :ז ַ
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I

תש ּו ◌ָבהּ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ושב ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
ועמד ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ִנברא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
וקבל אוֹ תוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
לבני%
סימן ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ָ
אתה ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אדםָ◌ּ ַ◌ ,
אמר לוֹ ָ◌ ָ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ .
אקבל
אני ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ ּ
יש ּוב ּוִ◌ ֲ◌ ,
בדיןִ◌ .אם ◌ָ ׁ
יעמד ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ תַּ◌ ,ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ַ ◌ְ
וארחם
רחמים ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
ואתי ◌ֵ0ב ◌ַעל ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מכ ּ◌ֵסא ◌ִדיןַ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ואעמד ◌ִ ◌ִּ
אוֹ ◌ָתםֹ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
יש ◌ַמע ה' ◌ֶאת קוֹ ◌ִלי
אהב ּ◌ִתי ◌ִּכי ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר) ,תהלים קד( ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ודוד ◌ָ ◌ַ
עליהםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
למען ◌ִּת ◌ָוּ ◌ֵרא.
ליחה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הס ◌ִ ◌ָ
עמְ◌ּ ַ◌ #
ּ◌ַת ◌ֲחנוּ ◌ָניַ◌ ְ◌ .
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,שם קל( ◌ִּכי ◌ִ ◌ְּ
שוֹ ר
נראה אוֹ רַ◌ .א; ◌ֶ ּב ◌ָע ׂ
וכת ּוב) ,שם לו( ◌ִּכי ◌ִע ּ◌ְמְ◌ #מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּבאוֹ ◌ְרֶ◌ ְ◌ ִ◌ #
◌ְ ◌ָ
לכם.
יהיה ◌ָ ◌ֶ
קדש ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מקרא ֶֹ ◌ ׁ
הכ ּ ◌3פ ◌ִרים ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה0ביעי ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
לחד ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ֶֹ ◌
נשוּ י ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכסוּ י
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכיל ◌ַ ׁ ◌ְ
לדוד ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שם לב( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקרא )נתקן(
זמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מיני ◌ֶ ◌ֶ
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
מש ◌ִּכילֵ◌ ֲ◌ ,
חטאהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ׂ
לדוד ◌ַ ◌ְ ׂ
מזמוֹ ר,
מכתםּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ
מש ◌ִּכילּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
נצ ּו ◌ַחּ ְ◌ ,ב ◌ִנגּ ּוןְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ֵ ◌ֶ
ספר ּ◌ְת ◌ִה ּ◌ִליםְּ◌ :ב ◌ִ ּ
אש ◌ֵריִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מכ ◌ָּלם -
והעליוֹ ן ◌ִ ◌ּ3
יהְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
דאהּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ
תפלהּ ְ◌ ,בהוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ׁ ◌ִשירְּ◌ ,ב ◌ַ ׁ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
ּ
ּ
מנא.
מהי ◌ְ ◌ָ
רש ּו ◌ָהַ◌ .ד ◌ָיא ◌ְ ◌ֵ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
יהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ

הּכּפרים
ּנּויי יֹום ַ ִ ֻ ִ
ִע ֵ
להכניע ◌ֶאת
להתענּ וֹ ת ◌ְּביוֹ ם ◌ַה ◌ִּכ ּפ ּו ◌ִריםַ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מצוה זוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
]רעיא מהימנא[ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חמש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת
חמ ◌ָ0ה ◌ִענּ ּו ◌ִיים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ ׁ
פשּ ְ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ
הנּ ◌ֶ ׁ
ואת ◌ַ ◌ֶ
◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ֶ
חטאיהם,
להזכיר ◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
המקטרג ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל יוֹ ם ◌ַה ◌ִּכ ּפ ּו ◌ִריםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵארָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
אביהםֹ ּ ַ◌ .
לפני ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
וכלם ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
הכל ◌ְּכמוֹ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ ת) .ע"כ רעיא מהימנא(.
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ

סליחה
ּתלּויה ְ ִ ָ
ׂשכיל ְ ָ
ּבמ ְ ִ
ְַ
חטאה )לב ,א(ּ ָ◌ :כאן
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכיל ◌ַ ׁ ◌ְ
לדוד ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ימים
חכ ◌ִ
מים ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִּ
ש ◌ִּכיל? ◌ַ ◌ִ
מש ◌ִּכילְ◌ ,מקוֹ מוֹ ◌ָיד ּו ◌ַע◌ַ .מה ּו ◌ַמ ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ְ ׂ
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המקוֹ ם
◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ִתים אוֹ ◌ָתם ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
ימצא
מש ◌ִּכיל ◌ַעל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר )משלי יז( ◌ַ ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכילְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קרא ◌ַ ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
החר ּיוֹ ת.
סליחהֵ◌ ,חר ּות ◌ַ ◌ֵ ◌3
קרא ◌ָ ּכְ◌ּ ,%תל ּו ◌ָיה ּבוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
טוֹ בּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חטאה.
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ׁ ◌ְ
)שמשתדלים באותו מקום(

לחֹוטא
מּסביב ַ ֵ
ּתּלקּו ִ ָ ִ
הס ַ ְ
ְִ
אדם
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִּכ ּס ּוי ◌ִ ◌ְ ּ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
חטאה? ◌ֲ ◌ֵ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לפני
חטא ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְוהוֹ ◌ָדה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
אדם חוֹ ◌ֵטא,
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
חטאה( ּ ֹ
אבל )כסוי ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ֲ◌ .
חטאיו
הרי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְו-א חוֹ ◌ֵזר ּבוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,וש ׁ
פעמים ◌ְ ׁ ◌ָ
אחת ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
מתח ◌ֵ ּיב ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מפרסמים אוֹ ◌ָתם
למעלהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
מפרסמים אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ָגל ּויּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
הסת ◌ְּלק ּו ◌ִמ ּ◌ָס ◌ִביב
מכריזיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ :
לפניו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והכר ּו ◌ִזים הוֹ ◌ְ ◌ִ
למ ◌ָּטהְּ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ
למעלהָ◌ ,נז ּוף ה ּוא
מאדוֹ נוֹ ָ◌ ,נז ּוף ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפלוֹ ◌ִניָ◌ ,נז ּוף ה ּוא ◌ֵ ◌ֲ
◌ִ ◌ְ
רבוֹ נוֹ ! אוֹ י לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ חוֹ ׁ ◌ֵש ׁש
למטה ,אוֹ י לוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ְפ ◌ַגם ◌ֶאת ◌ְדּ יוֹ ◌ַקן ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
רבוֹ נוֹ ! ◌ַ ◌ָ ּ
למעלהֶ◌ .זה ּו
חטאוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מגלה ◌ֶ ◌ְ
◌ַעל ◌ְּכבוֹ ד ◌ִ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב)ִ◌ ,א ּיוֹ ב כ"ז( ◌ְ ◌ַ ּ
ממה לוֹ .
מתקוֹ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ִ ◌ְ
מים ◌ֲעוֹ נוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
"יגל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דרִ◌ %ר ּבוֹ נוֹ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
אדם הוֹ ◌ֵלּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
והז ◌ַדּ ּ◌ֵמן לוֹ
נקרא
ותחתוֹ ◌ִניםֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עליוְ◌ ֶ◌ ,
מכסים ◌ָ ◌ָ
הכל ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
אחד ֹ ּ ַ◌ -
חטא ◌ֶ ◌ָ
◌ֵ ◌ְ
חטאה.
◌ִּכ ּס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ

חטאה
חטאה אֹו ְּכסּוי ֲ ָ ָ
מכּסה ֲ ָ ָ
ְ ֶֻ
עת ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
ויפה
הדּ ◌ָברֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לעקר ◌ַ ◌ָ
הגּ ◌ְ ◌ָּ
עכשו -א ◌ִ ◌ַ
רבי ◌ַא ◌ָ ּבאַ◌ ,עד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
אבל ◌ִאם ◌ָ ּכ,%
יפהָ◌ ֲ◌ .
החברים ֶ◌ ָ◌ -
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר ּ◌ָתֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
חטאה?
להיוֹ ת! ◌ַמה ּו ּ◌ְכסוּ י ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
חטאה ◌ָ ◌ָ
מכסה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ◌ּ 3
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I

נעקרים
ּטֹובים ֶ ֱ ָ ִ
מע ָׂשיו ַה ִ
חֹוטא ָּכל ַ ֲ
ֵ
0נינ ּו,
אחדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
ניהם ◌ָ ּכָ◌ ֶ◌ .%
חכמה ◌ֵי ׁש ּבוֹ ּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ברי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלּ א ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
עשׂ ים טוֹ ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
אדם עוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,עוֹ ◌ִשׂ ים לוֹ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מתקן
כש ◌ָ ◌ָ
להתלב ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
נכבד ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְלב ּו ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
רעיםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
מעשׂ ים ◌ָ ◌ִ
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ברים ◌ָ ◌ָ
מעשׂ ים טוֹ ◌ִביםְ◌ ,וגוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לפני
מצא חוֹ ◌ֵטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רשעֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
רביםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
הרעים ◌ַ ◌ִ ּ
מעשׂ יו ◌ָ ◌ָ ◌ִ
יח ּבוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מש ◌ִגּ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
נאבד ה ּוא
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנהֵ◌ ֲ◌ ,
עשׂ ה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ֲאדוֹ נוֹ ְ◌ ,ותוֹ ◌ֶהה ◌ַעל אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הבאָ◌ .מה עוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ֵ ◌ָ
הכֹלָ◌ ֵ◌ ,
◌ִמן ◌ַ ּ
ראשוֹ ◌ָנה?
עשׂ ה ◌ַהחוֹ ◌ֵטא ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ה ּוא ◌ֵמאוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ

זכּיֹות
ֹותם ְ ֻ
מקּבל ֶאת א ָ
אחר ְ ַ ֵ
ַצ ִּדיק ַ ֵ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ַ ◌ָ ּ
נאבד,
רשע חוֹ ◌ֵטא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
צדּ יק ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵל%
יש ◌ַ ◌ִ
נאבדוֹ תׁ ֵ◌ .
זכ ּיוֹ ת -א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ּו ◌ְ ◌3
וטרם
שיוֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ֲע ◌ָ ׂ
מתקין ◌ְלב ּו ׁ ◌ָשיו ◌ִ ּ◌ַ
העליוֹ ן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
דרכי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הסת ◌ֵּלק ּ ָ◌ ַ◌ -
הש ◌ִלים ◌ֶאת ◌ְלב ּו ׁ ◌ָשיו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִלים לוֹ
מש ◌ִלים
הרשע ◌ַהחוֹ ◌ֵטא ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
עשה )שאבד( ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
עשים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כז(
תת ◌ֵ ּקן ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ְלב ּו ׁ ◌ָשיו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
ממה
מתכ ּ◌ֶסה ◌ִ ּ◌ַ
והצ ◌ִדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
יל ◌ָ ּב ׁש .אוֹ תוֹ חוֹ ◌ֵטא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
וצדּ יק ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ִָיכין ◌ְ ◌ַ ◌ִ
התקיןּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חטאה) ,הכסוי הוא מזה החטאה,
התקיןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ0ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מכסהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְּכס ּוי.
ְועל ◌ֵּכן -א ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ֶ◌ ּ 3
מתכסה מהחטאה( ◌ ◌ַ

מצּלֹות ָים
ַמהּו ְ ִ
הצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
התכ ◌ָּסה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
ואחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
החטא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
הרי ◌ִמי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵפל ◌ִ ּב ◌ְמצ ּולוֹ ת
קראים ◌ְמצ ּולוֹ ת ◌ָיםֶ◌ ׁ ,ש ֲ◌ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ִ◌
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עליהם,
מכסים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
נמצא ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ָים- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
מצלוֹ ת ◌ָים ◌ָ ּכל
ותש ◌ִליּ ִ◌ %ב ◌ְ ◌3
אמר )מיכה ז( ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
המצולות יםְּ◌ (' ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מצלוֹ ת ◌ָים? ◌ֶ ◌ָ ּ
והרי )בארה
נכ ◌ָ ּבד ה ּואֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אלא סוֹ ד ◌ִ ◌ְ
אתםִ◌ .מי ◌ֵהם ◌ְ ◌3
חט ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
ואמרּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו
רבי שמעון אמר( ◌ֵ ּב ◌ֵאר אוֹ תוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
הת ◌ְ ּ
תרים ◌ַ ּ◌ַ
רעיםַּ◌ ,ב ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
מינים ◌ָ ◌ִ
ונאחז ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
הק ׁ ◌ֶשהְ◌ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
חתוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ
◌ִ ◌ַ ּ
סלת
נקרא ◌ְמצ ּולוֹ ת ◌ָיםְּ◌ ,כמוֹ ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
הכ ּפ ּו ◌ִריםֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עזאזל ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מכ ◌ֶסף.
סיגים ◌ִ ◌ָ ּ
אשֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָהגוֹ ◌ִ ◌ִ
חנים אוֹ תוֹ ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
הכ ◌ֶסף ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֶּ
)מהו

למצּולֹות ָים
ׁשאבים ִ ְ
החּטאים ִנ ְ ָ ִ
ָּכל ַ ַ ָ ִ
ונקרא ◌ְמצ ּולוֹ ת ◌ָיםְ◌ ,מצ ּולוֹ ת
◌ָ ּכ! ◌ֶזה ,ה ּוא ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ְמצ ּולוֹ ת ◌ָיםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכל
הכ ◌ֶסףַ◌ ְ◌ .
זהמת ◌ַ ◌ֶּ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָים ◌ָקדוֹ ׁשְ◌ ,מצ ּולוֹ ת ַ◌ ֲ◌ 3◌ -
מקבל
ראל ׁשוֹ ◌ִרים ◌ְלתוֹ כוֹ )אצלו(ְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
החטאים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נקרא
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אבים ◌ְלתוֹ כוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ונש ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
הכל,
חסרוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ועל ◌ֵּכן ה ּוא ◌ִ ּ◌ָ
חסרוֹ ןַ◌ ְ◌ .
חוֹ ◌ֵטאַ◌ .מה ◌ֶ ּזה חוֹ ◌ֵטא? ◌ִ ּ◌ָ
פשּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ◌ֵרד ◌ְמצ ּולוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּים
והנּ ◌ֶ ׁ
חסרוֹ ן ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ְונטל ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ַ
זהמת
זהמת ◌ַהגּ ּוףִ◌ .מי ה ּוא ◌ַ◌ ֲ◌ 3
פשְ◌ ,ונוֹ ◌ֵטל ◌ַ◌ ֲ◌ 3
הנּ ◌ֶ ׁ
זהמת )הכסף( ◌ַ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ֲ◌ 3◌ ,
◌ַהגּ ּוף? ◌ֶזה ◌ֵ ּ
קרא
הרע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
עש ּו ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֵ ◌ֶ
החטאים ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ׂ
אל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ּ
מנ ◌ָ ּול.
◌ְמ זֹ ◌ָהם ◌ְ ◌3

עשרה מיני זמרה
חטאה )לב ,א( :
אש ◌ֵרי ◌ְנשׂ ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ַ ׁ ◌ְ
"לדוד ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
"לדוד
תורה; זוהר חלק ג' פ' אמור דף קא [.רבי חייא פתחִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מש ◌ִּכיל" ,הרי למדנו בעשרה מיני זמרה נתקן ספר תהלים,
◌ַ ◌ְ ׂ
]זוהר
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בנצוח ,בנגון ,במשכיל ,במכתם ,במזמור ,בשיר ,באשרי,
בתפלה ,בהודאה ,בהללויה ,עליון מכלם הללויה לט ,וזה
נתבאר.

במשכיל תלויה הסליחה
ש ◌ִּכיל" ,מים המחכימים
"מ ◌ְ ׂ
"מש ◌ִּכיל" ,מקומו ידוע ,מהו ◌ַ
כאן ◌ַ ◌ְ ׂ
מ
"מש ◌ִּכיל",
לאלה השותים אותם  ,וזה המקום נקרא ◌ַ ◌ְ ׂ
מא
ימצא טוֹ ב" )משלי טז ,כ(  ,ולפי
"מש ◌ִּכיל ◌ַעל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כמו שכתובׂ ְ◌ ַ◌ :
מב
שנקרא כך ,תולה בו סליחה ,ודרור החירות  ,זהו שכתוב:
"אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
חטאה".
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע מג ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ

אם התודה על החטא אשריו אם בני אדם אין יודעים את החטא
חטאה" ,הרי ביארו ,שהוא מכסה מאנשים חטא
"כס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מהו ◌ְּ
ההוא שחטא להקדוש ברוך הוא ,ומתודה לפני הקדוש
ברוך הוא.
זיו הזוהר
לט .לפי שבהללויה נרמז היחוד של הוי"ה אדנ"י כידוע .מ .זו הבינה,
להיות מבין דבר מתוך דבר ,כמעין המתגבר .מא .רצה לומר ,זה סימן
שאחר הבינה נמצא טוב ,שהוא חסד .מב .אפשר לפרש כוונתו ,שלפי
ימצא טõב"
âבר ִ ְ ָ
"מéłיל ַעל ָ ָ
שהבינה נקרא משכיל על דרך הכתובִ ְ ַ :
ורפא ל) "õישעיהו ו,
וŁב ְ ָ ָ
יבין ָ ָ
"äלבבִ ָ õ
)משלי טז ,כ( ,והמכוון הוא ככתובָ ְ :
י( ,ולפיכך תולה בו סליחה וחירות ,כי התשובה היא רפואתו ,להביא לו
סליחה וחירות .מג .יש לומר כוונתו ,שכאשר האדם מעורר כח
"äלבבõ
הבינה על ידי שהוא משכיל ,דהיינו עשיית תשובה ,ככתובָ ְ :
וŁב" ,אז יעורר אליו אשרי ,וידוע ,שתיבת אשרי גם כן רמז
יבין ָ ָ
ִָ
"àאŁרי ִéי ִא ְ⁄ר ִäני ָàנõת" )בראשית ל ,יג(,
על הבינה ,בסוד הכתובִ ְ ָ ְ :
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מכריזים את חטאיו
אבל בוא וראה ,כאשר האדם חוטא ונתחייב פעם אחת
ושתים ושלוש ,ואינו חוזר בו ,אז חטאיו בהתגלות
הם ,מפרסמים אותם למעלה ומפרסמים אותם למטה,
כרוזים הולכים לפניו ומכריזים ,העלו מסביב של פלוני,
נזוף הוא מרבונו ,נזוף הוא למעלה ,ונזוף הוא למטה ,אוי
לו שפגם הצלם של רבונו ,אוי לו שאינו חושש על כבוד
רבונו ,והקדוש ברוך הוא מגלה עונו למעלה ,זהו שכתוב:
◌ְ ◌ַ ּ
ממה לוֹ " )איוב כ ,כז(.
מתקוֹ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ִ ◌ְ
מים ◌ֲעוֹ נוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
"יגל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ

ההולך בדרך הישר וקרה לו חטא כולם מכסים עליו
וכאשר האדם הולך בדרך של רבונו ,ומתיגע בעבודתו ,אם
אנה לו חטא אחד ,כלם מכסים עליו ,עליונים
חטאה".
"כס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ותחתונים ,זה נקרא ◌ְּ
אמר לו רבי אבא ,אם כן ,מכוסה חטאה היה צריך לומר,
חטאה" מד?
"כס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מהו ◌ְּ

מעשים טובים הם מלבושים יקרים לעולם הבא
אלא שני עניני חכמה יש בזה ,וכך הם שניהם ,אחד ,כמו
זיו הזוהר
והשם אשרי ,מרמז על הבינה ,כשהיא משפעת אושר ,מלשון
אשרי האיש ,ומה הוא אושר הטוב שתשפיע לו הבינה ,היינו
שיהיה נשוי פשע .מד .רצה לומר ,בבנין פעול של פועל יוצא,
שהוא מכסה ומכוסה.
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שלמדנו ,שמעשים הטובים שהאדם עושה בעולם הזה,
עושים לו מהם בעולם הבא מלבוש של כבוד העליון
להתלבש בהם.

רשע המתחרט על מעשיו הטובים נאבד בעולם הזה ובעולם הבא
וכאשר האדם עשה מעשים טובים ,ואחר כך מתגברים
עליו מעשים רעים ,והקדוש ברוך הוא רואה בו
שמעשיו הרעים רבים הם ,ועוד הוא רשע ,שתוהה על
מעשים הטובים שעשה בתחלה ,נאבד הוא מהכל ,מעולם
הזה ומעולם הבא.

המלבוש שהרשע הכין במעשיו הטובים מתכסה צדיק
מה עושה הקדוש ברוך הוא מאותן מעשים טובים שעשה
זה החוטא בתחלה ,יש צדיק ההולך בדרכי מלך
העליון ,ומכין לו מלבוש ממעשיו ,וטרם שעלה בידו
להשלים מלבושי הכבוד שלו נפטר ,משלים לו הקדוש ברוך
הוא ,מאותן מעשים טובים שאבד אותו רשע החוטא ,ונשלם
מלבושי הכבוד שלו ,להתקשט בהם בעולם ההוא ,זהו
ילב ׁש" )איוב כז ,יז( ,זה החוטא הכין,
וצדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
"יכין ◌ְ ◌ַ ◌ִ
שכתובִ◌ ָ◌ :
חטאה"
"כס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
והצדיק נתכסה ממה שהוא הכין ,זהו שכתובְּ◌ :
מה
"כס ּוי" .
]הוא נתכסה מידי החוטא[ ,ועל כן לא כתוב מכוסה אלא ◌ְּ
זיו הזוהר
מה .כוונתו לתרץ ,שלפי זה ,אין משמעותו של כסוי ,בבנין נפעל ,שאין
זה פעול יוצא ,אלא שהוא שם עצם כמו כסות ,דהיינו מלבוש.
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חטאי הצדיק מתכסים במצולות ים
וענין השני ,שנתכסה אותו החטא של הצדיק ,במה שנקרא
מצולות ים ,שהרי מי שנופל במצולות ים לא נמצא
"ותש ◌ִלי%
לעולם ,לפי שהמים מכסים עליהם מו ,כמו שכתובְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ :
אותם" )מיכה ז ,יט(.
חט ◌ָ
מצלוֹ ת ◌ָים ◌ָּכל ◌ַ ּ ֹ
◌ִּב ◌ְ ◌3

דוד התקין מדרגתו שבמלכות ואחר כך שרה מדת היסוד
הנקרא משכיל על המלכות
ש ◌ִּכיל
"לדוד ◌ַמ ◌ְ ׂ
]זוהר תורה; זוהר חלק א' פ' נח דף עא [.רבי חזקיה פתחִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חטאה" ,מקרא זה נתבאר ,אבל מקרא
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע ◌ְּכס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
◌ַ ׁ ◌ְ
זה בסוד החכמה נאמר ,שהרי למדנו בעשרה מיני שבחים
שבח דוד להקדוש ברוך הוא ,ואחד מהם משכיל ,והיא
מדרגה אחת מאותן עשרה ,ודוד התקין עצמו קודם ששרתה
עליו מדרגה ההיא מז.

ה' בחסדיו מגביה את צד הפשעים וצד הזכיות מכריע את הכף
נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע" ,שהרי בשעה שהקדוש ברוך הוא שוקל
"אש ◌ֵרי ◌ְ ׂ
◌ַ ׁ ◌ְ
החטאים והזכיות של האנשים ,כאשר זה הכף
שבצד החטאים מתנשא ,והזכיות אשר בכף השניה מכריעין
"נש ּוי ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע".
למטה ,זה הוא ◌ְ ׂ
זיו הזוהר
מו .ולפי זה הפירוש ,גם כן יתורץ הלשון כסוי ,שאין זה ממשמעות
חיפוי ,אלא ממשמעות העלמה ושכחה ,שהחטא יהיה נשכח ,כי יושלך
במקום אשר לא יזכר ולא יפקד ולא יעלה על לב לעולם .מז .כמו
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ה' מכסה ומגין מפני מלאך המות הנקרא חטאה
חטאה" ,בשעה שהדין שורה בעולם ,יהיה הוא
"כס ּוי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְּ
מכוסה שלא ישלוט עליו המשחית ,כמו שהיה לו
לנח שהקדוש ברוך הוא היה מכסה עליו מאותו החטא
שהמשיך אדם על העולם.

ּובמצוֹות
ּבּתֹורה ְ ִ ְ
ׁשּיעסק ַ ָ
ּבׁשביל ֶ ַ ֲ ֹ
נברא ִ ְ ִ
האדם ִ ְ ָ
ָ ָָ
יחשב ה' לוֹ ◌ָעוֹ ן )לב ,ב( :
אדם א ◌ַ ◌ְ ׁ ֹ
ש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְ
יעקב ◌ְּב ◌ֵאל ׁ ◌ַש ◌ָדּ י
ואל ◌ַ ◌ֲ ֹ
יצחק ◌ְ ◌ֶ
אברהם ◌ֶאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ָוארא ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כג ע"ב([ ◌ ◌ֵ ◌ָ
אש ◌ֵרי
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לב( ◌ַ ׁ ◌ְ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
דעתי ◌ָ ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִמי ה' -א נוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
להםּ ִ◌ ַ◌ .
אדם
יחשב ה' לוֹ ◌ָעוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲאט ּו ◌ִמים ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אדם -א ◌ַ ◌ְ ׁ ֹ
הרי
מדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַעל ◌ָמה עוֹ ◌ְ ◌ִ
דעים ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש5א יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ◌ַ ּב ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן
עשה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםׂ ָ◌ ָ◌ ,
והתקינוֹ ◌ְ ◌ִ ּ
דרכיו.
וילִּ◌ %ב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בתק ּו ◌ָניוְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
]זוהר שמות פרשת וארא )דף

נתקן
ׁשּלמּטה ִ ְ ַ
הּמקּדׁש ֶ ְ ַ ָ
מעפר ַ ִ ְ ָ
אדםַ ֲ ֵ -
ּכׁשּנברא ָ ָ
ְ ֶ ִ ְָ
ואר ◌ָ ּב ◌ָעה
נתקןְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אדםַ◌ ֲ◌ ֵ◌ ,
ברא ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מעפר ◌ַ ◌ִּ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
קרא ◌ֵ ּבית
התח ◌ְּבר ּו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
התחבר ּו ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ארב ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קדּ ׁשְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
ועפ"ר,
מי"ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
"ש ר ּו" ◌ַח ּו ◌ַ ◌ִ
צדדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְיסוֹ דוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵא ׁ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
צדדים ◌ֵ ּ
צדדי )יסודות( ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
ארב ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והתחבר ּו ◌ַ ◌ְ
אל ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
זיו הזוהר
שנדרש בזהר על לדוד מזמור.
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אחד ◌ְ ּב ◌ִ ּ
מהם ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ןְ◌ ,וג ּוף
תק ּון ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא גּ ּוף ◌ֶ ◌ָ
ְוהתקין ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מהעוֹ ◌ָלם
הת ◌ְח ּתוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ֵ ◌ָ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
מ0ני עוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ֵ◌ ,
התחבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מעלה.
ׁ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ

מּתכֹות
ארּבעה ַ ָ
ארּבעה רּוחֹות ַ ְ ָ ָ
ארּבעה ְיסֹודֹות ַ ְ ָ ָ
ְַ ָָ
ראה,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ,בֹא ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
]זוהר שמות פרשת וארא )דף כ"ד ע"א([ ◌ָ ◌ַ
והם ◌ָאבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל
האמ ּו ◌ָנהֵ◌ ְ◌ ,
ראשוֹ ◌ִנים ◌ֵהם סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
ארב ◌ָעה ◌ִ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
העליוֹ ◌ָנה ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
המ ◌ְר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ּ◌ֶ
ועפ"רֶּ◌ ֵ◌ ,
עליוֹ ן] .ואלו
אלה ◌ֵהם סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
מי"ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
"ח ּו ◌ַ ◌ִ
א"ש ר ּו ◌ַ
◌ְיסוֹ דוֹ תׁ ֵ◌ ,
וכס"ף
זה"ב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
צאים ◌ָ ◌ָ
מהם יוֹ ◌ְ ◌ִ
הם האבות ,שכל העולמות אבות של הכל[ ּו ◌ֵ ◌ֶ
ותחת ◌ֵ ּ
להם ]כמו
אחרוֹ ת ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִמים ◌ָ ◌ֶ
אל ּו ◌ַמ ּ◌ָתכוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
ברז"לַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נח ׁ ◌ֶש"ת ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ּו ◌ְ ֹ
ועפ"ר ◌ֵ ◌ֶּ
הראשוֹ ◌ִנים
אלה ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ ׁ
מי"ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
"ח ּו ◌ַ ◌ִ
א"ש ר ּו ◌ַ
ראהׁ ֵ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
שאלו[ֹ ּ .
מדים
ועליוֹ ◌ִנים עוֹ ◌ְ ◌ִ
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
וש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטהּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מעלה ◌ְ ׁ ◌ֶ
ְוה0רשים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
מדים
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
לארב ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אר ◌ָ ּב ◌ָעהּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וא ◌ֶּלה ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
עליהםֵ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מער"בּ ֵ◌ .
ארב ◌ָעה ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ֵהם
מזר"ח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אל ּוָ◌ :צפוֹ "ן ◌ְ ◌ָודרוֹ "ם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ארב ◌ָעה ◌ֵ ּ
לצד
א"ש ◌ְ ◌ַ
אל ּוׁ ֵ◌ .
מדים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
צדדים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
ארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הדּ רוֹ ם
לצד ◌ָדּ רוֹ "םִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
מי"ם ◌ְ ◌ַ
מזר"חִ◌ ַ◌ .
לצד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
"ח ◌ְ ◌ַ
◌ָצפוֹ "ן ,ר ּו ◌ַ
ואר ◌ָ ּב ◌ָעה
מער"בְ◌ ַ◌ ְ◌ .
לצד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עפ"ר ◌ְ ◌ַ
ולחיםָ◌ ָ◌ .
קרים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מים ◌ָ ◌ִ
ויבשִ◌ ַ◌ .
ה ּוא ◌ַחם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
אחדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ֵ ּ
◌ֵ ּ
ארבע
שים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
ואלה עוֹ ◌ִ ׂ
וכ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ָ
אל ּו3◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְק ׁש ּו ◌ִרים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵנים
ברז"לֵ◌ ֲ◌ .
נחש"ת ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
וכס"ף ּו ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
זה"ב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מתכוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
אחד.
וכ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ָ
עשר3◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ׂ

לחּברם
ּכדי ְ ַ ְ ָ
ּכמזג ֶזה ְ ֵ
מזג ֶזה ְ ֶ ֶ
ֹוׂשה ֶ ֶ
ה' ע ֶ
ת ◌ֶקף
הא ׁש ּבוֹ ּ ֹ
הרי ◌ָ ◌ֵ
לצד ◌ָצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מאלַ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
האש ◌ִהיא ◌ִ ּב ◌ְ ׂ
ראהׁ ֵ◌ ָ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
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אחד
ונמזגים ◌ֶ ◌ָ
ההפֶ◌ ׁ %ש ּלוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וצפוֹ ן ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
חזקָ◌ ְ◌ .
בש ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ָ
וה ּ ֹי ◌ֶ ׁ
החמימ ּותַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לצד ◌ָדּ רוֹ םּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
לימיןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ
מים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחדִ◌ ַ◌ .
אחד ◌ְוה ּוא ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
מזג ◌ֶזה.
מזג ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ֶ ◌ֶ
אחד ,עוֹ ◌ֶ ׂ
לחב ◌ָרם ]להחזירם[ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ

ּכאחד
ֹותם ְ ֶ ָ
מֹוזג א ָ
ה' ֵ
לצד ◌ָדּ רוֹ ם.
החליפם ◌ְ ◌ַ
ויבשָ◌ ִ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
האש ◌ַחם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ולחׁ ֵ◌ ָ◌ ,
הצפוֹ ן ה ּוא ◌ַקר ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ
ולחיםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש
קרים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
ויב ׁשַ◌ּ ַ◌ .
◌ָדּ רוֹ ם ה ּוא ◌ַחד ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ונכנסים
מדּ רוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מים ◌ִ ◌ָ
צאים ◌ַ ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ◌ֵזג אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
תקף
ונכנס ◌ְּב ֹ ◌ֶ
מצפוֹ ןָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מים .יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ׁ
פעים ◌ַ ◌ִ
מצפוֹ ן ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
אש ◌ִ ◌ָ ּ
לצפוֹ ןּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
החמימ ּות ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום
ת ◌ֶקף ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מדּ רוֹ ם יוֹ ◌ֵצא ּ ֹ
הדּ רוֹ םּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מלוה
ואחד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא לוֹ ◌ֶוה ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
לחברוֹ ◌ִ ◌ֶ ּ
לוה ◌ָ ּכל
מזרחְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֶ
מ0לוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ר ּו ◌ַח ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אחד.
להתחבר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ונכללים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לחברוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ

הּמים"
ּפני ַ ָ ִ
מרחפת ַעל ְ ֵ
אלהים ְ ַ ֶ ֶ
"ורּוח ֱ ֹ ִ
ְ ַ
נכנסת ר ּו ◌ַח
מח-קתֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ .
והם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מצד ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ֶזהִ◌ ַ◌ ,
ראהׁ ֵ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מים ◌ִ ◌ַ ּ
אש ◌ִ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א(
דדיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
הצ ◌ָ ◌ִ
יניהם ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
חזת ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ּ
למעלה
מדת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אש עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ֵ ׁ
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
א-הים ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
מרחפת ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
יניהם
נכנסת ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
הארץ .ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מדים ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מים עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַצד ◌ֶזהּ ,ו ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים
העפרַ◌ּ ַ◌ ,
מח-קתָ◌ ָ◌ ֶ◌ .
מפרידה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
דדים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חזת ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
שת ◌ֵ ◌ֶּאלה
כ ◌ַח ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
מכ ◌ָ ּלם ◌ַ ּב ּ ֹ
מקב ◌ֶלת ◌ִ ◌ּ3
ואשּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
עליוְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ְ ◌ֵ ׁ
מדים ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
עליו.
מדים ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ

ּומים
מחלקת ֶׁשל ֵאׁש ַ ִ
ֵאין ַ ְ ֹ ֶ
ולח ,ר ּו ◌ַח
מזרח ◌ַחם ◌ְ ◌ַ
מזרחָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ראה .ר ּו ◌ַח ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ

]קר ויבש .הצד שהוא
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הרי ◌ֵא ׁש ◌ַחם
דדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ולכן אוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
ולח ◌ִהיאֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יבש[ ◌ַחם ◌ְ ◌ַ
הצד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַחם
ולחים .ר ּו ◌ַח ה ּוא ◌ַחם ◌ְ ◌ַ
קרים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מים ◌ָ ◌ִ
ְויבשּ ,ו ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ולחּ ַ◌ ַ◌ .
הסכ ◌ָמה
יש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ׁ
הצד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַלח ◌ָאח ּוז ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ִיםַ◌ ְ◌ .
◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
אשּ ַ◌ ַ◌ .
מים.
מח-קת ׁ ◌ֶשל ◌ֵא ׁש ּו ◌ַ ◌ִ
מפריד ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
יניהםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ

צדדים
ּבׁשני ְ ָ ִ
נאחז ִ ְ ֵ
מערב ֶ ֱ ָ
ַ ֲָ
עליו ◌ֶאת ◌ּ3כ ◌ָּלםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
מקבל ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ויבשֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עפר ה ּוא ◌ַקר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
וכלם עוֹ ◌ִשׂ ים ּבוֹ
◌ָ ◌ָ
כחם ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום
מק ◌ֵ ּבל ◌ִמ ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ְ ּב ֹ ◌ָ
יהםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
מע ◌ֵשׂ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ
וצד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַקר ◌ָאח ּוז ◌ַ ּב ◌ָ ּצפוֹ ן
ויבשַ◌ ְ◌ ,
העפר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַקר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
נאחז ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ערב ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַּב ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
ערב
נאחז ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
קרִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ %צפוֹ ן ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
נאחז ◌ְ ּב ֹ
קר ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הרי ֹ
ולחֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַקר ◌ְ ◌ַ
בש
ויב ׁשּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַה ּ ֹי ◌ֶב ׁש ׁ ◌ֶש ּלוֹ אוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ◌ַה ּ ֹי ◌ֶ ׁ
◌ְּב ◌ַצד ◌ֶזהָ◌ .דּ רוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַחם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
צדדים.
מערב ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ונאחז ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אחרָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ערב ◌ְּב ◌ַצד ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ

ּבזה
ּכלּולים ֶזה ָ ֶ
ּכּלם ְ ִ
ָֻ
נאחזת
הדּ רוֹ ם ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
חמימ ּות ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ֲ ◌ִ
נאחז ◌ָדּ רוֹ ם ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרחֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכן ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
מזרח ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָזרחּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חמימ ּות ◌ַ ּ◌ִ
◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
נאחז ◌ַּב ◌ָ ּצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲה ◌ֵרי ◌ַלח ּותוֹ
מזרחי"ת.
נמצא ◌ְדּ רוֹ ◌ִמי"ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עכשו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הצפוֹ ןָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
◌ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
ֶנאחזת ◌ְ ּב ◌ַלח ּות ◌ַ ◌ָ ּ
מערבי"ת ◌ְדּ רוֹ ◌ִמי"ת.
מערבי"תִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מזרחי"ת ◌ְצפוֹ ◌ִני"תְ◌ .צפוֹ ◌ִני"ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחד.
אחד ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
לשל ◌ֶ ◌ָ
להש ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ְוכ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌3

זהב
ּובים ָ ָ
ׁשנים ְּכר ִ
ְ ִַ
והינ ּו
זהבְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נעשה ◌ָ ◌ָ
האש ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ת ◌ֶקף ◌ָ ◌ֵ ׁ
זהבֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ַ ּצד ּ ֹ
שה ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֵּכן ◌ָצפוֹ ן עוֹ ◌ֶ ׂ
עפר
אש ◌ָאח ּוז ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
יאתהֶ◌ ׁ .ש ◌ֵ ׁ
זהב ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
מצפוֹ ן ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לז( ◌ִ ◌ָ ּ
זהב לוֹ ְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה
ועפרוֹ ת ◌ָ ◌ָ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם כח( ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זהבְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
שה ◌ָ ◌ָ
ונע ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
זהב.
ׁ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְּכר ּו ◌ִבים ◌ָ ◌ָ
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I

ּברזל"
קהה ַה ַ ְ ֶ
"אם ֵ ָ
ִ
קריר ּות
עפרּ ,ו ◌ְ ◌ִ
נאחזים ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
מים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
וארא ַ)דּף כ"ד ע"ב([ ◌ַ ◌ִ
פּרשׁת ָ ֵ ֶ
]זוֹהר ְשׁמוֹת ָ ָ ַ
ַ
צדדיםּ ַ◌ ,ב ◌ָ ּז ◌ָהב
נאחז ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עפר ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ָ
כסףּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ֲ ◌ֵ
שה ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַלח ּות עוֹ ◌ֶ ׂ
ּו ◌ַב ◌ֶּכ ◌ֶסףָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חזת ]תמיהה,
המ ◌ִיםְ◌ ,ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חזת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
יניהם .ר ּו ◌ַח אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ונתן ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
במה שאמר רוח קר ויבש ,שאם כן ,רוח ועפר שוים בטבעם ,אבל יש אומרים כי
רוח חם ולח ,ואם כן נוכל לומר שאוחז הרוח לשני צדדים אש חם ויבש ,ורוח חם
ולח .הצד שהוא חם אוחז באש ,והצד שהוא לח אוחז במים ,ומפריד מחלקת של
אש ומים .עפר הוא קר ויבש ,ומים קרים ולחים ,והצד הקר אוחז בעפר בצד הקר.
נמצא שעפר מקבל עליו כלם ,משום כך אחוז לשני הצדדים ,שהרי אש חם ויבש,

אחדֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵעין
ציאה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
האשּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ָ
מים קר ולח .ע"כ[ ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ ׁ
קר ׁ ◌ֶש ּלוֹ ,
וה ּ ֹ
בש ◌ְ ◌ַ
לבדּ וֹ ◌ַּב ּ ֹי ◌ֶ ׁ
אמרנ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ַ
ועפר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
קללָ◌ ָ◌ ְ◌ .
ְנחשת ◌ָ ◌ָ
◌ ֹ ׁ ◌ֶ
רזל ◌ְוגוֹ '.
הב ◌ְ ◌ֶ
קהה ◌ַ ◌ַ ּ
וסימנ) - %קהלת י( ◌ִאם ◌ֵ ◌ָ
רזלְ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ֵצא ◌ַּב ◌ְ ◌ֶ

ּבכּלם
נאחז ְ ֻ ָ
העפר ֶ ֱ ָ
ֶָָ
נאחז ◌ְּב ◌ָּ◌ 3
שים ּבוֹ ◌ַּכ ּצ ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהםּ .בא
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ִ ׂ
כלם3◌ ְ◌ ,
ועפר ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחד
הרי ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
נחשתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכסף ּו ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
זהב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עפר ◌ֵאין ◌ָ ◌ָ
ְראהּ ְ◌ ,ב-א ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
לחברוֹ ◌ִ ◌ֶ ּ
נאחז
והעפר ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
להתק ◌ֵ0ר ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מ0לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מלוה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ְואחד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ֶ ◌ָ
מיםְ◌ .ור ּו ◌ַח
אש ּו ◌ַ ◌ִ
חזים אוֹ תוֹ ׁ ֵ◌ ,
צדדים אוֹ ◌ֲ ◌ִ
0ני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌3כ ◌ָּלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ
ִנקרבת לוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
שה.
מע ◌ֶ ׂ
אלה ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
שה ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ

ּברזל
ֹוליד ַ ְ ֶ
ּברזל מ ִ
ְַ ֶ
אחרים
עפרוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
שה ּומוֹ ◌ִליד ◌ֲ ◌ָ
עמם ,עוֹ ◌ֶ ׂ
תחבר ◌ָ ◌ָ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עפר ◌ִ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
סלת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ירקה,
עפר ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָהב מוֹ ◌ִליד ◌ֲ ◌ַ
עפרת,
ממ ׁשְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶּכ ◌ֶסף ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִליד ֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ָ
זהב ◌ַ ◌ָּ
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נחשת ◌ְ ◌ַ ◌ָ
לידה ◌ְּב ◌ִדיל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
העליוֹ ◌ָנה מוֹ ◌ִ ◌ָ
חשת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ֹ ׁ ◌ֶ
קטנּ הְּ◌ .כמוֹ
יחד.
ברזל ◌ָ ◌ַ
רזל ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
וסימנ) - %משלי כז( ◌ַּב ◌ְ ◌ֶ
רזלְ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רזל מוֹ ◌ִליד ◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ

ארבעה היסודות קשורים זה בזה
קש ּו ◌ִרים
ועפרּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ּו ◌ְ ׁ
מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אש ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ִ
ראהׁ ֵ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
והעפר ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא מוֹ ◌ִליד
ואין ◌ָ ּב ◌ֶהם ּ ◌ֵפר ּודָ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,
אמר
עליוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מתק0רים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְּכאוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ְ
אחר ◌ָ ּכ- ,%א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
ראשיםּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ ּ
היה
אלה ◌ָ ◌ָ
לאר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יפ ◌ֵרד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מ0ם ◌ִ ּ ◌ָ
)בראשית ב( ּו ◌ִ ◌ָ
ּ◌ֵפר ּוד.

ּׁשהם".
ואבן ַה ֹ ַ
ּבדלח ְ ֶ ֶ
"ׁשם ַה ְ ֹ ַ
ָ
שתכ ◌ַח ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
העפרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשהא מוֹ ◌ִליד ◌ַּב ּ ֹ
הרי ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ִמ( ּום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נמצאוֹ ת
נהרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים ,מוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ואבן
דלח ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הב ֹ ◌ַ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ָשם ◌ַ ◌ְּ
והם ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
יקרוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
אבנים ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לאר ◌ָ ּב ◌ָעה
והן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ע7רהֵ◌ ְ◌ ,
יקרוֹ ת ◌ֵהן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
אבנים ◌ְ ◌ָ
ה0הםְ◌ .ואוֹ ◌ָתן ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ֹ ◌ַ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כח(
בטיםֶ◌ ׁ ,
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נגד ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ְוהאבנים ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
עש ◌ֵרה ◌ַעל
ראל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
היין ◌ַעל ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָקר ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַה ◌ָ ּים.
עשר ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ְשמוֹ ◌ָתםּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ

ֹולם
הרּוח הּוא ִקּיּום ָהע ָ
ָ ַ
אמרנ ּוַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
דדים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הצ ◌ָ ◌ִ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ארב ◌ַעת ◌ַ ◌ְ ּ
ומ ◌ָּטהִ◌ ,ק ּי ּום ׁ ◌ֶשל
מעלה ◌ָ ◌ַ
והם ◌ַה ◌ִּק ּי ּום ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קש ◌ִרים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
ונפש -א
גללוֹ ׁ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הכל עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם יוֹ ◌ֵתר ה ּוא ◌ָהר ּו ◌ַחִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
נגרעת ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ֲ ◌ִ ּ
מדת ◌ֶ ◌ָּ
אחדֵ◌ ,אין
רגע ◌ֶ ◌ָ
אפל ּו ◌ֶ ◌ַ
אלא ◌ָ ּבר ּו ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
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I

דעת
להתק ◌ֵ ּיםְ◌ ,וסוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )משלי יט( ◌ַגּ ם ◌ְ ּב-א ◌ַ ◌ַ
פש ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ֶ
להתק ◌ֵ ּים.
אינ ּה טוֹ בְ◌ ,ו-א ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נפש ◌ְ ּב ◌ִלי ר ּו ◌ַח ◌ֵ ◌ָ
ֶנפש -א טוֹ בׁ ֶ◌ ֶ◌ .
◌ ◌ֶ ׁ

ּבקר
עׂשר ָ ָ
ׁשנים ָ ָ
אבנים ְ ַ ִ
עׂשר ֲ ָ ִ
ׁשנים ָ ָ
ְ ִַ
ע7רה
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
עשר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ראה ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
נטל ּו
עשר ◌ָ ּב ◌ָקר ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַה ◌ָ ּיםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכְ◌ ָ◌ %
אבניםֵ◌ ,הם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עשר
לעלה ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
הב ◌ָקר ◌ָ ֹ ◌ָ
יאים )במדבר ז( ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ִ
שר ◌ְנ ◌ִ ׂ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
ברים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו,
יח ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ןּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
והכל ה ּוא סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ָפ ◌ִרים ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
הכֹל ◌ָ ּב ּה.
העקר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יח ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ

מארּבעה ְיסֹודֹות
נברא ֵ ַ ְ ָ ָ
האדם ִ ְ ָ
ָ ָָ
חזק ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
0אמר ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
נברא,
קדּ ׁש ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
מעפר ◌ַ ּ◌ִ
האדםַ◌ ֲ◌ ֵ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ברא
נש ◌ָמהּ ,ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נת ◌ָנה ּבוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
מעלה ◌ִ ּ◌ְ
קדּ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
מעפר ◌ַ ּ◌ִ
ּו ◌ֵ ◌ֲ ◌ַ
צדדים ◌ְיסוֹ דוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִהתחבר ּו בוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מהעפר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֵ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
שההתח ◌ְּבר ּו בוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מעלה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העפר ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ברא ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכַ◌ %גּ ם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לב(
והינ ּו ׁ ◌ֶ
האדםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והש ּ◌ַת ּ◌ֵלם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְיסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אימתי -א
רמ ◌ָ ּיהַ◌ ָ◌ ֵ◌ .
ואין ◌ְּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
יחשב ה' לוֹ ◌ָעוֹ ן ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
אדם -א ◌ַ ◌ְ ׁ ֹ
רמ ◌ָ ּיה.
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
יחשב ה' לוֹ ◌ָעון? ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׁ ֹ
רבי
גרשוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
ראש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ְ ׁ
נש ֹא ◌ֶאת ֹ ׁ
אמר ◌ָ ׂ
משה ּ◌ֵל ֹ
ויד ◌ֵ ּבר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
יח0ב ה' לוֹ ◌ָעון
אדם -א ◌ַ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לב( ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
ראשוֹ סוֹ פוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאין ֹ ׁ
רמ ◌ָ ּיהָ◌ ּ ַ◌ .
ְואין ◌ְ ּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ
ואין סוֹ פוֹ
וכֵ◌ ּ %פ ◌ְר ׁש ּוה ּו.
להסת ◌ֵּכל ּבוֹ ָ◌ ְ◌ ,
ויש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ראשוֹ ׁ ֵ◌ ְ◌ .
ֹ ׁ
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ֹולם
ׁשֹורה ָּבע ָ
הּדין ֶ
מנחה ַ ִ
ּתפ ַּלת ִ ְ ָ
ּבׁשעת ְ ִ
ִ ְַ
ראהִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
מנחה
פלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
נשׂא ַ)דּף קכא ע"א([ ּ ֹ
פּרשׁת ָ ֹ
בּמּדבּר ָ ָ ַ
]זוֹהר ַ ִ ְ ָ
ַ
מנחהּ ,ו ◌ְגב ּו ◌ָרה
פלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויצחק ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ַ
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
ונכנס ◌ַ ◌ַּ
ילהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל
הל ◌ְ ◌ָ
לטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
ּ
לקבל אוֹ תוֹ )ללילה(ּ .ו ◌ִמ ◌ְז ◌ַמן ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
נפרד
מנחהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
תפלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ַּ
ררים ◌ָ ּכל
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ילהַ◌ ַ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
לקבל )אותו( ּו ◌ִ ◌ְ
ה7מאל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ְ ֹ
ררים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
תחים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּבח ּוץּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ
מרי ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
מות.
טעם ◌ָ ◌ֶ
עמים ◌ַ ◌ַ
וכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
0טיםָ◌ ְ◌ ,
מתפ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ

קֹולּה
ּומרימה ָ
מׁשּבחת ְ ִ ָ
הּׁשכינה ְ ַ ַ ַ
ּבחצֹות ַ ְ ִ ָ
ֲַ
נתב ◌ֵארַּ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
שׂא ַ)דּף קכא ע"ב([ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
פּרשׁת ָנ ֹ
בּמּד ָבּר ָ ָ ַ
]זוֹהר ַ ִ ְ
ַ
ושוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ְּ
מעלה
הקדוֹ ׁ ָ◌שה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מק ◌דםׁ ְ◌ ,
ה7מאל ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ְ ֹ
ממ ׁש ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
הראש
ושוֹ ֶ◌רה ◌ָ ֹ ׁ
ואז עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ׁ
מרימה קוֹ לָ◌ ְ◌ ,
מש ◌ַּב ◌ַחת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֵריחוֹ ת ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
לה.
וה7מאל ◌ָאז ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
7מאלֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ַּב ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מקב ◌ָ ּ

לּמל5
ׁשּבח ַ ֶ ֶ
להתע ֵֹורר ְל ַ ֵ ַ
ּזמן ְ ִ ְ
הּבקר הּוא ַה ְ ַ
ַ ֶֹ
לש ◌ֵּב ◌ַח
להתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ׁ ◌ַ
זמן ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ְ ◌ַ
הכרוֹ ז קוֹ ◌ֵרא ◌ָבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָאז ◌ַ ◌ָ ּ
התב ◌ְ7מ ּות
ונמצאת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מתעוֹ ◌ְררוֹ תֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ואז ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ִ ◌ְ
למ ◌ֶלָ◌ ְ◌ .%
◌ַ ּ◌ֶ
לז ◌ֵ ּוג ◌ִז ּו ּוג ◌ֶזה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ
הכלַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּ ֹ
כאחד.
נמצא ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ִז ּו ּוג ◌ַ ּ ֹ
קהָ◌ ְ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
וה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ
הב ◌ֶקרַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ
מחב ◌ָ ּ
)למלך ,כשבא הבקר והימין מתעורר ומחבק אותה ,אז נמצא זווג הכל כאחד ,ואז
התשבחות מתעוררות ונמצאת התבשמות הכל .אשרי חלקו של מי שמעורר לזוג

זווג זה(.
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 Iזוהר תהלים I

I

האדם
מע ֵׂשי ָ ָ ָ
ּומעידה ַעל ַ ֲ
למעלה ְ ִ ָ
ֹולה ְ ַ ְ ָ
ּנׁשמה ע ָ
ַה ְ ָ ָ
מות
טעם ◌ָ ◌ֶ
עמים ◌ַ ◌ַ
אדם ◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִנים ◌ְוטוֹ ◌ֲ ◌ִ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מדת,
מדת ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למעלה  -עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ְוהנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
ּ
תבים אוֹ ◌ָתם ◌ַעל
עש ◌ָתה ◌ָ ּכל ◌ַהיוֹ םְ◌ ,וכוֹ ◌ְ ◌ִ
יה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ׂ
ש ◌ָ
מע ◌ֶ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ְונבחנת ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
מעידה ◌ַעל
למעלה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּ ◌ֶפ ◌ֶתקַ◌ .מדּ ּו ◌ַע? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ּ
מפיו.
ועל ◌ָ ּכל ◌ִדּ ּב ּור ◌ְ ◌ִוד ּב ּור ׁ ◌ֶשיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ ◌ִ
האדם ◌ְ ◌ַ
מעשי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ

רקיעים.
ֹוקע ְ ִ ִ
ֹולה ּוב ֵ ַ
ִּדּבּור ָקדֹוׁש  -ע ֶ
מפיו ה ּוא ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ,דּ ּב ּור
האיש ◌ִ ּ ◌ִ
דב ּור ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ִ ׁ
כשאוֹ תוֹ ◌ִ ּ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
פלה ◌ְותוֹ ◌ָרה  -אוֹ תוֹ ◌ִד ּב ּור עוֹ ◌ֶלה
כנס ◌ַ ◌ַּ
ילה,
הל ◌ְ ◌ָ
רקיעיםְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמדַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קע ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּובוֹ ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ֶל.%
מכניסתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הדּ ּב ּור ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חזת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
ְוהנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ֶּ

ּפתחי ִפי5
ׁשמר ִ ְ ֵ
ְ ֹ
רעים,
מדּ ּב ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ִ
כרא ּויְ◌ ,וה ּוא ◌ִדּ ּב ּור ◌ִ ◌ִ
דב ּור ◌ֵאינוֹ ◌ָ ◌ָ
כשאוֹ תוֹ ◌ִ ּ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ָּ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה,
הדּ ּב ּור עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ָ
הרע  -אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
מל ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )מיכה ז(
האדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
חטא ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
דב ּור ◌ְואוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
ונר ׁ ◌ָשם אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
יח ׁשֹב ה'
אדם -א ◌ַ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ַ ׁ ◌ְ
תחי ◌ִפיֵ◌ ָ◌ ְ◌ .%
מר ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
חיקְ◌ ׁ %ש ֹ
מ0כבת ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
רמ ◌ָ ּיה.
אימתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
לוֹ ◌ָעוןַ◌ ָ◌ ֵ◌ ,

הנשמה עולה למעלה בלילה ומעידה על מעשיו
רמ ◌ָיּ ה )לב ,ב( :
ואין ◌ְ ּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
יחשב ה' לוֹ ◌ָעוֹ ן ◌ְ ◌ֵ
אדם א ◌ַ ◌ְ ׁ ֹ
ש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

I

]זוהר תורה; זוהר חלק ג' פ' נשא דף קכא [.אמר רבי אבא ,מקרא זה
יש לעיין בו .בוא וראה ,בשעה שהאנשים ישנים בלילה,
וטועמים טעם של מיתה ,הנשמה עולה למעלה ,עומדת
במקום שצריכה לעמוד ,ונבחנת על מעשיה שעשתה כל
היום ,ונכתבים בספר ,מה הטעם ,לפי שהנשמה עולה
למעלה ,ומעידה על מעשי האדם ,ועל כל דבור ודבור שיצא
מפיו.

הנשמה לוקחת כל דיבור טוב ומכניסה לפני המלך
וכאשר אותו הדבור שהוציא האדם מפיו הוא כראוי ,כגון
דבור קדוש של תורה ותפלה ,זה הדבור עולה
ובוקע רקיעים ,ועומד במקום שצריך לעמוד ,עד שנכנס
הלילה ,והנשמה עולה ואוחזת אותו הדבור ומכניסה אותו
לפני המלך.

דיבור רע נרשם על הנשמה והגוף של האדם שדיבר
וכאשר זה הדבור אינו כראוי ,והוא דבור מדיבורים הרעים
או מלשון הרע ,דבור זה עולה למקום שעולה ,ואז
נרשם זה הדבור ואותו החטא על זה האדם שהוציאו מפיו,
תחי ◌ִפי;" )מיכה ז ,ה( ,ולפי
מר ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
חיק; ׁ ◌ְש ֹ
"מ0כבת ◌ֵ ◌ֶ
זהו שכתובֶ◌ ֶ◌ ֹ ִ◌ :
"אין
שב ה' לוֹ ◌ָעוֹ ן" ,מתי ,כאשר ◌ֵ
אדם -א ◌ַ ◌ְ
"אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
זה ◌ַ ׁ ◌ְ
יח ׁ ֹ
רמ ◌ָ ּיה".
◌ְּבר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

החטא
לפרׁש ַ ֵ ְ
צריֵ ָ ְ 5
ִָ
פש ◌ַעי
עלי ◌ְ ׁ ◌ָ
אמרתי אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
יתי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ועוֹ ◌ִני א ◌ִכ ◌ִּס ◌ִ
דיעֲ◌ ַ◌ 2
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
◌ַח ּ ◌ָט ◌ִ
סלה )לב ,ה( ] :זוהר פ'
אתי ◌ֶ ◌ָ
את ◌ֲעוֹ ן ◌ַח ּ ◌ָט ◌ִ
נשׂ ◌ָ
ואתה ◌ָ ◌ָ
ליהוה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
◌ַ ָֹ ◌
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ .%עד
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ויקרא )דף כ ע"א([ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
דברי
נש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לרבי ◌ִח ◌ָ ּייאְ◌ ׁ ִ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
לכיםַ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ואמר) ,תהלים לב(
עתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
דברי ◌ַ ּ◌ִ
תוֹ ◌ָרהּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כסה ◌ֶאת
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ֶ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
דיעְ◌ #וגוֹ 'ּ ָ◌ ִ◌ ,
חט ◌ִ
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
◌ַ ◌ָּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ַ ◌ֵ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ויבק ׁש
מפרש אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואינוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
חטאיו ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לפת ◌ַח ּ ◌ֶפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהִ◌ ,מּ 0ום
תנים לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
רחמים- ,א נוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לפני
מפר ׁש אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואם ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מתב ◌ֵ ּי ׁש )מכסה( ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוִ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ָ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
ויתגּ ◌ְּבר ּו
עליוַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָחס ◌ָ ◌ָ
הדּ ין.
הרחמים ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ

ננעלּו
ּדמעֹות ֹלא ִ ְ ֲ
ׁשערי ְ ָ
ַ ֲֵ
הסת ּו ◌ִמים ה ּוא
תחים ◌ַ ּ◌ְ
הפ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ְ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ה ּוא ּבוֹ ◌ֶכהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
תחּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
חטאיוּ ָ◌ ,כבוֹ ד
רישת ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ּ ◌ְפ ◌ִ ׁ ◌ַ
מתקב ◌ֶלתַ◌ ְ◌ .
תפלתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
בח ּתוֹ ◌ָדה
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּובֹ ּ ,ז ◌ֵ ◌ַ
רחמים ◌ַעל ◌ִדּ יןַ◌ ְ◌ .
להגביר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למ ◌ֶלּ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
ה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
למעלה
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כב ּו ◌ִדים ◌ֵהםָ◌ ֶ◌ ,
דנני? ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ּ
יכב ◌ָ ◌ְ ◌ִ
דנניַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
יכ ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
הבא.
ואחד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אחד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
למטהָ◌ ֶ◌ .
ְואחד ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ָ
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I

ׁשעי ַלה'"
עלי ְפ ָ ַ
ֹודה ֲ ֵ
"א ֶ
עלי
הרי ◌ְּבאוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
בריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
כלְּ◌ ,ב ֹרב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
קשה ◌ַ ּב ּ ֹ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
◌ַ ּ ◌ָ
ועוני -א
דיעִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
חט ◌ִ
פש ◌ַעי ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ָ
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
מספיקַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ָּ
הרי אוֹ ◌ֶדה
פש ◌ַעי ◌ַלה'? ◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ְ ׁ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכ %אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
יתיַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כס ◌ִ
◌ִ ּ ◌ִ
להיוֹ ת!
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
פש ◌ַעי ◌ַלה'ְ◌ ,ל; ◌ָ ◌ָ
עלי ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ

קּדיׁשא
ּתיקא ַ ִ ָ
החטא ֶזה ַע ִ ָ
ׂשיאת ַ ֵ ְ
למלְּ 5ונ ִ ַ
הֹודאה ְ ֶ ֶ
ָָ
ואמר ◌ֶאת
דשַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הק ◌ ׁ
אמר ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
בריו ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ,את ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים
מהת ◌ְ ּ
ליח ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
0מיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
למלכ ּות ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
חתוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ֶאת
הת ◌ְ ּ
מעליוֹ ◌ִנים ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ַ
העליוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶאל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דיע,%
חט ◌ִ
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ .
לה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
המ ◌ֶל ,%ה ּוא מוֹ ◌ִ ◌ַ
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
דיע ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ָּ
מצ ◌ִדּ יקוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם.
כס ◌ִ
ועוֹ ◌ִני -א ◌ִ ּ ◌ִ
)למלכות השמים אמר( ◌ַ ◌ֲ
יתיּ ַ◌ ִ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
עלי ◌ְ ׁ ◌ָ
אמרתי אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
פש ◌ַעי ◌ַלה' ֶ◌ -זה ּו ◌ַ ◌ֶּ
דאה.
לפניו ְּ◌ -בהוֹ ◌ָ ◌ָ
להכניס ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וה0לוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
ה0לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ
זבח ּתוֹ ◌ַדת
דאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ◌ֶ ◌ַ
למים ◌ְ ּבהוֹ ◌ָ ◌ָ
נקרבים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
למעלה,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סלהֶ◌ .זה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתי ◌ֶ ◌ָ
חט ◌ִ
נש ◌ָ
ואתה ◌ָ ◌ָ ׂ
למיוָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ָ
את ◌ֲעון ◌ַ ◌ָּ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ָשר ּויִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ּ ַ◌ %
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
כל.
אוֹ ◌ֵחז ◌ַּב ּ ֹ

ּתלכּו"
אלהיכם ֵ ֵ
"אחרי ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
ַ ֲֵ
למ ◌ֶל,%
]זוהר פ' ויקרא )דף כ ע"ב([ ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ַ ּ◌ֶ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ נוֹ ַ◌ּ ִ◌ ,
ליחד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ָ ◌ִ
קשר
ממ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ּ◌ַ
אחדּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
קשר ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ולקשר ◌ַ ּ ֹ
למטהֹ ׁ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
החכם ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ,מי ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ִנמצאת ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ְ ◌ֵ
לב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ
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I

המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ?%
היה ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%שה ּוא ◌ָ ◌ָ
דוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ
רכי
למ ◌ָדה אוֹ ◌ָתנ ּו ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ּ◌ְ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ּ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ◌ָ ּכ %ה ּואַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
אמר )דברים יג(
אחריוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ללכת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵנּ ◌ַדע ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ֶ
א-היכם ּ◌ֵת ◌ֵלכ ּו ◌ְוגוֹ '.
אחרי ה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ

פסוק הזה קשה
פש ◌ַעי
עלי ◌ְ ׁ ◌ָ
אמרתי אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
יתי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ועוֹ ◌ִני א ◌ִכ ◌ִּס ◌ִ
דיעֲ◌ ַ◌ 2
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
◌ַח ּ ◌ָט ◌ִ
סלה )לב ,ה( ] :זוהר תורה;
אתי ◌ֶ ◌ָ
חט ◌ִ
את ◌ֲעוֹ ן ◌ַ ּ ◌ָ
ואתה ◌ָנ ◌ָשׂ ◌ָ
◌ַלה' ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
זוהר חלק ג' פ' ויקרא דף כ [.אמר רבי חייא ,כל זה המקרא קשה,
עלי ◌ְפ ׁ ◌ָש ◌ַעי" היה די ,ומהו
ביתור לשון ,שהרי ב"אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
יתי" ,ואחר כך "אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
כס ◌ִ
ועוֹ ◌ִני -א ◌ִ ּ◌ִ
עלי
"חט ◌ִ
◌ַ ּ◌ָ
דיע; ◌ַ ◌ֲ
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
פש ◌ַעי ◌ַלה'" ,ועוד שהרי אודה עלי פשעי לך היה צריך לומר.
◌ְ ׁ ◌ָ

עיקר הוידוי הוא למלכות כדי שיוכל ליכנס לפנים
אלא דוד כל דבריו ברוח הקודש אמרם ,ולמלכות השמים
אמר ,לפי שהיא השליח מן התחתונים לעליונים ,ומן
העליונים לתחתונים ,ומי שמבקש מהמלך ,צריך להודיע לה
דיע;" ]למלכות השמים אמר[.
"חט ◌ִ
אתי אוֹ ◌ִ ◌ֲ
בתחלה ,ועל כן ◌ַ ◌ָּ

להתודות לפני ז"א עד שורשו שבבינה
עלי
יתי" ,מן צדיקו של עולם ,אמרתי "אוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ
כס ◌ִ
"ועוֹ ◌ִני -א ◌ִ ּ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
מח
◌ְפ ׁ ◌ָש ◌ַעי ◌ַלה'" ,זה מלך הקדוש שכל השלום שלו ,
זיו הזוהר
מח .כוונתו על ג' המדרגות ,מלכות יסוד ותפארת ,עבירה קלה
שנקראת חטא ,נוגע הפגם רק במלכות ,גדולה שנקראת עון ,מגיע
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I
בהודאה מט,

שהרי
והשלמות שצריך האדם להכניס לפניו הוא
למיו" )ויקרא ז ,יג(.
זבח ּתוֹ ◌ַדת ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
"על ◌ֶ ◌ַ
שלמים נקרבים בהודאה ,שנאמרַ◌ :

למעלה למעלה שארך שורה ,היינו במקום אבא ואמא
סלה" ,זה למעלה למעלה ,מקום
אתי ◌ֶ ◌ָ
חט ◌ִ
"וא ּ ◌ָתה ◌ָנ ◌ָשׂ ◌ָ
את ◌ֲעוֹ ן ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ
שהקדמון הקדוש שוכן נ ,לפיכך מקרא זה כולל הכל נא.

ליחד בבקשתו את כל המדות העליונות
כדמיון זה ,מי החפץ לתבוע בקשתו מאת המלך ,צריך
לייחד שם הקדוש בבקשתו ,מלמטה למעלה,
ומלמעלה למטה ,ולקשור הכל בקשר אחד ,ושבזה הקשר
תהיה נמצאת בקשתו.
זיו הזוהר
הפגם ליסוד ,היותר גדולה שנקראת פשע ,מגיע הפגם לתפארת
שנקרא מלך ,שכל השלום שלו ,ובזה יתורץ לשון הכפול שבזה
הפסוק .מט .פירוש ,בוידוי של הבעל תשובה .נ .כאן רבו הפירושים,
ודברי הזוהר הקדוש כפטיש יפוצץ סלע ,ולי הפעוט נראה לפרש,
ואת"ה מוסב על התפארת ,שעל ידי הוידוי עם תשובה ,ישא וימחול
התפארת עון חטאתו בכח של סל"ה ,ותיבת סל"ה רמז על לעילא
לעילא אתר דעתיקא קדישא שריא ,והיינו ג' הראשונות ,כתר חכמה
בינה ,ששם י"ג מדות הרחמים ,ומשם יתמשך על ידי התפארת נשיאת
עון להחוטא ,ויש לומר ,שאות סמ"ך שתמונתה עגולה וסתומה מכל
צד ,מורה על אור המקיף לכל ,שהוא הכתר מופלא ומכוסה ,שעליו
סéת) "õתהלים יח,יב( ,אות למ"ד רמז
סביבõתיו ֻ ָ
סתרָ ִ ְ õ
חְ ִ üŁ
"י ֶŁת ֹ ֶ
נאמרָ :
על חכמה שהוא לשון לימוד השייך לחכמה ,ואות ה' רמז על בינה,
ששורשה ה' הראשונה מן השם הוי"ה ברוך הוא ,ואם שגיתי השי"ב.
מלכותלבעד הכתר.
נא .פירוש ,שזה הפסוק כולל מן
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 Iזוהר תהלים I

I

מי שאינו מתודה אין פותחין לו שערי תשובה
עוד יש ללמוד מכאן ,שכל איש המכסה חטאיו ,ואינו
מתודה עליהם לפני המלך הקדוש ,לבקש עליהם
רחמים ,אין מסייעין לו לפתוח פתח של תשובה.

מי שמתודה ובוכה על חטאיו מתקבלת תפלתו
ואם הוא מתודה עליהם לפני הקדוש ברוך הוא ,ומתבייש
ממנו ,הקדוש ברוך הוא יחוס עליו ,ויתגבר רחמים על
דין ,וכל שכן אם הוא בוכה עליהם ,שהרי כל פתחים
הסתומים הוא פותח ,ונתקבלה תפלתו.

להתודות הוא כבוד למלך
ועל כן ודוי החטאים הוא כבוד המלך ,להגביר רחמים על
דנני" )תהלים נ ,כג(,
יכב ◌ָ ◌ְ ◌ִ
"זבח ּתוֹ ◌ָדה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
דין ,ועל זה כתובַ◌ ֵ◌ ֹ :
דנני" ,שני כיבודים הם ,אחד למעלה ואחד
"יכב ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מהו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
למטה נב ,אחד בעולם הזה ואחד בעולם הבא.
זיו הזוהר
נב .הכבוד שלמעלה ,היינו תגבורת רחמים על דין.
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 Iזוהר תהלים I

I

המתודה על חטאיו ה' בעצמו דן אותו
]זוהר חלק ג' פ' פנחס דף רלא [.רבי שמעון אמר ,מי שמתודה
ומפרש חטאיו ,לא נמסר דינו אלא ביד המלך הקדוש
בלבדו ,ומי שהקדוש ברוך הוא ידין אותו ,הוא לטוב ,ועל
א-הים" )שם מג ,א( ,אתה
פטני ◌ֱ ◌ִ
"ש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
כן ביקש דוד המלך ואמרָ◌ ׁ ,
עבדּ וֹ " )מלכים א' ח,
"לעשוֹ ת ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ַפט ◌ַ ◌ְ
ולא אחר ,וכן שלמה אמר ◌ַ ◌ֲ ׂ
נט( ,הוא ולא אחר ,וכל בית דינו נבדלים ממנו.

לפרש החטא של כל אבר
ולכן נצרך לנו לפרש החטאים של כל אבר ואבר בהודוי,
אתי
"ח ◌ָּט ◌ִ
וכל מה שחטאנו בפרטיות ,זהו שכתובַ◌ :
סלה".
אתי ◌ֶ ◌ָ
חט ◌ִ
את ◌ֲעוֹ ן ◌ַ ּ◌ָ
נש ◌ָ
"ואתה ◌ָ ◌ָ ׂ
דיע; וגו'" ,ואחר כך ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אוֹ ◌ִ ◌ֲ

מודה בקנס פטור
ומה הטעם שכל מי שמפרש חטאיו בהודוי נבדל הבית דין
ממנו ,לפי שהאדם קרוב לעצמו ,ואינו נידון על פיו,
וגם שאינו מניח להמקטרג ללמד עליו חוב ,שהרי האדם
התקדם ואמר ,ולא נתן מקום לאחר לומר ,ובכן הקדוש ברוך
ירחם" )משלי כח ,יג(.
ועזב ◌ְ ◌ָ◌ 3
הוא מוחל לו ,זהו שכתובּ " :ומוֹ ◌ֶדה ◌ְ ֹ ◌ֵ
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I

מזוני באריך אנפין תלוי שהוא למעלה מז"א
מצא"
לעת ◌ְ ֹ
אליֵ◌ ְ◌ 2
חסיד ◌ֵ ◌ֶ
יתפ ◌ֵלּ ל ◌ָּכל ◌ָ ◌ִ
"על ֹזאת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ
זוהר חלק ג' פ' אחרי דף עט [:רבי יוסי מצא לרבי אבא ,שהיה
יהב; ◌ְוה ּוא
"הש ◌ֵלַ◌ %על ה' ◌ְ ◌ָ ◌ְ
יושב וקורא מקרא זה ,שכתובְ◌ ׁ ַ◌ :
"על" דוקא ,שהרי מזון תולה במזל נג.
יכלכ ◌ֶל;" )תהלים נה ,כג(ַ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
)לב ,ו( ] :זוהר תורה;

על זאת ,למעלה מזאת ,שיתפלל לז"א לעת מצא-זיווג טוב
לעת
אלי; ◌ְ ◌ֵ
חסיד ◌ֵ ◌ֶ
יתפ ◌ֵּלל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ
"על ֹזאת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
רבי יהודה היה קוראַ◌ ,
מצא" ,זה נתבאר .לעת
"לעת ◌ְ ֹ
"על ֹזא"ת" ודאי נדֵ◌ ְ◌ ,
מצא"ַ◌ ,
◌ְ ֹ
מצא" ,כמו שכתוב:
"לעת ◌ְ ֹ
מצא כשז"א קרוב אלינו .אבל ◌ְ ◌ֵ
נה
קראה ּו ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ָקרוֹ ב" )ישעיהו נה ,ו( .
המ ◌ְצאוֹ ◌ְ ◌ָ ◌3
◌ִ
"דּ ◌ְר ׁש ּו ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָּ

לעת מצא כשיש די שפע
מצא" ,בשעה שהנהרות מתפשטים
"לעת ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ֵ
דבר אחר
ונמשכים ,ומשפיעים להאבות ומתברכים כלם נו.
זיו הזוהר
נג .פירוש ,סתם הוי"ה הוא התפארת ,ועל היינו גבוה משם ,שהוא
מזלא ,רמז על ג' הראשונות .נד .וכן הוא על זאת ,כי זאת היינו
מלכות ,וע"ל משמעותו גבוה ממלכות ,והוא התפארת .נה .מביא
ראיה שלשון בהמצאו מסוב על ה' דהיינו תפארת ,וכן גם לעת מצא.
נו .דורש לעת מצא בעת השפעת השפע מן הבינה להאבות שהם חסד
גבורה תפארת ,ומתברכים כולם ,היינו שאר הספירות נצח הוד יסוד
מלכות ,ועל זה מרמז תיבת מצ"א ,מ' היינו בינה ,צ"א היינו הוי"ה אדנ"י
תפארת ומלכות ,וזאת העת מובן שהיא שבת ר"ח ומועדים ,שאז העת
מסוגל שיפעלו ישראל בעבודתם ובתפלתם ,שהז' ספירות יתעלו
ויתיחדו לקבל שפע מן הבינה ,ולהשפיע לכל.
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ּבמּזל
ּתלּויים ְ ַ ָ
ְמזֹונֹות ְ ִ
לש ◌ֶטף
מצא ◌ַרק ◌ְ ׁ ◌ֵ
לעת ◌ְ ֹ
אליֵ◌ ְ◌ 2
חסיד ◌ֵ ◌ֶ
יתפ ◌ֵלּ ל ◌ָּכל ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ֹזאת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יגּ יע ּו )לב ,ו( ] :זוהר ויקרא פרשת אחרי
אליו א ◌ַ ◌ִ
רבים ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְוקוֹ ◌ֵרא
אבא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מצא ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
ַרבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ָ
מות )דף ע"טִּ◌ ◌ [(:
יהבַ◌ ,#על
הש ◌ֵלַ◌ #על ה' ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ֶאת ◌ַה ּ ◌ָפס ּוק ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב) ,תהלים נה( ◌ַ ׁ ◌ְ
היה קוֹ ◌ֵרא,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ְמזוֹ נוֹ ת ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ְּב ◌ַמ ◌ָ ּזלִּ◌ ַ◌ .
וקאֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
מצאַ◌ .על ּ ֹזאת
לעת ◌ְ ֹ
)שם לב( על זאת יתפלל כל חסיד אליך ◌ְ ◌ֵ
מצאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
לעת ◌ְ ֹ
אבל ◌ְ ◌ֵ
ארנ ּוָ◌ ֲ◌ .
הרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מצאֵ◌ ֲ◌ ,
לעת ◌ְ ֹ
◌ ◌ַַודּ איֵ◌ ְ◌ .
קראה ּו ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ָקרוֹ בָ◌ .דּ ◌ָבר
רש ּו ה' ◌ְּב ◌ִה ◌ָּמ ◌ְצאוֹ ◌ְ ◌ָ ◌3
)ישעיה נה( ◌ִדּ ◌ְ ׁ
ונמש ◌ִכים,
פעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מצא ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ָהרוֹ ת ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
לעת ◌ְ ֹ
אחר ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ֵ
רביםִ◌ ,מי
מים ◌ַ ◌ִּ
לש ◌ֶטף ◌ַ ◌ִ
רכיםַ◌ .רק ◌ְ ׁ ◌ֵ
מתב ◌ְ ◌ִ
והכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
נהניםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ְוהאבוֹ ת ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ָ
והנּ ◌ָהרוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמי
חלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הנּ ◌ָ ◌ִ
עמק ◌ַ ◌ְ
רבים? ◌ֶזה ּו ֹ ◌ֶ
מים ◌ַ ◌ִּ
ה0טף ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
לשםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ,
ולעלוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
יזכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ִיזכה לוֹ ּו ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
◌ ◌ְ ◌ֶּ
להתקרב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
הרי -א
יגּ יע ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אליו -א ◌ַ ◌ִ
רבים ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
לש ◌ֶטף ◌ַ ◌ִ
)תהלים לה( ◌ַרק ◌ְ ׁ ◌ֵ
זוֹ ◌ִכים ◌ְו-א ◌ְיכוֹ ◌ִלים.

עצם אור הבינה אין יכולים להשיג ולקבל
רבים" )לב ,ו(  :איזה שטף מים רבים ,זה
לש ◌ֶטף ◌ַ ◌ִ
"רק ◌ְ ׁ ◌ֵ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ
עומק המעינות והנהרות ,כי מי יזכה להתקרב ולעלות
אליו -א
רבים ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ִּ
לש ◌ֶטף ◌ַ ◌ִ
"רק ◌ְ ׁ ◌ֵ
שמה נז ,זהו שכתוב בוַ◌ ,
◌ַי ◌ִגּ יע ּו" ,שהרי אין ביכולת לזכות לזה.
זיו הזוהר
נז .עמיקא היינו הכתר ,מבועין ונהרין ,היינו העולמות של חכמה ובינה,
ששם הוא שטף מים רבים ,היינו השפעת השפע בתמידיות ,ומי יזכה
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זיו הזוהר
לעלות שם ישר בעבודתו לגרום שם איזו הטבה ,כי שם אין שייך שום
הטבה מאיזה נברא שבעולם ,ופעולת העבודה של תורה ותפלה הוא
רק לגרום עליית ז' ספירות התחתונות ,שיזדווגו תפארת ומלכות ,לקבל
שפע מן השטף מים רבים ,ולהשפיע לשאר העולמות ולעולם הזה ,ענין
זה עמוק מאד ,כי באיזה מקומות בזוהר הקדוש איתא שעבודת ישראל
מגיע עד אין סוף ,אבל אין סתירה ,והענין הוא כמו שכתבתי בקצור,
כי שם בגבוה שעל גבוה ,אין שייך לומר שעבודת הנברא תפעל או
תגרום הטבה והוספה ,להרבות שפע או להיטיב השפע ,כי שם ישטוף
שטף מים רבים ,מים טובים מאד ,בלי השתנות ובלי הפסק ,ככתוב:
Łניתי" )מלאכי ג ,ו( ,וכל ענין תועלת של עבודת ישראל
לא ָ ִ ִ
"אני ה' ֹ
ֲִ
בתורה ותפלה ומצות ,הוא לגרום עליית ז' ספירות התחתונות אל ג'
ספירות הראשונות ,לקבל משם שפע ,ולגרום הזדווגות תפארת
ומלכות ,להשפיע אותו השפע לעולמות ולבריות ,ובהן נשתנה השפע
בהשגחה עליונה לפי מצב ומדרגת הנבראים ,ויובן הדבר מעט מן
המעט ,על דרך משל ,שהוא רחוק מאד מן הנמשל ,והוא כמו שאנו
רואים במאור האלקטרין ,שבמקום רחוק עומדת מכונה גדולה ,שממנה
נזרם בלי הפסק זרם הבל האלקטרין ,ונמשך משם זרם האלקטרין
לכמה מקומות רחוקים בלי שיעור ,ואם נרצה ליהנות מן אותו המאור,
צריך כל אחד להכין בביתו עששית לזה ,ולעשות פעולת החיבור ,ואז
יתמשך אליו אור מן המקור ,ואם לא נעשה בבית ההכנה וההתקשרות,
אז לא יבוא הביתה אור ההוא ,אף על פי שזרם האלקטרין מן המכונה
הגדולה לא נפסק ,והמבין יבין את הנמשל ,שאין לו דמיון עצמי אל
המשל ,שהוא רק כדי לשבר את האוזן ,ואין כאן המקום להאריך בזה,
כי זה כל עיקר חכמת הקבלה ,להבין איך שאפשר להיעשות כל מיני
Łניתי" ,ומה
"אני ה' ֹלא ָ ִ ִ
שינוים שבעולם מן השמים ,אף על פי שכתובִ ֲ :
שאמר רבי שמעון בר יוחאי שעבודת ישראל מגיע עד אין סוף ,רצה
לומר שגורמת המשכת השפע משם למטה באמצעות ז' ספירות
התחתונות שיתנשאו להתמלא בשפע מן ג' ספירות הראשונות ,אשר
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דוד בקש לשכינה המגינה על האדם שתשמור עליו מהיצר
הרע
סלה" )לב ,ז( ] :זוהר חלק
בבני ◌ֶ ◌ָ
פלּ ט ּ ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
רנּ י ◌ַ ◌ֵ
רני ◌ָ ◌ֵ
סתר ◌ִלי ◌ִמ ◌ַצּ ר ּ ◌ִת ◌ְצּ ◌ֵ ◌ִ
"א ּ ◌ָתה ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ
סתר ◌ִלי" ,זה
"אתה ◌ֵ ◌ֶ
א' פ' וישלח דף קעח [:פתח רבי יוסי ואמרָ◌ּ ַ◌ ,
הקדוש ברוך הוא שהוא סתר ומגן לאדם ההולך בדרכי התורה,
רני",
"מצר ּ◌ִת ◌ְ ּצ ◌ֵ ◌ִ
והוא נסתר בצל כנפיו ,שלא יוכלו להרע לוּ ַ◌ ִ◌ ,
מלמעלה ומלמטה ,למעלה יש לו לאדם שונאים ,למטה גם כן כך,
ומי הוא זה יצר הרע ,שהוא שונא למעלה ושונא למטה ,ואלמלא
רני".
"מ ◌ַ ּצר ּ◌ִת ◌ְ ּצ ◌ֵ ◌ִ
יצר הרע לא היה נמצא שונאים לאיש בעולם ,לפיכך ◌ִ

הּתֹורה
ּבדרָ ַ 5
ֹולכים ְ ֶ ֶ
מגן ַלה ְ ִ
ה' ָ ֵ
סלּ ה )לב ,ז( :
בבני ◌ֶ ◌ָ
פלּ ט ּ ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
רני ◌ַ ◌ֵ
צרני ◌ָ ◌ִ
סתר ◌ִלי ◌ִמ ◌ַצּ ר ּ ◌ִת ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אתה ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ּ ◌ָ
ואמר,
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
]זוהר בראשית פרשת וישלח )דף קעח ע"ב([ ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
רני ◌ָר ◌ֵנּ י ◌ַ ◌ֵּ
אתה
סלהָ◌ּ ַ◌ .
בבני ◌ֶ ◌ָ
פלט ּ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מצר ּ◌ִת ◌ְ ּצ ◌ֵ ◌ִ
אתה ◌ֵ ◌ֶ
)שם לב( ◌ַ ◌ָּ
סתר ◌ִלי ◌ִ ◌ַ ּ
סתר ◌ִלי ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
לאדם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵל%
מגן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
סתר ּו ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
להרע
נפיוֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מסת ּ◌ֵתר ◌ְּב ◌ֵצל ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
דרכי ◌ַ ּ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מלמעלה ּו ◌ִ ◌ְּ
לאדם
יש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ׁ
מטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
רני ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
מצר ּ◌ִת ◌ְ ּצ ◌ֵ ◌ִ
מל ◌ַ ◌ָּ
לוֹ ּ ַ◌ ִ◌ .
הרע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַצר
יצר ◌ָ ◌ָ
למטה ◌ָּכַ◌ %גּ םּ ,ו ◌ִמיה ּו? ◌ֶזה ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
יריביםַ◌ ,אף ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
זיו הזוהר
שם שטף מים רבים בלי הרף ,וזה נעשה על ידי הענג והשעשועים וריח
הניחוח של עבודת ישראל ,העולה למעלה אל הז' ספירות ,והן
מתנשאות בזה למעלה מעלה ,ומזדווגות ומקבלות משם שפע להשפיע
למטה ,כי רק לבעבור זה הענג והשעשועים וריח הניחוח של עבודת
ישראל נברא העולם ,והמעמיק בחכמת הקבלה ,יבין ענין עמוק הזה מן
ספרי הקבלה ,ורבי יוסי מרמז סוד זה בקיצור מאד.
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נמצא ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ִריב
הרע - -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
ואלמלא ◌ֵ ◌ֶ
למטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וצר ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
רני.
מצר ּ◌ִת ◌ְ ּצ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִּ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָ ּכּ ַ◌ ִ◌ %

ּצלה
לה ָ ָ
ּגלים ְ ַ
ׁשּמס ָ ִ
ׁשּבחֹות ֶ ְ ֻ
ות ְ ָ
ׁשנם ִׁשירֹות ְ ִ
ֶי ְ ָ
◌ָר ◌ֵנּ י ◌ַ ◌ֵּ
סלה,
בבני ◌ֶ ◌ָ
לכתב ◌ְיסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
סלהָ◌ ָ◌ ,
בבני ◌ֶ ◌ָ
פלט ּ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
בבני? ◌ֵ ּ
אל ּו ׁ ◌ִש ◌ִירים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת
◌ַמה ◌ֶ ּזה ּ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ילני ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרּ .%ו ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ה ּוא ◌ַגּ ם
להצ ◌ֵ ◌ִ
לה ◌ָ ּצ ◌ָלהְ◌ּ ,תסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
בבני ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
מצד ◌ֶזה.
וגם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ַּכ ּ◌ֵס ◌ֶדר ◌ְ ◌ַ
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
למפרעּ ַ◌ ִ◌ ,

ּקדׁש.
ּברּוח ַה ֹ ֶ
נאמרּו ְ ַ
ּמלְ ֶ ֶ 5
דוד ַה ֶ ֶ
ׁשאמר ָ ִ
הּׁשירים ֶ ָ ַ
ַ ִ ִ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ּה סוֹ דוֹ ת
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
נאמר ּו
החכמהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְּבסוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דברים ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היה ׁשוֹ ◌ֶרה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
והיה אוֹ ◌ֵמר
דש ◌ַעל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הק ֶֹ ◌ ׁ
דשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
הק ◌ ׁ
◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
החכמה.
נאמר ּו ◌ְ ּבסוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,

דברי השיר נעשים חומות המגינים
סלה" )לב ,ז(  :יסובבני סלה היה צריך לומר,
בבני ◌ֶ ◌ָ
פלּ ט ּ ◌ְתסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
"ר ◌ֵנּ י ◌ַ ◌ֵ
◌ָ
בבני" ,אלו אותן החומות שיש בהן מדרגות
"תסוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מהו ּ◌ְ
להצלה ,תסובבני בהן להצילני בדרך ,ומקרא זה הוא כסדר
והוא למפרע נח ,מצד זה ומצד זה.
זיו הזוהר
נח .פירוש ,שנוכל לאומרו ישר והפוך ,כידוע שזאת היא סגולה למגפה
רחמנא ליצלן.
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שירות ותשבחות של דוד נאמרו ברוח הקודש
בוא וראה באלה שירות ותשבחות שאמר דוד ,יש בהן
סודות וענינים עליונים בסודות החכמה ,לפי שכלן
ברוח הקודש נאמרו ,שהיה שורה רוח הקודש על דוד והיה
אומר שירה ,ולפיכך כלן בסודות החכמה נאמרו.

אנשים על ידי תאותיהם אין מתקרבים לה' יתברך
הבין וגו'" )לב ,ט( :
פרד ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
"אל ּ ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ
חלק ג' פ' תזריע דף מט [:אמר רבי אבא ,ראיתי לאותן בני
העולם ,שאין משגיחים ,ואין יודעים בכבוד רבונם ,נאמר
העמים" )ויקרא כ ,כד(,
אתכם ◌ִמן ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הב ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ִ
"אשר ◌ִ ◌ְ
בהם בישראלֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
קדשים
והייתם ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
"והתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
"להיוֹ ת ◌ִלי" )שם פסוק כו( ,וכתובִ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ :
◌ִ ◌ְ
אני ה'" )ויקרא יא ,מד( ,אם הם מרוחקים ,איה היא
◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ִ
קדושה שלהם ,הלא רצון שלהם נתרחקה ממנו.
]זוהר תורה; זוהר

בני אדם לא יתנהגו כבהמות
הבין",
פרד ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
"אל ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והכתוב מכריז ואומר ◌ַ
במה נבדלים אנשים מן סוס ופרד ,בקדושת
גופותם ,להמצא בשלמות נעלה מהכל.

רק בזמנים ידועים ולא בכל עת שהוא רוצה
ועל כן הזיווג של אנשים הוא בזמנים ידועים ,לכוון הרצון
להתדבק בו בהקדוש ברוך הוא.
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בחצות הלילה הוא העת רצון להזדווג
והרי העירו ,שבחצות הלילה הקדוש ברוך הוא נכנס בגן
העדן ,להשתעשע עם הצדיקים ,וכנסת ישראל
משבחת לו להקדוש ברוך הוא ,והיא עת רצון להתדבק
בהם נט ,והחברים העמלים בתורה ,משתתפים בה בכנסת
ישראל לשבח למלך הקדוש ,ועוסקים בתורה ,שאר האנשים
אז היא עת רצון לזיווג שלהם להתקדש בקדושת הקדוש
ברוך הוא ,ולכוון הרצון להתדבק בו.

תלמידי חכמים משבת לשבת
ואותן החברים שמתיגעים בתורה ,זיווג שלהם הוא בשעה
שזיווג אחר נמצא ,וזה משבת לשבת ,לכוון הרצון
להתדבק בו בהקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל ס ,שאז היא
עת רצון שמתברכים כלם עליונים ותחתונים.

אם עושים כבהמות אינם קדושים
ואם האנשים מרוחקים ממנו ,ועושים כבהמות ,איה היא
הקדושה שלהם ,להמצא קדושים ,איה אותן נפשות
"גּ ם
קדושות שממשיכים מלמעלה ,ושלמה המלך צעק ואמר ◌ַ
נפש -א טוֹ ב" )משלי יט ,ב( ,מי הוא דעת ,זה הקדוש
דעת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ְ ּב-א ◌ַ ◌ַ
ברוך הוא ,נפש לא טוב ,זאת הנפש שממשיכים
זיו הזוהר
נט .פירוש ,בשניהם יחד ,או בזה לבדו ,או בזאת לבדה .ס .שאז התדבקות
מחשבתם בשניהם יחדו.
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במעשה זיווגם לא טוב ,שהרי מן צד הטומאה נמשכות
עליהם נפשות ,שאינן טוב ,לפי שאין מכוונים לבם להקדוש
ברוך הוא.

המקדשים עצמם בשעת הזיווג ממשיכים נשמות קדושות לבניהם
]זוהר תורה; זוהר חלק ג' פ' קדושים דף פ [.רבי אלעזר אמר ,זכאים הם
הצדיקים העמלים בתורה ,ויודעים דרכי הקדוש ברוך הוא,
ומקדשים עצמם בקדושת המלך ,ונמצאים קדושים בכל,
ולכן ממשיכים רוח של קדושה מלמעלה ,ובניהם כלם
צדיקי אמת ,ונקראים בני המלך ,בנים קדושים.

הרשעים ממשיכים לבניהם נפש חצופה
אוי להם להרשעים ,שכלם עזי פנים ומעשיהם בעזות ,לפיכך
נוחלים בניהם נפש פרוצה מצד הטומאה ,כמו שנאמר:
"ונטמתם ◌ָ ּבם" )ויקרא יא ,מג( ,הבא להטמא מטמאין לו.
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ

סרסורי גיהנם מושכים אנשים לגיהנם
פרד" ,שהם בעלי זנות על
"אל ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ועל כן כתובַ◌ :
הבין" ,אל יתנהגו האנשים כבהמות בדרך
"אין ◌ָ ◌ִ
כלם סאֵ◌ ,
הבין",
"אין ◌ָ ◌ִ
זה ,שאם יתנהגו כן זהו עונשם ,כתוב כאן ◌ֵ
רעים -א
נפ ׁש -א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ׂ
וה ◌ָּמה ֹ ◌ִ
בעה ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
לבים ◌ַע ◌ֵ ּזי ◌ֶ ◌ֶ
"וה ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
וכתובַ◌ ְ◌ :
הבין" )ישעיהו נו ,יא( ,כלומר יענשו שיזדמן להם אותן
◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ◌ִ
זיו הזוהר
סא .כאומרם ז"ל ששה דברים בסוס ,ואחד מהם שלהוט בזנות ,והיינו זרמת
סוסים.
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נפש סב,

בעה",
ש ◌ְ ◌ָ
מפני מה ,לפי ש"-א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ׂ
שנקראים עזי
"לעל ּו ◌ָקה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָבנוֹ ת ◌ַהב ◌ַהב" )משלי ל ,טו( ,לפי
כמו שכתובֲ◌ ַ◌ :
איש
לדרכם ּ ◌ָפנ ּוׁ ִ◌ ,
"כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
בעה"ּ3◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
שהם הב הב-" ,א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ׂ
לבצעוֹ ◌ִ ◌ָ ּ
רעים" ,מהו רועים ,אלו הם
"והמה ֹ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
מק ◌ֵצה ּו"ָּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
המושכים ומנהיגים את האדם לגיהנם ,שהרי סרסורי
הגיהנם הם .וכל זה מי גרם להם ,לפי שלא ידעו הבין ,שלא
התקדשו בזיווג שלהם כמו שנצרך.

אני ה'
קדׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲ ִ
והייתם ְ ִ
והתקּדׁשּתם ִ ְ ִ ֶ
ְִ ְ ִַ ְ ֶ
הבין )לב ,ט( :
פרד ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראיתי אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש5א
אבאִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
דף )מט ע"ב([ ◌ָ ◌ַ
ראל) ,ויקרא כ(
ש ◌ָ ◌ֵ
יחים ◌ְו-א יוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ִגּ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
רבוֹ ◌ָנםּ ָ◌ .כת ּוב ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
דעים ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִ ּ
וכת ּוב )שם(
להיוֹ ת ◌ִליָ◌ ְ◌ .
העמים ◌ִ ◌ְ
אתכם ◌ִמן ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הבדּ ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
אני ה'ִ◌ .אם ◌ֵהם
קדשים ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
והייתם ◌ְ ׁ ◌ִ
ְוהתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
איפה ◌ַ ◌ְּ
ממנּ ּו,
התרחק ◌ִ ּ◌ֶ
הרי ◌ְרצוֹ ◌ָנם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ד0ה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם? ◌ֲ ◌ֵ
הק ◌ָ◌ 3
מתרחקיםֹ ֵ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
פרד ◌ֵאין
מכריז ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,תהלים לב( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
]זוהר ויקרא פרשת תזריע

זיו הזוהר
סב .כאן נלקה הזהר בבית הדפוס בחסר יתיר חליף ,וגירסא הנכונה כנזכר
נפ "Łאלו משמשי הגיהנם ,ופירוש הכתוב הוא שהכלבים עזי נפש
"עåי ֶ ֶ
כאןֵ ַ ,
łבעה" ,וצועקים הב הב לנו
"לא ָ ְידעָ ְ ָ ä
שהם המשחיתים משמשי הגיהנםֹ ,
רעים" ,רצה לומר מנהיגים
"והëה ֹ ִ
אותן הרשעים ,שלא ידעו שבעה בחייהםָ ֵ ְ ,
ôהיä
"אל ִ ְ
לגיהנם את אלה שלא ידעו הבין ,ועל פי זה יפורש כאן הכתובַ :
הבין" ,כלומר הזהרו שלא תיענשו מהכלבים עזי נפש ,שיש
éפרד ֵאין ָ ִ
ְéסäס ְ ֶ ֶ
להם שליטה על לא ידעו הבין.
תהלים ספר ראשון | ה לחודש | מזמור לב

312

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום יט כסליו

I

עצמם,
קד0ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פרד? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ◌ 3
מס ּוס ּו ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ִ ּ
נפרדים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
הביןּ ַ◌ .ב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
מהכל.
למים ּו ◌ְר ׁש ּו ◌ִמים ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ָמ ◌ְצא ּו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ

ּבחצֹות
ּדּבקּות ֶאל ה' ַ ֲ
הת ַ ְ
ְִ
הרצוֹ ן
לכ ◌ֵ ּון ◌ָ ◌ָ
זמנּ ים ◌ְיד ּו ◌ִעיםַ◌ ְ◌ ,
אדם ה ּוא ◌ִּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ִז ּו ּו ◌ָגם ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
העיר ּוַּ◌ ,ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ֵ ◌ִ
להדּ ◌ֵבק ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
יקים,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
עדן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
נכנס ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
מש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
והיא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ׁ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לדבק ◌ָ ּב ◌ֶהם.
◌ִ ◌ְ ּ ֹ

ּבׁשּבת
ּדּבקים בה' ְ ַ ָ
מת ַ ְ ִ
ּבּתֹורה ִ ְ
ֹוסקים ַ ָ
ָהע ְ ִ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והחברים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
מתעס ◌ִקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
קד0ת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
להתקדּ ׁש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ◌ 3
האדםָ◌ ,אז ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
החברים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים
לדבק ּבוֹ ְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לכ ◌ֵ ּון ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ְ ◌ַ
מ0בת
וזה ◌ִ ◌ַ ◌ָ ּ
אחרֶ◌ ְ◌ ,
מצא ◌ִז ּו ּוג ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ,ה ◌ִ ּז ּו ּוג ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
בכנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
לדבֹק ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ּ
לכ ◌ֵ ּון ◌ָ ◌ָ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתַ◌ ְ◌ ,
חתוֹ ◌ִנים.
והת ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
רכיםְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
מתב ◌ְ ◌ִ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ

יכֵּון ִלּבֹו לה'
ְַ
איפה ◌ַ ◌ְ ּ
ד0ה
הק ◌ָ◌ 3
שים ◌ַּכ ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ תֹ ֵ◌ ,
ממנּ ּו ◌ְועוֹ ◌ִ ׂ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ִאם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
התרחק ּו ◌ִ ◌ֶּ
פשוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁשוֹ ת
הנּ ◌ָ ׁ
איפה ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים? ◌ֵ ֹ
ׁ ◌ֶש ּמוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים ◌ִ ◌ְּ
וח ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,משלי יט( ◌ַגּ ם
מה ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶל %צוֹ ◌ֵ ◌ַמעלה? ּו ׁ ◌ְש ֹ
מל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ַעת? ◌ֶזה
דעתִ◌ ,מי ה ּוא ◌ַ ◌ַ
נפש -א טוֹ בַ◌ .גּ ם ◌ְּב-א ◌ַ ◌ַ
דעת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ְּב-א ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
הנּ ◌ֶפ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֵהם מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים
נפש -א טוֹ ב  -זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואׁ ֶ◌ ֶ◌ .
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I

עליהם
נמשכוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
האחר ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מהצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
יהם- .א טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ֶ
מע ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
הרי ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
לבם ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מכ ◌ְ ּו ◌ִנים ◌ִ ◌ָ ּ
אינה טוֹ בִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
ה ּוא.

ּכּונה בה'
ללא ַ ָ ָ
ּׁשעה ְ ֹ
לדחֹות ֶאת ַה ָ ָ
ׁשּלא ִ ְ
ֶ ֹ
וכ ◌ָ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הרע ◌ְּב ◌ִלי ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ַ
תלהט ◌ַ ּב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אינ ּה טוֹ ב.
נפ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
עליו ◌ֶ ◌ֶ
נמש ◌ֶכת ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יצר ◌ָ ◌ָ
מהצד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
ה ּואּ ַ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
רגלים חוֹ ◌ֵטא.
ואץ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נפש -א טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
דעת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַגּ ם ◌ְּב-א ◌ַ ◌ַ
ה0עה ◌ְּב ◌ִלי ◌ָרצוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁש -
רגלים ◌ְודוֹ ◌ֶחה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָאץ ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
כל.
ודּ אי ◌ַ ּב ּ ֹ
חוֹ ◌ֵטא ,חוֹ ◌ֵטא ◌ַ ◌ַ

ֹוטא.
ּבמי ֶׁשח ֵ
ַמּכֹות ָרעֹות ׁשֹורֹות ְ ִ
מכוֹ ת ◌ָרעוֹ ת
ְועל ◌ֶזה ׁשוֹ רוֹ ת ◌ַ ּ
]זוהר ויקרא פרשת תזריע )דף נ' ע"א([ ◌ ◌ַ
להראוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ֵנּ ה
חצפ ◌ָתםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פניהם ◌ַעל ◌ָ◌ ּ ְ◌ 3
מעידים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אדםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
ואין ◌ַדּ ◌ְע ּתוֹ ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ◌ֵאס ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ֵ
רכים )ומטהרים(.
מתב ◌ְ ◌ִ
מק ◌דם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יהם ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
מעש ◌ֶ
מכ ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
זוֹ ◌ִכים ּו ◌ַ ◌ְ
מאה
הט ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַ ּ◌3
המ ּכוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ַ
ְועל ◌ֶזה נוֹ ◌ָדעוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
לכ ◌ֵהן ,אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ִ ◌ַ ּ
האחר.
מהצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ

האדם
ּבבני ָ ָ ָ
מעידה ִ ְ ֵ
ּתֹורה ְ ִ ָ
ַה ָ
אמר
משה ◌ֵּל ֹ
ַוידבר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
]זוהר ויקרא פרשת קדושים דף )פ' ע"א([ ◌ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
קדשים ּ◌ִת ◌ְהי ּו
אלהם ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמרת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ש ◌ָ ◌ֵ
עדת ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ַדּ ◌ֵּבר ◌ֶאל ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ַ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לב(:
א-היכםַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אני ה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה
פעמים ◌ַ ּ
כמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פרד ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
◌ַאל ּ◌ִת ◌ְהיוּ ◌ְּכסוּ ס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הבין ◌ְוגוֹ 'ּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ָּ
לכל
מרימה קוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ָ
פעמים ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בני ◌ָ ◌ָ
מעידה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
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להעיר אוֹ ◌ָתםּ ָ◌ 3◌ ְ◌ ,
חטאיהם
וכלם ◌ְרד ּו ◌ִמים ◌ְּב ׁ ◌ֵש ◌ָנה ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
דדים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
פנים
איזה ◌ָ ◌ִ
יחים ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ִגּ ◌ִ
ואינם ◌ַ ׁ ◌ְ
מס ּ◌ָת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אינם ◌ִ ◌ְ
)בחוריהם(ָ◌ ֵ◌ ,
העליוֹ ן ◌ַעל
תבע אוֹ ◌ָתם ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
העליוֹ ןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ
הדּ ין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ַיעמד ּו ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ
ניהם
מחזירים ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
ואינם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
נגדּ םָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
עקת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
על ּבוֹ ן ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶל%
דעים ◌ֶאת ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ּ◌ֶ
אינם יוֹ ◌ְ ◌ִ
מ ּו ◌ָל ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ּ ◌ְפג ּו ◌ִמים ◌ַ ּב ּכֹלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ָ
לנפשם!
להם ◌ְואוֹ י ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
העליוֹ ן ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ

ּונה
ּבּתֹורה ֵאין ּבֹו ֱאמ ָ
ֹוסק ַ ָ
ִאם ֵאינֹו ע ֵ
יסר ◌ֵה ◌ָנּ ה
פתי ◌ָ ◌3
מרת) ,משלי ט( ◌ִמי ◌ֶ ◌ִ
מעידה ּבוֹ ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אמרה ּלוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ַ
חסר ◌ֵלב )ואמרה( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ַ
חסר ◌ֵלב? ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ
◌ֱאמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ עוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,אין ּבוֹ ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ּו ◌ָפג ּום ה ּוא
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
מרה לוֹ ◌ָ ◌ָ
אמרה ּלוֹ ?! אוֹ ◌ְ ◌ָ
מהכל) .ואמרה( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
להיוֹ תְּ◌ ,כמוֹ
אמרה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
סלעיַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לאל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מרה ◌ְ ◌ֵ
אמר )תהלים מב( אוֹ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חסר
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא קוֹ ◌ֵראת לוֹ ◌ֲ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להכליל ּו ◌ְלהוֹ ◌ִסיף ◌ֶאת ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מהאמ ּו ◌ָנה.
◌ֵלבָ◌ ּ ,פג ּום ◌ֵ ◌ָ ◌ֱ

ּבּתֹורה.
ֹוסק ַ ָ
ׁשאינֹו ע ֵ
למי ֶ ֵ
להתקרב ְ ִ
ָאסּור ְ ִ ְ ָ ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ! ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,אס ּור לוֹ
שוֹ ת ◌ִע ּמוֹ ◌ְסחוֹ ◌ָרה,
ולע ׂ
אליוְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
להתקרב ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עמוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ּ
הרי ◌ֵאין ּבוֹ ◌ֱאמ ּו ◌ָנה) .ועל זה(
עמוֹ ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
ללכת ◌ִ ּ
מתח ◌ֵ ּיב
ברי תוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עמוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלַּ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרֵ◌ ְ◌ %
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ִ ּ
מתחבר ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ %עם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ◌ֱאמ ּו ◌ָנה,
נפשוֹ ּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ
נפ ׁשוֹ .
ואת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָחס ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
מחשיב ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ד ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
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ּבּתֹורה.
ׁשּמׁשּתּדלים ַ ָ
ּצּדיקים ֶ ִ ְ ַ ְ ִ
ׁשריהם ַה ַ ִ ִ
ַא ְ ֵ ֶ
נפש
יש-ף ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נפשוֹ ֵ◌ ,איְ◌ ׁ ִ◌ %
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה אוֹ ◌ֵמרִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש5א ◌ָחס ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ִ ּ
והרי
מהני ◌ַעל ◌ַהדּ וֹ רֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אלעזרְ◌ּ ,ת ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לבנוֹ ? ◌ָ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ָרה ◌ִ ◌ְ
פרד ◌ֵאין
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נאמר ◌ְוכ ּו'ַ◌ ְ◌ .
הדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ָ
דעים ◌ֶאת
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
הביןְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ָ ◌ִ
ריהם ◌ַ ◌ַ ּ
רכי ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל,%
קד0ת ◌ַ ּ◌ֶ
עצמם ◌ִּב ◌ְ ◌ַ◌ 3
מקדּ ׁ ◌ִשים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
קדש
לפים ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ֶֹ ◌ ׁ
כלּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכׁ %שוֹ ◌ְ ◌ִ
ְונמצאים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶל,%
אמתִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יקי ◌ֱ ◌ֶ
צדּ ◌ֵ
ניהם ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ
וכל ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
מלמעלהָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונקראים ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֶּ
◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים.

ּופים.
ׂשיהם ֲחצ ִ
ׁשּמע ֵ ֶ
לרׁשעים ֶ ַ ֲ
להם ָ ְ ָ ִ
אֹוי ָ ֶ
יהם ◌ֲחצ ּו ◌ִפים,
מעש ◌ֶ
לרש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֲחצ ּו ◌ִפים ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
להם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
מאה,
הט ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַ ּ◌3
ניהם ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %יוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
נפ ׁש ◌ֲחצ ּו ◌ָפה ◌ִ ◌ַ ּ
מטמ ◌ִאים אוֹ תוֹ ַ◌ .אל
להט ◌ֵמא ְ◌ּ ַ◌ ְ◌ -
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ונטמתם ◌ָ ּבםּ ָ◌ .בא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
הכלֵ◌ .אין
עלי ◌ְזנ ּות )של טמאה( ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
פרדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְּכס ּוס ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אנשים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ָ ּכּ ָ◌ ,%כת ּוב ◌ָ ּכאן
יש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
הביןֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
נפש -א ◌ָ ◌ְידע ּו
לבים ◌ַע ◌ֵ ּזי ◌ֶ ◌ֶ ׁ
והכ ◌ָ ◌ִ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )ישעיה נו( ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
הביןָ◌ ְ◌ ,
◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
מזדּ ּ◌ְמ ◌ִנים
יהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לומרְ◌ ִ◌ ,
הביןְּ◌ .כ ◌ַ
רעים -א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ◌ִ
והמה ֹ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ָ ׂ
בעה ◌ְ ◌ֵ ◌ָּ
הבין.
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ◌ִ
נפשָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
קראים ◌ַע ◌ֵ ּזי ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אותם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ

מתקּדׁש
ע ְֹונׁשֹו ֶׁשל ֵאינֹו ִ ְ ַ ֵ
רעים? ◌ֵ ּ
נהיגים
והמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בילים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
המוֹ ◌ִ ◌ִ
רעיםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ֹ ◌ִ
והמה ֹ ◌ִ
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ
◌ְ ◌ֵ ּ◌ָ
אמר )משלי
בעהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ
יהנּ ֹם- .א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ׂ
לגּ ◌ִ
האדם ◌ַ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
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לעל ּו ◌ָקה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָבנוֹ ת ◌ַהב ◌ַהבִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכֶ◌ ׁ %ש ◌ֵהם ◌ַהב ◌ַהב- ,א
ל( ◌ַ ◌ֲ
לבצעוֹ ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ֵהם
מק ◌ֵצה ּוֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
לדרכם ּ ◌ָפנ ּו ◌ִאי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ
בעהּ3◌ .כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְָידע ּו ◌ָ ׂ
התקדּ ׁש ּו
להם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
גרם ◌ָ ◌ֶ
וכל ◌ֶזה ◌ִמי ◌ָ ◌ַ
יהנּ ֹםָ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ִ
ּ◌ַת ◌ָ ּי ◌ֵרי ◌ַ ◌ֵ
קדשים ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּובִ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ִז ּו ּוג ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ ְ◌ .%
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
רציתי
העמים -א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ָ◌ ִ◌ ,
אני ה'ַ◌ ָ◌ .
◌ֲ ◌ִ
בקים
ואתם ◌ַה ◌ְדּ ◌ֵ ◌ִ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
להדביק ◌ִּבי ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַרק ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
העמים) .ועל כן כתוב כאן קדוש( ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
אתםְ◌ ,ו-א ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ּבה'ֶ◌ּ ַ◌ .
)קדשים תהיו דוקא(.

בני ישראל שמחים בה' ביום טוב
יקים וגו'" )לב ,יא( :
צד ◌ִ
"שׂ ◌ְמח ּו ◌ַבה' ◌ְ ◌ִ
וגיל ּו ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ
"זה ◌ַה ּיוֹ ם
ג' פ' אמור דף קה [.אמר רבי אבא ,כתובֶ◌ :
מחה בוֹ " )תהלים קיח ,כד( ,הרי ביארו
ונש ◌ְ ◌ָ
נגילה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עשה ה' ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ׂ
שבמועדים חפץ הקדוש ברוך הוא שנשמח לו ולהאיר לו
פנים ,ושימצא האדם בשמחה עמו ,לפי שזאת השמחה של
מחה בוֹ " ,בו
ונש ◌ְ ◌ָ
"נגילה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוש ברוך הוא היא ,שכתובָ◌ ִ◌ ָ◌ :
ביום ,בו בהקדוש ברוך הוא ,והכל ענין אחד.
]זוהר תורה; זוהר חלק

כאשר הרחמים מתעוררים שמחים תפארת ומלכות
"שׂ ◌ְמח ּו ◌ַבה'" ,כאשר הדינים נכפפים ,ורחמים נתעורר,
◌ִ
יקים" ,צדי"ק
צדּ ◌ִ
"וגיל ּו ◌ַ ◌ִ
וכאשר נתעורר רחמים ,אז ◌ְ ◌ִ
וצד"ק נתברכים כאחד ,נקראים צדיקים כמו שנתבאר ,שהרי
הם נתברכים ומברכים לעולמות ,ומשמחים לכל העולמות,
"והרנינ ּו ◌ָ ּכל ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֵלב" ,אלו בני האמונה ,להתקשר בהם.
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
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על ידי עובדין דלתתא איתער עובדין לעילא
ובכל נצרך עשיה למטה ,לעורר למעלה ,כמו שביארו שעל
ידי העשיה שלמטה נתעורר העשיה שלמעלה.

ּבּמֹועד
ׂשמחה ַ ֵ
ִ ְָ
יקים )לב ,יא( :
צד ◌ִ
ביי' ◌ְ ◌ִ
שׂ ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וגיל ּו ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ
יקים,
וגיל ּו ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
ש ◌ְמח ּו ◌ַבה' ◌ְ ◌ִ
◌ַר ◌ִּבי ◌ַא ◌ָ ּבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לב( ◌ִ ׂ
ּ
נגילה
עשה ה' ◌ָ ◌ִ ◌ָ
וכת ּוב )שם קיח( ◌ֶזה ◌ַהיוֹ ם ◌ָ ◌ָ ׂ
)שמחו בה' ,כמו שנאמר( ◌ְ ◌ָ
צרי%
הרי ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא )במועדים( ◌ָ ◌ִ
פרש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מחה בוֹ ּ .ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
ונש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
תה
ש ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
וימ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
מח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ֹ ◌ַ
◌ִל ◌ְ ׂ
מחהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
להאיר ּ ◌ָפ ◌ִניםָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּ
מחה
ונש ◌ְ ◌ָ
נגילה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מחה ◌ִהיא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
ּ
דּ
ּ
אחד.
והכֹל ◌ָ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
בוֹ ַּ◌ -ביוֹ ם .בוֹ ּ ַ◌ -ב ◌ָקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ַ◌ ְ◌ ,
]ויקרא פרשת אמור דף )קה ע"א([

ׁשּפעֹות
וה ְ ָ
רחמים ֵיׁש ִיחּוד ְ ַ
ּכא ֶׁשר ֵיׁש ַ ֲ ִ
ֲַ
וכאשר
רחמיםֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
נכנעים ּו ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ִינים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִשׂ ◌ְמח ּו ◌ַבה'ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
יקים) ,כתוב( ◌ַצ ◌ִדּ יק
וגיל ּו ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
אזי ◌ְ ◌ִ
חמיםַ◌ ֲ◌ ,
הר ◌ֲ ◌ִ
ררים ◌ָ ◌ַ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
הרי
תב ◌ֵארֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יקיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
צדּ ◌ִ
קראים ◌ַ ◌ִ
יחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רכים ◌ַ ◌ַ
מתב ◌ְ ◌ִ
ְוצדק ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
למים ◌ּ3כ ◌ָּלם.
מחים ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ִ
למיםּ ,ו ◌ְ ׂ
רכים )מברכים( ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ֵא ּל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יש ◌ֵרי ◌ֵלב ּ ֵ◌ -
האמ ּו ◌ָנהּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להם.
להק ׁ ◌ֵשר ◌ָ ◌ֶ
אל ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ְוהרנינ ּו ◌ָּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ִ

לעילא
ֹובדין ְ ֵ ָ
איתער ע ְ ִ
ּדלת ָּתא ִ ְ ַ
ֹובדין ִ ְ ַ
ידי ע ְ ִ
ַעל ְ ֵ
ראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר
בא ◌ְ ◌ֵ
למעלהֹ ּ .
למטה ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
מע ◌ֶ ׂ
בכֹל ◌ָ ◌ִ
צריֲ◌ ַ◌ %
ּו ◌ַ ּ
דברים ◌ְלהוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתם
כל ,אוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעשה ◌ַ ּב ּ ֹ
צריׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ׁ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
ּ
כיח,
רשה ◌ַה זוֹ ּתוֹ ◌ִ ◌ַ
הפ ◌ָ ׁ ◌ָ
והרי ◌ָ ּכאן ◌ַ ּ ◌ָ
ְולעשוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם קוֹ לִ◌ּ ,ת ּ ◌ַפח ר ּוחוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ ◌ַ ◌ֲ ׂ
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ש ◌ִמים) ,כאחד ,משום( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ֶש ◌ֶמן
הב ◌ָ ׂ
קטרת ◌ַ ◌ְּ
הנּ רוֹ ת ּו ◌ְ ֶֹ ◌
הדלקת ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למעלה
הדלקה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נמצאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ַּמח ◌ֵלב) .ובזה( ּו ◌ַב ּ◌ַמ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
קטרת ◌ְ ◌ַ ׂ
ּו ◌ְ ֶֹ ◌
יחד
והתק0ר ּות ◌ַ ◌ַ
למטה )הדלקה ושמחה למעלה ולמטה( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ׂ
מחה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי) .ובמעשה שלמטה מתעורר מעשה שלמעלה( ◌ָ ◌ַ
כ ◌ֵהן
מטה ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ּ ֹ
אחרּ ַ◌ .
מז ◌ֵּב ◌ַח ◌ַ ◌ֵ
זב ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ִּ
הכֹ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
מעלה.
שה ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מע ◌ֶ ׂ
מטה ◌ִ ◌ְ
עשה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
אחרּ ַ◌ .ב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ֵ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לאשה שבניה מתים
רננו צדיקים וגו' )לג ,א(] :שימוש תהלים לפרק לג[ .לאשה שבניה
מתים .אמור אותו עם שם שלו על שמן זית ומשח אותה.
עוד למקום שיש בו צרה ח"ו יאמרו בני המקום זה המזמור.
השם שלו יה-וה .י' מן "ביה-וה ,ה' מן "הודו ,ו' מן "עצת
יהוה ,ה' מן "היוצר.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הארץ" )לג ,ה( :
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חסד ה' ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ◌ֶ ◌ֶ
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
"אהב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֵ
ג' דף רצב [.אמר רבי שמעון ,בוא וראה כאשר נמתקת
צד"ק ההיא ממשפ"ט אז נקראת צדקה סג והעולם נמתק
חסד
מש ּ ◌ָפט ◌ֶ ◌ֶ
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
"אהב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בחסד ונתמלא ממנו ,זהו שכתובֵ◌ ֹ :
הארץ".
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה' ◌ָ ◌ְ ◌ָ
]זוהר חלק

זיו הזוהר
סג .צדק ממשפט היינו המלכות מן התפארת.
תהלים ספר ראשון | ה לחודש | מזמור לג

320

זוﬣר תהים

דבר § ¨Ÿ
ו ּ¦ב § ©
יהו 

צבאם:
נעשׂ ּו ּו §בר ּו ©ח ּ ¦פיו ּ¨כל § ¨ ¨
ׁ¨ש © ¦
מים © £

I

סדר הלימוד

ליום כא כסליו

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּלמעלה
ׁשמים ֶ ְ ַ ְ ָ
ּבדבר ָ ַ ִ
ּנעׂשּו ִ ְ ַ
ׁשּלמ ָּטה ַ ֲ
ׁשמים ֶ ְ ַ
ִַָ
צבאם )לג ,ו( :
נעשׂ ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ֲ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
יצחקּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בראשית פ' בראשית )דף לגַ◌ ָ◌ [(:
דבר ה'
צבאםִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
נעש ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ֲ ׂ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לג( ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ש ּו ּ ֵ◌ -
מים
דבר ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עש ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מטה ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ׂ
אל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נע ׂ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מים ◌ַ ◌ֲ
מים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
נהר
יע ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הגּ ◌ַ
מעלהְּ◌ .בר ּו ◌ַח ֶ◌ ׁ -שהוֹ ◌ִציא קוֹ ל ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למיםּ .ו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָ ּכל
מימיו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
סקים ◌ֵ ◌ָ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ְו-א פוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
זכר.
מדים ◌ָ ּבר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים עוֹ ◌ְ ◌ִ
צבאם ּ ָ◌ -כל ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
]זוהר -

נעׂשּו
ׁשמים ַ ֲ
ּבדּבּור ַה' ָ ַ ִ
ְִ
צבאם )לג ,ו( :
נעשׂ ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ֲ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ריתאַ◌ ָ◌ ,
בראשית פ' וירא )דף קיחָ◌ׁ [(:ש ◌ִנינ ּו ◌ַ ּב ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעשוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
צריׂ ֲ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ,אינוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ0עוֹ ◌ֶ ׂ
שה.
נע ◌ָ ׂ
קד ◌ָ0תוֹ ◌ְ ◌ֵ
ממקוֹ ם ◌ְ ◌3
אמר ◌ִ ּ◌ְ
◌ְ ּב ◌ִד ּב ּורֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יהא ◌ָ ּכִ◌ - %מ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ֲ
כ ◌ַח ◌ְגּ ב ּו ◌ָרתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,
ראה ּ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
חנן ]יהודה[ַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
ש ּוֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
נע ׂ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לג( ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
מים ◌ַ ◌ֲ
מלאְ◌ %וגוֹ '?
אני ◌ְו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצרים ◌ֲ ◌ִ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ועברתי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות יב( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
]זוהר -

כ ◌ַח ◌ְגּ ב ּו ◌ָרתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
למדנ ּו ּ ֹ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אלּ א ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
אמר
הכלַ◌ ָ◌ .
מעלתוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָגּ בוֹ ◌ַּה ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
נפת,
המת ּו ◌ְמט ּו ◌ֶ ◌ֶ
רים ◌ְמז ּו ◌ֱ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא א ּו ◌ָמה זוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמ ◌ְ ּצ ◌ַ ◌ִ
רש ◌ִעים
ש ◌ָרףָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ּבין ◌ְ ׁ ◌ָ
מלא %ולא ◌ָ ׂ
לש ◌ֵגּ ר ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ָרא ּוי ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵ
נפיםָּ◌ ֶ◌ ,
לעשוֹ ת
0אין ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
שה ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ
אני עוֹ ◌ֶ ׂ
אלא ◌ֲ ◌ִ
◌ֲאר ּו ◌ִרים ◌ְמט ּו ◌ָ ◌ִ
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I

0תי
ממקוֹ ם ◌ְקד ּו ◌ָ ◌ִ
אני אוֹ ◌ֵמר ◌ִ ּ◌ְ
ליחֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ָרף ולא ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
מלאְ◌ %ו-א ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבל
שוֹ תוֹ ָ◌ ֲ◌ .
לע ׂ
המ ◌ְ ◌ָ
0אין ◌ַ ּ◌ַ
נעשהַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ֵ
◌ ◌ְֵיהא ◌ָכּ %ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לאָ◌ %יכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ָ ּ
יהא ◌ָכּ %ו ◌ִמ ◌ָ ּיד
ממקוֹ ם ◌ְקד ּו ◌ָ0תוֹ אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ּ ִ◌ ,
נקמה
נעשית ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפיכ %לא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
לעשוֹ תּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
שה ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא רוֹ ◌ֶ ּצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַנ ◌ֲע ◌ָ ׂ
להראוֹ ת
המ ◌ְ ּצ ◌ִריםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וש ◌ִ ◌ַ
מלאָ◌ ׁ ְ◌ %
זוֹ ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ליחּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְקלוֹ ן ◌ַ ◌ִּ
ועל
יניהם ◌ָדּ ◌ָבר ◌ָקדוֹ ׁשַ◌ ְ◌ ,
רצה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ְנס ּו ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ְגּ ד ּו ◌ָּלתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ ּ
מלא.%
לעשוֹ תוֹ ◌ְו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אני ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
מלאִ◌ ֲ◌ .%
אני ◌ְו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נאמר ◌ֲ ◌ִ
הדּ ◌ֶרַ◌ %ה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ

צבאם
ּוברּוח ִּפיו ָּכל ְ ָ ָ
ְ ַ
צבאם )לג ,ו( :
נעשׂ ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ֲ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאוֹ ת
בא ◌ְ ◌ֵ
ח"ג – פ' אחרי מות )דף ס"חֹ ּ [(:
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
יקי ◌ָהעוֹ ◌ָלם
צדּ ◌ֵ
למטהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ִמ ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תה
בירהִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
מהגּ ◌ִ ◌ָ
מה ◌ֶּמ ◌ֶלּ %ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לפים אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ַ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מעטים ◌ֵהםֶ◌ ׁ .ש ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל%
המ ◌ֶלּ ,%ו ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
מדת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רדת ,עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ארנ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשנּ וֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ָ ּב ּהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
נעשים,
החילוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ה0מיםּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
וחיל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חיל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ה ּוא ר ּו ◌ַח ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ִ
מהן
צבאםּ .ו ◌ֵ ◌ֶ
מדים ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב וּ ◌ְברוּ ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעכבוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
למטה.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ◌ִריד אוֹ ◌ָתן ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
]זוהר

אמירה
ּבלא ֲ ִ ָ
ֹולם ְ ֹ
נברא ָהע ָ
אחת ִ ְ ָ
אמר ְּבאֹות ַ ַ
אלעזר ָ ַ
רּבי ֶ ְ ָ ָ
ִַ
צבאם )לג ,ו( ] :זוהר חדש
נעשׂ ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ַ ◌ֲ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מאמרוֹ ת
עש ◌ָרה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
פ' בראשית )דף ח (:מדרש הנעלם[ ׁ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ׂ
אחד
מאמר ◌ֶ ◌ָ
מריםּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נתן אוֹ ◌ְ ◌ִ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ָ ◌ָ
ִנברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםִּ◌ ַ◌ .
◌ ◌ְ ◌ָ
ורבי
נעש ּוּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ .
מים ◌ַ ◌ֲ ׂ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ואיזה ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לג( ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
נבראֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ
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יירא ּו
אצרוֹ ת ּ§תהוֹ מוֹ ת :ח ¦ §
נתן ּ§ב ¨ Ÿ
ז ּכ¥Ÿנס ּ©כ ּ¥נד ¥מי ©ה ּ¨ים ¥ Ÿ
תבל:
יש ¥בי ¥ ¥
ממ ּנ ּו ¨יג ּור ּו ּ¨כל § ׁ Ÿ
הארץ ¦ ּ¤
מיהו  ּ¨כל ¨ ¨ ¤
¨Ÿ § ¥
עמד :י § ¨Ÿ
אמר ©ו ּ¤י ¦הי ה ּוא ¦צ ּ¨וה ©ו ּ©יŸ £
ט ּ¦כי ה ּוא ¨ ©
יהו 
יהו
עצת § ¨Ÿ
עמים :יא © £
מחשבוֹ ת © ּ¦
הניא © § ׁ §
עצת גּ וֹ ¦ים ¦ ¥
הפיר © £
¦¥
אש¥רי
ודר :יב © ׁ §
לדר ¨ Ÿ
לבוֹ § Ÿ
מחשבוֹ ת ¦ ּ
עמד © § ׁ §
 §לעוֹ ¨לם ּ©תŸ £
לנחלה
העם ּ¨ב ©חר § © ¨ £
יהו  ¡ ¨
אשר § ¨Ÿ
©הגּ וֹ י ¤ׁ £
אהיו ' ¨ ¨
ראה ¤את ּ¨כל ּ§ב ¥ני
יהו  ¨ ¨
הביט § ¨Ÿ
מ$מים ¦ ּ¦
לוֹ  :יג ¦ ¨ © ¦
הארץ:
יש ¥בי ¨ ¨ ¤
יח ¤אל ּ¨כל § ׁ Ÿ
השגּ¦ ©
בתוֹ ¦ ׁ §
האדם :יד ¦ ּ§
¨ ¨¨
ממכוֹ ן ׁ ¦ש § ּ
יהם :טז ¥אין
מעשׂ¤ ¥
לבם © ּ¥
יחד ¦ ּ¨
טו ©ה ּי¥ Ÿצר © ©
המ ¦בין ¤אל ּ¨כל © £
חיל גּ¦ ּבוֹ ר א ¦י ּ¨נ ¥צל ּ§ב¨רב ּכ© Ÿח :יז ׁ¤ש ¤קר
המ ¤ל נוֹ ׁ¨שע ּ§ב¨רב ¨ ¦
© ּ¤
הס ּוס ¦ § ׁ
ימלט :יח ¦ה ּ¥נה ¥עין
ברב ¥חילוֹ א § © ּ¥
לתש ּו ¨עה ּו § Ÿ
©ּ

I
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עמד.
אמר ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ִהי ה ּוא ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ִּכי ה ּוא ◌ָ ◌ַ
אבא ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
לבד.
אחת ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
אמירה ◌ַ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ ָ◌
אמר- ,א ◌ֶזה ◌ְו-א ◌ֶזהָּ◌ ֶ◌ ,
נברא
אחת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְּבאוֹ ת ◌ַ ◌ַ
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
אמר ,אוֹ ת
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מדנ ּוּ ִ◌ ַ◌ ,
אמירהֶ◌ ׁ .ש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,ב-א ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
נטל ◌ַ ◌ָ ּ
נברא,
תה ◌ָהאוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ
אחת ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
מ0מוֹ ּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
כמכה
אלעזרַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ִמי ◌ָ ֹ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
לברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם?
אלם ה'ֶ◌ ׁ ,ש ּי ּו ◌ַכל ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָ ּב ◌ֵ ◌ִ

עין
ֹולי ַ ִ
היה ע ֵ
עין ָ ָ
ׁשהיה טֹוב ַ ִ
ֹוסף ֶ ָ ָ
יֵ
לחסדוֹ )לג ,יח( :
יראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הנּ ה ◌ֵעין ה' ◌ֶאל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִ ◌ֵ
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לה ¦ ּציל
לחסדּ וֹ  :יט § ©
למיחלים § © §
יראיו © § © ¦ £
יהו  ¤אל § ¨ ¥
§ ¨Ÿ
ליהו
חכ ¨תה © ¨Ÿ
נפשנ ּו ¦ ּ§
רעב :כ © § ׁ¥
נפשם ּו § ©
ממ¤ות © § ׁ¨
¦ ּ¨
לח ּיוֹ ¨תם ּ¨ב¨ ¨
בשם
לבנ ּו ּ¦כי § ׁ¥
ישׂ ©מח ¦ ּ¥
מג ּ¥ננ ּו ה ּוא :כא ּ¦כי בוֹ ¦ §
עזרנ ּו ּו ¨ ¦
 ¥§ ¤
¨§ ׁ
אשר
עלינ ּו ּ©כ ¤ׁ £
יהו  ¨ ¥
חסדּ ¨Ÿ § %
יהי © § §
בטחנ ּו :כב § ¦
קדשוֹ ¨ ¨ §
יחלנ ּו ¨ל:
¦© §

I
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הנּ ה ◌ֵעין ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאל
נשא )דף ק"ל (.האדרא רבא קדישא[ ◌ְּכ ◌ִתיב )תהלים לג( ◌ִ ◌ֵ
הארץָ◌ .זכ ּו,
טטים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
המה ◌ְ ׁ
כתיב )זכריה ד( ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵיר ◌ָאיוּ .ו ◌ְ ◌ִ
עיני ה' ◌ֵ ◌ָּ
המה
לעי ◌ָּלאָ◌ .לא ◌ָזכ ּוֵ◌ ֵ◌ ,
עינא ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
יראיוָ◌ ֵ◌ ,
עיני ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֵ ◌ֵ
עיני ◌ְ ◌ָיי ◌ֵ ◌ָּ
זכה יוֹ ◌ֵסף ◌ְדּ ◌ָלא
מפ ◌ֵני ◌ַמה ◌ָ ◌ָ
תניאְ◌ ּ ִ◌ ,
עינא ◌ִדּ ◌ְל ּ◌ַת ◌ָּתאְ◌ .דּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
משוֹ ◌ְטטוֹ תָ◌ ֵ◌ ,
◌ְ ׁ
טבא
עינא ◌ָ ◌ָ
לאש ּ◌ַת ◌ְגּ ◌ָחא ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ישאְ◌ ּ ִ◌ ,
עינא ◌ִ ּב ׁ ◌ָ
יה ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ְ ◌ָ
לטא ◌ֵ ּב ּ
◌ִ ◌ָּ
דכתיב) ,בראשית מט( ◌ֵ ּבן ּפוֹ ◌ָרת יוֹ ◌ֵסף ◌ֵ ּבן ּפוֹ ◌ָרת
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עיל ◌ָאהָ◌ ֲ◌ ,
עין
סבת ◌ַ ◌ִ
עיןְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר ◌ַעל ◌ִ ◌ַ ּ
עלי ◌ָ ◌ִ
אמאי ה ּוא ◌ֵ ּבן ּפוֹ ◌ָרתֵ◌ ֲ◌ .
עיןַ◌ ֲ◌ .
עלי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ
אש ּ◌ְת ◌ַגח ◌ֵ ּבי ּה.
◌ְדּ ◌ִ ׁ ◌ְ

f
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אבימל
לפני ¤ ¤ ¦ £
טעמוֹ ¦ § ¥
א §¨ ¦
לדוד ּ§ב ׁ©ש ּנוֹ תוֹ ¤את © §
יהו  ּ§ב ¨כל
אברכה ¤את § ¨Ÿ
ויגרשה ּו ©ו ּ¥י ©ל :ב ¨ £ ¨ £
© § ¨¥ׁ £

 Iשימוש תהלים I

I

לילך לדרך
לדוד בשנותו את טעמו וגו' )לד ,א(] :שימוש תהלים לפרק לד[ .כשתלך
לפני שר ושלטון אמור אותו עם שם שלו ותמצא חן והשם שלו
פל"א .ועוד כשתצא לדרך אמור אותו עם שם שלו ותצליח והוא
טוב גם כן לדרוש.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ויגרשה ּו ◌ַ ◌ֵויּ ◌ַל!" )לד ,א(.
אבימל! ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֵ
לפני ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
טעמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
"לדוד ◌ְ ּב ׁ ◌ַשנּ וֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
]זוהר תורה; זוהר חלק ב' דף קלז [:אמר רבי שמעון הלבנ"ה
כאשר נפרדת מן צד הטומאה ביום השבת ,בשביל לקבל
לפני
טעמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
"לדוד ◌ְ ּב ׁ ◌ַשנּ וֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
הארה מן השמ"ש ,זה הוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבימל %וגו'" ,ולאחר שנפרדה מן צד ההוא אז מתחברת עם
◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
השמ"ש ,ומזמור זה מתחיל בכ"ב אותיות שמכניס השמ"ש
בהלבנ"ה סד ומזמור זה בשביל הפרשת הלבנ"ה מן צד
הטומאה ,ויש במזמור הזה כ"ב האותיות מהארת השמ"ש.

הּברכֹות
לפני ַ ְ ָ
והכנה ִ ְ ֵ
הזמנה ַ ֲ ָ ָ
ְַָָ
אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵעת ◌ְוגוֹ ' )לד ,ב( :
◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵעת
ואמר) ,תהלים לד( ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קפ"וָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
]זוהר במדבר – פ' בלק )דף

זיו הזוהר
סד .שבשבת קודש זמן עליית העולמות ואז הזדווגות תפארת
במלכות הוא באופן היותר נעלה ,והתפארת משפיע בה הארה גדולה
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נפשי
תהלל © § ׁ ¦
ּ¦ת § © ּ¥

I

אברכה ◌ֶאת ה'? ◌ֶ ◌ָּ
דוד
ראה ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ָ ◌ָ
דוד לוֹ ◌ַמר ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראה ◌ָ ◌ִ
וכי ◌ָמה ◌ָ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
אדם יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל
גלל ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אברכהִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
ואמר ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הזמנהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ %
האחר עוֹ ◌ֵמד ׁ ◌ָשם.
והצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מדת ׁ ◌ָשםַּ ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ה0כינה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לחנוֹ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ׁ◌3ש ◌ְ ◌ָ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָ ּ
ה0כינה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
האדם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
זמן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵּ
האחר
והצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מעלה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לגבי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתת ◌ֶ ּק ◌ֶנת )בהזמנה זו( ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לקבל ◌ְּב ◌ָרכוֹ תּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ּ
ואם -א
מתכוֹ ◌ֵפף) .ואם נתקנת בברכות לגבי מעלה והצד האחר אינו בכלל( ◌ְ ◌ִ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָ ּ
מע
האחר ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
האדם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מזמין ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ַ◌ ַ◌ ,
רכה.
תה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
להיוֹ ת לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מכש ◌ֵּכ ׁש ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
חלק ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
הב ◌ָרכוֹ ת? ◌ֶ ◌ָּ
אלא אוֹ תוֹ ◌ְדּ ◌ַבר
הזמנה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְּ
למה ◌ֵאין ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ%
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
הזמנהּ .ו ֹ
עליו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברכים ◌ָ ◌ָ
רכה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
מברכים
הזמנה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
הפ ◌ִרי ,אוֹ תוֹ ּ ◌ְפ ◌ִרי ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברַ◌ %על ◌ַ ּ ◌ְ
◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ָ ◌ֵ
היה אוֹ תוֹ ּ ◌ְפ ◌ִרי
וקדם ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
האחר◌ ֶֹ ְ◌ .
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ואין לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
עליוֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
חלק ◌ַ ◌ַ ּ
וכת ּוב )ויקרא יט( -א
עליוָ◌ ְ◌ ,
מברכים ◌ָ ◌ָ
האחר- ,א ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ִּב ◌ְר ׁש ּות ◌ַ ◌ַ ּ
הצד
הפ ◌ִרי ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יברכ ּו ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ ◌ְ
ֵיאכלִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ֵ
יתב ◌ֵרּ ַ◌ ַ◌ %
והיא
עליוִ◌ ְ◌ .
מברכים ◌ָ ◌ָ
יאכלּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מרש ּותוֹ ֵ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
האחרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ֵ ◌ְ ׁ
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
עליהםּ3◌ ,כ ◌ָּלם
ברכים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ברי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
וכן ◌ָ ּכל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
לברכהֵ◌ ְ◌ .
הזמנה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האחר.
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ואין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ◌ֶ
לברכהֵ◌ ְ◌ ,
הזמנה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חלק ◌ַ ◌ַ ּ
הזמנה,
היתה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רכה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לבר ◌ַּכת ◌ִז ּמ ּון ּכוֹ ס ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אמרַ◌ ,אף ◌ָ ּכְ◌ ִ◌ ְ◌ %
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
בת ◌ִ ◌ָ ּ
נברָּ◌ ֶ◌ ?%
היה ׁשוֹ ◌ֶתה
חלה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אלא הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ַ ּ◌ְ
הבה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַמדּ ּו ◌ַע ◌ָ ◌ָ
זיו הזוהר
מכל הכ"ב אותיות של האלפ"א בית"א ,ולכך התחלת הפסוקים
באותיות האלפ"א בית"א.
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I

לבר ◌ַּכת
וכעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הזמנהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
היה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
הגּ ◌ֶפן"ֵ◌ ֲ◌ ,
"בוֹ ◌ֵרא ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֶ
אמר ּ
◌ָ ◌ַ
הרי ּכוֹ ס זוֹ ה ּוא
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להזמנה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
צריכים ׁ ◌ִשנּ ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המזוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
הפה.
הזמנת ◌ַ ּ ◌ֶ
צריַ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ %
למזוֹ ןּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ָּ
אכלנ ּו ◌ִ ◌ֶ ּ
הזמנהּ ָ◌ ,בר ּו%
מ0לוֹ זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נברֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
]דף קפ"ז ע"א[ ◌ ◌ִ
אכלנ ּו ◌ִ ◌ֶ ּ
נבר %זוֹ ◌ִהי
אבל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ודּ איָ◌ ֲ◌ .
רכה ּ ָ◌ -כֶ◌ %זה ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
מ0לוֹ זוֹ ◌ִהי ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הגּ ◌ֶפן) .של הפה( ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
דמת
הקוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הזמנה ׁ ◌ֶשל ּבוֹ ◌ֵרא ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֶ
אחרתָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
הזמנה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
סתםְ◌ .וכוֹ ס זוֹ ֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטלִ◌ ,היא
רכה ◌ְ ◌ָ
ההזמנה ◌ְלכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ִהיא ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחרת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַּ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְמזוֹ נוֹ ת
לגבי עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נברֵּ◌ ַ◌ ְ◌ %
מלת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הזמנה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נסתרֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ָלם
דרָּ◌ ְ◌ ִ◌ %
מ0םּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ה ּוא ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ברכוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ
רכה.
דרגּ ה זוֹ ּכוֹ ס ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
הזמנהֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ֵ ◌ָ
נסתר ◌ְ ◌ֵ
העליוֹ ן ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חלקנוּ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ּיוֹ ם ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיהוּ ◌ָדהַ◌ ,א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
)שבמלת נברך( ◌ָ ◌ַ
אדם.
אמרנוּ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ֵאינוֹ ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ודּ אי ◌ֲ ◌ֵ
אלוּ ַ◌ ַ◌ ,
דברים ◌ֵ ּ
מענוּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָּכ ◌ֵעת ,א ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ

ּומתקּׁשרים
מתעּלים ִ ְ ַ ְ ִ
ּברכֹות ִ ְ ַ ִ
לפי ַה ְ ָ
יׂשראל ְ ִ
ּדרּגֹות ֶׁשל ַעם ִ ְ ָ ֵ
ַה ַ ְ
אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵעת ◌ְוגוֹ ' )לד ,ב( :
◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה
מאין ◌ָ ◌ָ
וכי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מברְ◌ %וגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
בר◌ ָֹ ְ◌ %
אשר ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
ידעתי ◌ֵאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
התחלה ◌ָ ּכת ּוב) ,במדבר כא( ◌ְוה ּוא
הרי ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
דע? ◌ֲ ◌ֵ
יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
7כר
ארצוֹ ◌ִמ ◌ָ ּידוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
הראשוֹ ן ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
מל %מוֹ ◌ָאב ◌ָ ◌ִ ׁ
ִנלחם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ַ
חכמתוֹ ֵ◌ .את
ידע ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ אי ◌ָ ◌ַ
ידיעה ◌ַ ◌ַ
ידעתיָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אבל ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לעם ◌ְוכ ּו'ָ◌ ֲ◌ .
◌ֶאת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
רכהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מברְ◌ %וגוֹ 'ַ◌ ,מה ◌ָ ּצ ◌ִריּ ָ◌ %כאן ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
בר◌ ָֹ ְ◌ %
אשר ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
התחלה
לעם ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מב ◌ְ ◌ָ
דע ◌ִ ◌ִּ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ואם אוֹ תוֹ ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הלִ◌ ְ◌ ?%
קללה ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
מברָּ◌ ֶ◌ ?%
ידע ּ◌ִתיו
אלא ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה -א ◌ְ ◌ַ ◌ְ
בר◌ ָֹ ְ◌ %
אשר ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
קללהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֵאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
היה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אברכה ◌ֶאת ה'
ודר ׁש) ,תהלים לד( ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
זכיתי בוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְו-א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
]זוהר ח"ג – פ' בלק )דף קצ"ט([
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 Iזוהר תהלים I

I

◌ְּב ◌ָכל ◌ֵעת ּ◌ָת ◌ִמיד ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
יעצני.
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אברֶ◌ %את ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וכת ּוב )שם טז( ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
הלתוֹ ◌ְּב ◌ִפיָ◌ ְ◌ .
נאחז ◌ָ ּב ◌ֶהם
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ .אתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הת ◌ְ ּ
רכה ◌ִמן ◌ַ ּ◌ַ
◌ִמי )צריך( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריּ ְ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
אברכה ◌ֶאתַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַדע ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ ָ◌ ,
פתילהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
להבת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אמר אוֹ תוֹ
תיהם,
גלל ◌ִ ּב ◌ְרכוֹ ◌ֵ ◌ֶ
בהם ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
רגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֲ◌ ,אח ּו ◌ָזה ◌ָ ◌ֶ
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ָר ׁ ◌ָשע ,אוֹ ◌ָ ּ
ותעקר
לברֶ◌ %את אוֹ ◌ָת ּה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ הֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כ ◌ַח ◌ֵי ׁש ◌ְלֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
תה ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םֹ ּ .
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ברכים אוֹ ◌ָ ּ
בזה נ ּו ◌ַכל
מברְ◌ %וגוֹ 'ּ .ו ◌ָ ◌ֶ
בר◌ ָֹ ְ◌ %
אשר ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
ידעתי ◌ֵאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מהםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
תה ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ ◌ָ ּ
רגּ הּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אמר
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
תילהַ◌ ְ◌ .
הפ ◌ִ ◌ָ
תקלל ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ְ
ברֶ◌ %את אוֹ ◌ָת ּה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
להםְ◌ּ .ת ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
ְואנכי ◌ִ ◌ָ ּ
תאחז ◌ָ ּב ◌ֶהם.
מהם ׁ ◌ֶש5א ֹ ◌ַ
תה ◌ֵ ◌ֶ
אק ◌ֶרה ּ ֹכהֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ָ ֹ ◌ִ
אעקר אוֹ ◌ָ ּ
◌ְועוֹ ד ◌ִ ◌ָ ּ
חטאים
רגּ ה ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אש ּ ◌ִפ ◌ַ
כה ְ◌ ׁ ַ◌ -
אק ◌ֶרה ּ ֹ
ואמשיֶ◌ %את אוֹ ◌ָ ּ
אתם
תעשה ◌ִ ּ◌ָ
והיא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
בניהִ◌ ְ◌ ,
עש ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
בטמאה ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
בקרי ּו ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ְוטמאה ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ִ
◌ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ידםֶ◌ ׁ .ש5א
קסמים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
מדין ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וזקני ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זקני מוֹ ◌ָאב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְגּ ◌ָמרִ◌ .מ ◌ָ ּיד ַ◌ -ו ◌ֵ ּי ◌ְלכ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מיני ◌ְ ׁ ◌ָ
עמוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ֵ
יאמר אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
ֹ ◌ַ
רשע ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ּ
כש ◌ִפים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְּ◌ %ב ◌ָידוֹ
עליהם )ויתעכב עליהם(.
להתע ◌ֵּכב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ

ּבׂשמחתֹו
לׂשמֹוח ְ ִ ְ ָ
לבא ִ ְ ַ
לעתיד ָ ֹ
הּצּדיקים ֶ ָ ִ
ּודת ַ ַ ִ ִ
ְסע ַ
וישׂ ◌ָמח ּו )לד ,ג( :
ענוים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ש ◌ְמע ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִי ׁ ◌ְ
לעתיד ◌ָלבא
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ,סע ּו ◌ַדת ◌ַ ◌ַ ּ
ענוים
יש ◌ְמע ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מחתוֹ ֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לד( ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
לש ֹ ◌ַ
מח ◌ְּב ◌ִ ׂ
◌ִ ◌ְ ׂ
אמרּ ָ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ש ◌ְמח ּו ◌ָכל חוֹ ◌ֵסי ◌ָב%
מכאן )שם ה( ◌ְ ◌ִוי ◌ְ ׂ
ויש ◌ָמח ּוַ◌ .רב ה ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ַ
לעתיד ◌ָלבא.
יש ◌ָנם ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
וזה ◌ֶ ׁ ◌ְ
יצחקֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ֶ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ירנּ נ ּוַ◌ ָ◌ .
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ימי
מ0שת ◌ְ ◌ֵ
ענביו ◌ִ ◌ֵ ׁ ◌ֶ
המש ◌ָּמר ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ַ◌ ,יין ◌ַ ◌ְ ׁ ◌3
ולמדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
]זוהר בראשית פ' תולדות )דף קמ[(:
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וענני
יהו  § ¨ ¨ ¦
רש ּ¦תי ¤את § ¨Ÿ
יחדּ ו :ה ¨דּ © ׁ §
ממה ׁ §שמוֹ © § ¨
ּו §נרוֹ § ¨
פניהם ©אל
ונהר ּו ּו § ¤ ¥
אליו § ¨ ¨
הביט ּו ¨ ¥
ילני :ו ¦ ּ¦
מכל §מג ּורוֹ ©תי ¦ה ¦ ּצ ¨ ¦
ּו ¦ ּ¨
מכל ¨צרוֹ ¨תיו
מע ּו ¦ ּ¨
קרא © ¨Ÿ
עני ¨ ¨
יחפר ּו :ז ¤זה ¨ ¦
¨ּ § ¤
ויהו  ׁ¨ש © ¥
ליראיו
סביב ¦ ¨ ¥
יהו  ¨ ¦
מלא § ¨Ÿ
חנה © § ©
הוֹ ׁ ¦שיעוֹ  :ח ¤Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

בראשית ּ ֵ◌ -
ברא
לאדם ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נגל ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ
עת ◌ִ
ברים ◌ַ ּ◌ִ
אל ּו ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
לבאְ◌ ,וזוֹ ◌ִהיא
לעתיד ◌ָ ֹ
יקים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
להתגּ ּלוֹ ת ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ועתידים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ודּ אי זוֹ ◌ִהיא.
והאכילהַ◌ ַ◌ ,
ה0ת ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ

מלאכים
אחד אֹו ַ ְ ָ ִ
מלאָ ֶ 5
ַ ְַ
ויחלּ ◌ֵצם )לד ,ח( :
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא! ה' ◌ָ ◌ִ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ֹ ◌ֶ
חנה
ואמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים לד( ֶֹ ◌
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וישלח )דף קסוָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אבל ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהָ◌ ֲ◌ .
ויחל ◌ֵצםֵ◌ ֲ◌ .
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא %ה' ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
אחד,
וכאן ◌ֶ ◌ָ
רביםָ◌ ְ◌ ,
מלאכיו ◌ַ ◌ִ ּ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָ ּלָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,%
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
ויחל ◌ֵצםָּ◌ ֶ◌ .
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מלאכיו
אלא ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא %ה' ◌ָ ◌ִ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ֶֹ ◌
◌ ◌ְַיצ ◌ֶ ּוה ◌ָּלּ ֵ◌ - %
כינה,
סביב  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מלא %ה' ◌ָ ◌ִ
מלאכיםַ◌ ְ◌ ַ◌ .
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתוֹ %
אש ◌ִ ּ
לבת ◌ֵ ׁ
אליו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַּ
מלא %ה' ◌ֵ ◌ָ
אמר )שמות ג( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ָרא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לה ◌ִּקיפוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל
ליראיוַ◌ ְ◌ ,
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא %ה' ◌ָ ◌ִ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ולכן ֶֹ ◌
הס ◌ֶנהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ◌ְ
האדם,
ה0כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְּבתוֹ ָ◌ ָ◌ ָ◌ %
כש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להציל אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הצ ◌ָ ◌ִ
דדים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
מזדּ ◌ְּמ ◌ִנים ◌ְל ׁ ◌ָשם.
מחנוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ֲ
]זוהר  -בראשית פ'

ֹותר ַעל ֶׁשּלֹו
ּבכבֹודם י ֵ
ֹוצה ִ ְ ָ
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ר ֶ
ּצּדיקים ֶ ַ
ׁשרי ַה ַ ִ ִ
ַא ְ ֵ
ויח ◌ְלּ ◌ֵצם )לד ,ח( :
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא! ה' ◌ָ ◌ִ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ֹ ◌ֶ
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אש¥רי
יהו  © ׁ §
טעמ ּו ּו §רא ּו ּ¦כי טוֹ ב § ¨Ÿ
© § © ּ§
ויחל ¥צם :ט © £
קדשיו ּ¦כי ¥אין
יהו  § ¨ׁ Ÿ
יחסה ּבוֹ  :י §ירא ּו ¤את § ¨Ÿ
©הגּ¤ ¤בר ¤ ¡ ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

רבי ◌ִח ◌ָ ּייא
העם ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
לפני ◌ָ ◌ָ
עבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ֲ ֹ
אמר ה' ◌ֶאל ֹ
)דף ס"דַ◌ [(.ו ּ ֹי ◌ֶ
אש ◌ֵרי
ויח ּ◌ְל ◌ֵצםְ◌ ׁ ַ◌ .
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
סביב ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מלא %ה' ◌ָ ◌ִ
חנה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לד( ֶֹ ◌
יקים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ִּב ◌ְכבוֹ ◌ָדם יוֹ ◌ֵתר ◌ַעל ׁ ◌ֶש ּלוֹ .
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
למעלה,
מגדּ ◌ִפים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חרפים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
א-הי
ואמר )מלכים ב יח( ◌ִמי ◌ְּב ◌ָכל ◌ֱ ◌ֵ
וגדּ ף ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חרף ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
נחריב ◌ֵ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ַס ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הארצוֹ ת ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
ממנּ ּוֵּ◌ .כ ◌ָיון
תבע ◌ִ ּ◌ֶ
מחל ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ
מלא%
חזק ◌ָ ּיהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )שם יט( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶשהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ֶאת ◌ָידוֹ ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לעבוֹ ◌ָדה
נבט ◌ָ ◌ָ
ירבעם ◌ֶ ּבן ◌ְ ◌ָ
מחנה ◌ַאּ 0ור ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ָ◌ ָ◌ .
ה' ◌ַו ◌ַ ּיְּ◌ %ב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
היה עוֹ ◌ֵבד ◌ַ ◌ֲ
להּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תבע ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו.
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ָ ◌ַ
לה ◌ְוזוֹ ◌ֵ ◌ַ
זרה ּו ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
בח ◌ָ ּ
מק ◌ֵּטר ◌ָ ּ
עליוְ◌ ,והוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והתנבא ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִעדּ וֹ ◌ַה ◌ָנּ ◌ִביא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ירבעם ◌ֶאת ◌ָידוֹ
יכל
יבש ◌ָידוֹ ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ,ו-א ◌ָ ֹ
ות ◌ַ ׁ
נגדּ וֹ ַ◌ -מה ◌ָ ּכת ּוב? )שם א יג( ◌ַ ּ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
אליו] .ועל שעבד לעבודה זרה לא תבע אותו הקדוש ברוך הוא[.
יבה ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
להש ◌ָ ּ
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ואמר )שמות ה( ◌ִמי ה' ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ ,
וגדּ ףַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חרף ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
רעה ◌ֵ ◌ֵ
ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם ט( עוֹ ◌ְד%
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
ממנּ ּוַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ֵס ◌ַרב ◌ְ ◌ִ
תבע ◌ִ ּ◌ֶ
ה ּוא -א ◌ָ ◌ַ
וכן ◌ְ ּב ◌ָכל
מקנְ◌ %וגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ .
הנּ ה ◌ַיד ה' הוֹ ◌ָיה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עמי) ,שם( ◌ִ ◌ֵ
מסתוֹ ◌ֵלל ◌ְּב ◌ַ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ
◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
יקים יוֹ ◌ֵתר ◌ַעל
הצ ◌ִדּ ◌ִ
בע ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּתוֹ ◌ֵ ◌ַ
עלבוֹ ן ◌ַ ◌ַ ּ
סקל ּו ◌ִניַ◌ ָ◌ .
מעט ּו ◌ְ ◌ָ
אמר )שם יז( עוֹ ד ◌ְ ◌ַ
משה ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ .כאן ֹ ׁ ◌ֶ
אמר לוֹ
עלבוֹ ◌ְנָּ◌ ֶ◌ ,%
◌ַ ◌ָ ּ
אלא
לתבֹ ◌ַע ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ּ
זמן ◌ִ ◌ְ ּ
משהֵ◌ ,אינוֹ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ֹ ,
וכי ◌ִּב ◌ְר ׁש ּו ◌ָתם
נגדּ ִ◌ ְ◌ .%
ונראה ◌ִמי יוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָידוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
העםֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לפני ◌ָ ◌ָ
עבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ֹ
רש ּו ◌ִתי?
אתה עוֹ ◌ֵמד ,אוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ַ ּ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

ליראיו" )לד ,י( :
מחסוֹ ר ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
קדשיו ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ַ ◌ְ
"ירא ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ֹ ׁ ◌ָ
◌ְ
תורה; תיקוני זוהר[ כל מי שיש בו יראת ה' דרשו
"ירא ּו ◌ֶאת ה'
בעלי משנה שאין לזה מחסור ,זהו שכתובְ◌ :
ליראיו" ,לא יהיה מאותן שנאמר
מחסוֹ ר ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
קדשיו ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ַ ◌ְ
◌ְ ֹ ׁ ◌ָ
בהם וחשוך מישור אך למחסור ,ולא יהיה לו חסרון
בתורה אם הוא בעל תורה ,כי אם אין תורה אין יראה,
כמו שאמרו אין בור ירא חטא ,וכמו שאם אין תורה אין
מחסוֹ ר
"כי ◌ֵאין ◌ַ ◌ְ
יראה ,אף כך אם אין יראה אין תורהִּ◌ ,
ליראיו" ,לא יהיה לו חסרון במשנתו ולא במעשיו
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
הטובים ,שאין מחסור ועניות כמחסור התורה ומעשים
טובים ,כמו שדרשו בעלי משנה אין עני אלא מתורה
ומצות.
]זוהר

יחסר ּו ◌ָכל טוֹ ב" )לד ,יא(.
ודר ׁ ◌ֵשי ה' א ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ורעב ּו ◌ְ ְֹ ◌
פירים ◌ָר ׁש ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
"כ ◌ִ ◌ִ
◌ְּ
]זוהר תורה; זוהר חלק ג' דף רנט [.אמר רבי שמעון
ורעב ּו" ,אלו השרים של שאר עמים עובדי
פירים ◌ָר ׁש ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
"כ ◌ִ ◌ִ
◌ְּ
כוכבים] ,שהרי בחג הסכות היו ישראל מקריבים בשבילם קרבנות ע' פרים[
ואלו הקרבנות היו הולכים ומתמעטים ,וכמו שהקרבנות
נתמעט וכן גם נתמעט הטוב שלהם ,אבל לישראל שהם עמו
יחסר ּו ◌ָכל
"ודרשי ה' -א ◌ַ ◌ְ ◌ְ
של הקדוש ברוך הוא מה כתובֵ◌ ׁ ◌ ְֹ ְ◌ ,
טוֹ ב" ,שהם הולכים ונתעלים למעלה מעלה.
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 Iזוהר תהלים I

ּומרחיקים
ּנפׁש ַ ְ ִ ִ
ׁשּמטּמאים ֶאת ַה ֶ ֶ
ּומׁשּתה ֶ ְ ַ ְ ִ
מּמאכל ִ ְ ֶ
יׁשמר ִּפיו ִ ַ ֲ ָ
ְִ ֹ
האדם
ֶאת ָ ָ ָ
חיּ ים ◌ְוגוֹ ') ,לד ,יג-טו( :
החפץ ◌ַ ◌ִ
האי ׁש ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
◌ִמי ◌ָ ◌ִ
החפץ
האיש ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים לד( ◌ִמי ◌ָ ◌ִ ׁ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
)דף מאַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
מרע ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ו ◌ָכת ּוב) ,משלי
מרע ◌ְוגוֹ ' ,ס ּור ◌ֵ ◌ָ
נצר ◌ְל ׁשוֹ ◌ְנָ◌ ֵ◌ %
◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְוגוֹ 'ֹ ְ◌ ,
איזה ◌ַח ◌ִ ּיים?
החפץ ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ֵ◌ ,
האיש ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
כא( ׁשֹ ◌ֵמר ּ ◌ִפיו ּו ◌ְל ׁשוֹ נוֹ ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מי ◌ָ ◌ִ ׁ
ּ
אלא ◌ֵ ּ
◌ֶ ◌ָּ
והח ◌ִיים ׁשוֹ ◌ִרים ׁ ◌ָשם.
הבאַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קראים ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אל ּו ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
ּ
העץ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטע
הח ◌ִייםֵ◌ ָ◌ ,
ְועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,עץ ◌ַח ◌ִיים ה ּוא ◌ֵעץ ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ַ
ּ
ּ
החפץ ◌ַח ◌ִיים .אוֹ ◌ֵהב
האיש ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ִמי ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַח ◌ִייםַ◌ ְ◌ ,
ּ
המ ◌ֶל%
לראוֹ ת טוֹ בִ◌ ,מי ◌ַה ◌ָי ◌ִמים? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֶזה ּו ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
ימים ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
ה0מים
ימי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קרא ּו ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ימים ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ֵחז ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
ודּ איִ◌ .מי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ַח ◌ִ ּיים
הארץ ◌ַ ◌ַ
ודּ איַ◌ ,על ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
0מים ◌ַ ◌ַ
ימי ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הארץֵ◌ ְ◌ .
◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִנים
ימים ◌ֶ ◌ְ
חלק ◌ָ ּב ◌ֶהםּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ִ
היה לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מר ּ ◌ִפיו
יש ֹ
מהכֹלְ◌ ׁ ִ◌ ,
ולאהב אוֹ ◌ָתם ִ◌ -י ׁ ◌ְש ֹ
להדּ ◌ֵבק ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
מר ּ ◌ִפיו ◌ֵ ◌ַ ּ
פש
הנּ ◌ֶ ׁ
מש ּ◌ֶתה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַט ּ◌ְמ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ
אכל וּ ◌ִ ׁ ◌ְ
מר ּ ◌ִפיו ◌ִמ ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
ויש ֹ
לשוֹ נוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
וּ ◌ְ ׁ
מר )פיו
ויש ֹ
ימיםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
האדם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַח ◌ִ ּיים וּ ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
מרחיקים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מהם,
ויתרחק ◌ֵ ◌ֶ
בהםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רעים ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ◌ָּט ◌ֵמא ◌ָ ◌ֶ
ברים ◌ָ ◌ִ
לשוֹ נוֹ ◌ִמ ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ולשונו( ◌ְ ׁ
נקרא ◌ָמקוֹ ם
ול ׁשוֹ ןָּ◌ ,כָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ראהֶ◌ ּ ,פה ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
חלק ◌ָ ּב ◌ֶהםֹ ּ .
יהיה לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
וכל
אדם ◌ֶאת ּ ◌ִפיו ּו ◌ְל ׁשוֹ נוֹ ָ◌ ְ◌ ,
יפגּ ֹם ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ןּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ- %א ◌ִ ◌ְ
)אחר( ◌ֶ ◌ְ
טמא ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
ועצמוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נפשוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לטמא ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ארנ ּו
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
האחרֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
]זוהר  -ויקרא – פ' שמיני
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 Iזוהר תהלים I

I

ּדּבּורים
ֹותם ַה ִ ִ
רעים א ָ
ּדברים ָ ִ
מדּברים ְ ָ ִ
ּולׁשֹונֹו ְ ַ ְ ִ
ֹותיו ְ
ׂשפת ָ
ִאם ִ ְ
ֹומרים:
מכריזים ְוא ְ ִ
ֹולים ַה ֹּכל ַ ְ ִ ִ
ׁשעה ֶׁשע ִ
ּוב ָ ָ
למעלהְ ,
ֹולים ְ ַ ְ ָ
ע ִ
לדרּכֹו ֶׁשל
ּפלֹוני! ַּפּנּו ָמקֹום ְ ַ ְ
הרע ֶׁשל ְ ִ
הּדּבּור ָ ָ
מּסביב ַ ִ
ּתּלקּו ִ ְ ִ
הס ַ ְ
ְִ
ּתּלקת
ּומס ַ ֶ ֶ
ֹוברת ִמ ֶּמּנּו ִ ְ
ּקדֹוׁשה ע ֶ ֶ
ּנׁשמה ַה ְ ָ
ּתּקיף! ָאז ַה ְ ָ ָ
הּנחׁש ַה ַ ִ
ַָָ
לדּבר
יכֹולה ְ ַ ֵ
ולא ְ ָ
ְ ֹ
בא
מרע )לד ,יד( ] :זוהר  -ויקרא – פ' תזריע )דף מ"וֹ ּ [(.
לשוֹ ◌ְנָ◌ ֵ◌ 2
נצר ◌ְ ׁ
◌ְ ֹ
ּ
ּ
אדם,
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַהזוֹ ◌ִ ◌ְנד ◌ֶּב ◌ֶקת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ראהְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
דדים,
הצ ◌ָ ◌ִ
מרים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ָ ּ
מרים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
רבוֹ נוֹ הוּ אַּ◌ .כ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֲאהוּ ב ◌ִ ּ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
וה0כינה ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁשוֹ ◌ָרה
למטהָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ָרש ּום ה ּוא ◌ְלטוֹ בָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ׁ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ממנּ ּו,
מסת ◌ֶ ּל ◌ֶקת ◌ִ ּ◌ֶ
ה0כינה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
רכוֹ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מסטה ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ּ
בזמן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
עליוּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
הת ◌ִּקיף
הרע ◌ַ ּ◌ַ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
מצד ◌ַ ◌ָ
והנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
נדב ◌ֶקת ּבוֹ ּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
לכת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש5א ׁשוֹ ◌ָרה
טטת ◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחת ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ררת ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ ּ
האיש
ואז ◌ָ ◌ִ ׁ
הסת ◌ְּל ◌ָקה ◌ִמ ◌ָ0םָ◌ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ד0ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ְּק ◌ָ◌ 3
ראהִ◌ ,מּ 0ום
בא ◌ְ ◌ֵ
כלּ .ו ֹ
פניו ◌ַּב ּ ֹ
מראה ◌ָ ◌ָ
בשרוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ונפ ◌ָגּ ם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ׂ
ִנטמאְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
הארץ
תה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פש ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ַה זוֹ ◌ִהיא ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
עליוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶכת אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
נש ◌ָמהְ◌ ,וזוֹ ◌ִהיא
לה ◌ְ ׁ ◌ָ
כהָ◌ ,אז קוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ראים ◌ָ ּ
ונכללת ◌ְ ּבתוֹ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
ונכנסת ◌ְ ּב ◌ָכל
הקדוֹ ׁשֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מד ◌ֶ ּב ◌ֶרת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
ממל ◌ָלא,
נקראת ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ביד ּהַ◌ ְ◌ ,
ואין מוֹ ◌ֶחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0עריםֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶלְ◌ ּ ,%פ ◌ָרט
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
לד ◌ֵּבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פשוֹ ת ◌ֵאין ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ָ ׁ
לכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לשוֹ ◌ְנ#
נצר ◌ְ ׁ
מרת) :תהלים לד( ◌ְ ֹ
מכריזה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָלזוֹ ַ◌ ְ◌ .
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ּ
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I

לשוֹ נוֹ ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ִאם
ש ◌ֵמר ּ ◌ִפיו ּו ◌ְ ׁ
מרע ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ָ
וכת ּוב )משלי כא( ׁ ֹ
הדּ ּבוּ ◌ִרים עוֹ ◌ִלים
רעים ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
ברים ◌ָ ◌ִ
מד ◌ְּב ◌ִרים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
לשוֹ נוֹ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ְפתוֹ ◌ָתיו וּ ◌ְ ׁ
◌ִ ׂ
מריםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ :
מכריזים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
הכֹל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ,וּ ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִליםּ ַ◌ ,
הסת ◌ְּלקוּ
חש
הנּ ◌ָ ׁ
לדר ּכוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
הרע ׁ ◌ֶשל ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני! ּ ◌ַפנּ וּ ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הדּ ּבוּ ר ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ּ◌ְס ◌ִביב ◌ַ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ּ
מסת ◌ֶ ּל ◌ֶקת ◌ְו,א
ממנּ וּ וּ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ברת ◌ִ ּ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הת ◌ִּקיף! ◌ָאז ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
יתי
החש ◌ִ
נאלמתי ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ֶ ◌ֱ ׁ ◌ֵ
אמר )תהלים לט( ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לד ◌ֵּברְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ
מטוֹ ב.
◌ִ ּ
תנים
הכלְ◌ ,ו-א נוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְּבב ּו ׁ ◌ָשהּ ַ◌ ,ב ◌ָ ּצ ◌ָרה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ְואוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ְ
ש ◌ֵמר ּ ◌ִפיו ּו ◌ְ ׁ
מק ◌דםַ◌ ְ◌ .
לה ◌ָמקוֹ ם ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
◌ָ ּ
לשוֹ נוֹ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּובֹ ׁ ,
מדב ◌ֶרת,
היתה ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ודּ אי .אוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נפ ׁשוֹ ◌ַ ◌ַ
נפשוֹ ְ◌ ַ◌ .
מצרוֹ ת ◌ַ ◌ְ ׁ
ׁ ֹ
ש ◌ֵמר ◌ִ ◌ָ ּ
חש,
הנּ ◌ָ ׁ
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ַ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרעָ◌ ְ◌ .
הדּ ּב ּור ◌ָ ◌ָ
מש ּ◌ֶת ◌ֶקת ◌ִמּ 0ום ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָתה ◌ְ ׁ ◌3
ֶנע ◌ְ ׂ
◌ ◌ֶ
בדרכים
הרע עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הדּ ּב ּור ◌ָ ◌ָ
למקוֹ מוֹ ּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
הכל חוֹ ◌ֵזר ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת
הת ◌ִּקיףַּ◌ ,כ ◌ָּמה ר ּוחוֹ ת ◌ִ ◌ְ
חש ◌ַ ּ◌ַ
הנּ ◌ָ ׁ
לפני ◌ַ ◌ָ
◌ְיד ּועוֹ ת ◌ְו ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
האיש
מהצד ◌ַהה ּואּ ,ומוֹ ◌ֵצאת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ור ּו ◌ַח יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רדת ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
ּ
והר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הממל ◌ֶלת ◌ַ ◌ְּ
ברת
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַה זוֹ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
דב ּור ◌ָרעָ◌ ְ◌ ,
◌ְמעוֹ ◌ֵרר אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ואז ה ּוא ◌ָסג ּור.
מטמאת אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ ,
עליו ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ממנּ ּוָ◌ .אז ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּ◌ֶ
ענשוֹ ◌ִמּ 0ום
האיש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִמּ 0ום ◌ִדּ ּב ּור ◌ָרעּ ָ◌ ,כׁ ְ◌ ָ◌ %
ענשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְ ּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ׁ
דברִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם
לד ◌ֵ ּבר ◌ְו-א ◌ִ ◌ֵ ּ
ויכל ◌ְ ◌ַ
לידוֹ ◌ְ ◌ָ ֹ
◌ִדּ ּב ּור טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הממל ◌ֶלתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
לד ◌ֵ ּבר
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ
לדבר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתק ◌ֶנת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
עקמה,
לכים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
העם הוֹ ◌ְ ◌ִ
קד0הּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ◌ָ ◌ָ
והכל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
למטהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
דרָּ◌ 3◌ ֲ◌ %
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ושוֹ ◌ֵתק ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
כיח אוֹ ◌ָתםׁ ְ◌ ,
להם ּו ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
לדבר ◌ָ ◌ֶ
◌ְוה ּוא ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מדברְּ◌ ,כמוֹ
נעכר.
כאבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
יתי ◌ִמ ּטוֹ ב ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
החש ◌ִ
נאלמתי ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ֶ ◌ֱ ׁ ◌ֵ
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֶל,%
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
טמאהֶ◌ ְ◌ .
מכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ◌ ְ◌ 3
ֶנעכר ◌ְ ּב ◌ַ ּ
]דף מ"ז ע"א[ ◌ ◌ִ ◌ָ ּ
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וחנּ ◌ִני.
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פז( ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
מתפ ◌ֶנּ ה ◌ִ ּ◌ֶ
מלקה ◌ָ ּב ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ
רבי
אהרןְ◌ ָ◌ .ירד ּו ◌ַ ◌ִ ּ
אמר )במדבר יב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶפן ◌ַ ◌ֲ ֹ
אלי? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
קרא
הדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ .%
תה ◌ַ ◌ֶ
התחבר ּו ◌ַ ◌ַ
נשק ּוה ּוּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
יחד ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָ ּ
נגה הוֹ ◌ֵלָ◌ %ואוֹ ר
צדּ ◌ִ
וארח ◌ַ ◌ִ
עליהם ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא) ,משלי ד( ◌ְ ַֹ ◌
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יקים ◌ְּכאוֹ ר ֹ ◌ַ ּ
◌ַעד ◌ְנכוֹ ן ◌ַה ּיוֹ ם.

חלילה
ֹולם ָ ִ ָ
יֹורדֹות ָלע ָ
מחלֹות ְ
הרע ַ ֲ
ּבגלל ָלׁשֹון ָ ָ
ְִַ
מרע )לד ,יד( ] :זוהר  -שמות פ' משפטים )דף קכ"בָ◌ ׁ [(.ש ◌ִנינ ּו,
לשוֹ ◌ְנ! ◌ֵ ◌ָ
נצר ◌ְ ׁ
◌ְ ֹ
לאדם
קד ׁש ◌ָאס ּור ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קדשּ ,ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ֶֹ ◌
נקרא ּו ֶֹ ◌ ׁ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ִיש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ׂ
וענשוֹ ◌ָגּ דוֹ ל,
לחברוֹ ׁ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לכנּ וֹ ת ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
לחברוֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ְגּ ◌ַנאי ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ
לקרא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ֹ
לשוֹ ◌ְנ%
נצר ◌ְ ׁ
אחריםָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים לד( ◌ְ ֹ
דברים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
מחלוֹ ת יוֹ ◌ְרדוֹ ת
הרע ◌ַ ◌ֲ
גלל ◌ָל ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
מרע? ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מרע ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ּו ◌ֵ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
◌ָלעוֹ ◌ָלם.
מג ◌ֶנּ ה
לחברוֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ִח ◌ָיא ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
0אין ּבוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
נת ּ ◌ָפס ◌ְ ּב ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ְ◌ ִ◌ ,
יהנּ ֹם,
לגּ ◌ִ
רידים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
רשע ,מוֹ ◌ִ ◌ִ
לחברוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
חזק ◌ָ ּיהּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ּ3מ ◌ָּתר
ללחייוְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲחצ ּו ◌ִפים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
רדים לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ◌ָר ׁ ◌ָשע.
לקרא ◌ָ ◌ֶ
לאדם ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ייסאַ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
עבר ◌ַ ◌ִ ּ
חברוֹ ַ◌ ָ◌ ,
איש ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵּלל ◌ֶאת ◌ֲ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ִ ׁ
אמר לוֹ ְּ◌ ,כמוֹ
רשע -א
אמר לוֹ ָ◌ ׁ ָ◌ ,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ָ◌ .
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
יתּ ָ◌ .בא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ
ָרשע ◌ָע ◌ִ ׂ
◌ ׁ ◌ָ
אמרתי לוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
אמר ּ◌ִתי
רשעְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
דבריו ◌ְּכ ◌ָ ׁ ◌ָ
ראה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רשעֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ◌ְ ◌ֵ
אלא ◌ְּכ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אלעזר.
לפני ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
וש ◌ַאל ◌ַ ּ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ׁ ◌ָ
רשעּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
היה
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איכה ב( ◌ָ ◌ָ
התח ◌ֵ ּיבַ◌ ִ◌ .
ודּ אי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
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I

זעים
ראל ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
נש ◌ַאר ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ה' ◌ְּכאוֹ ◌ֵיבְ◌ ,ו-א אוֹ ◌ֵיבֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם -א ◌ָ ּכ- ,%א ◌ִ ׁ ◌ְ
אלמנה
אלמנהְּ◌ .כ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלמנהְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היתה ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה) ,שם א( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מחכה לוֹ .
לע ◌ֶבר ◌ַה ◌ָ ּים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
עלה ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הלּ ַ◌ %ב ◌ְ ◌ָ ּ
מש ◌ָמעֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִע ◌ַ ּקר
מ0ם ◌ַ ׁ ◌ְ
מש ◌ָמע? ◌ִ ◌ָ
מכאן ◌ַ ׁ ◌ְ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
מראה
הכ ּ ◌ֵסא ◌ְדּ מ ּות ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ִּ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל א( ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ ֹ
יצחקּ ָ◌ ,כת ּוב
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אדםַ◌ ָ◌ .
מראה ◌ָ ◌ָ
אדםְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מראה ◌ָ ◌ָ
אדםְּ◌ .כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
פרד
תפ ּו ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תפ ּו ◌ַחְּ◌ .כ ◌ַ ּ
תפ ּו ◌ַחְ◌ ,ו-א ◌ַ ּ
עצי ◌ַה ◌ַ ּי ◌ַער ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ◌ַ ּ
◌ְּכ ◌ַת ּפ ּו ◌ַח ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ִ◌ ,
באת
אל ּו -א ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
הדּ ◌ָברַ◌ ָ◌ .
בגונים ◌ָאח ּוז ◌ַ ◌ָ
גוניוּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ַ ◌ָּ
לכאן ◌ֶ ◌ָ ּ
הלל ּו ַ◌ -דּ י.
הדּ ◌ָ ◌ִ
מע ◌ַ ◌ְ
לש ֹ ◌ַ
אלא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ

יחטֹוא
ׁשּלא ַ ְ
אדם ֶ ֹ
לכל ָ ָ
הּקּב"ה ְ ָ
נתן ַ ֻ ָ
עדים ָ ַ
ּכּמה ֵ ִ
ַָ
מרע וגו' )לד ,יד-טו( :
לשוֹ ◌ְנָ◌ ֵ◌ 2
נצר ◌ְ ׁ
◌ְ ֹ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
עדים ◌ָ ◌ָ ׂ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
אדםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
מדים מ ּולוֹ ָ◌ .קם
בעד ּות עוֹ ◌ְ ◌ִ
עצה ּו ◌ְ ◌ֵ
וכלם ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
להעיד ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכריזים
מדים מ ּולוֹ ִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
עדים עוֹ ◌ְ ◌ִ
ללכת ִ◌ ֵ◌ -
רגליו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּב ּב ◌ֶקר ,מוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מר
מר ◌ְוגוֹ ') .קהלת ד( ׁ ◌ְש ֹ
חסידיו ◌ִי ׁ ◌ְש ֹ
רגלי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מרים) :שמואל א ב( ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
עיניו
תח ◌ֵ ◌ָ
רגלּ .%פוֹ ◌ֵ ◌ַ
מעגּ ל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אשר ּ◌ֵת ◌ֵל) .%משלי ד( ּ ◌ַפ ◌ֵּלס ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רגלַּ◌ %כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ְ
יביט ּוָ◌ .קם
לנכח ◌ַ ◌ִ ּ
עיניַ◌ ֹ ְ◌ %
מרים) :שם( ◌ֵ ◌ֶ
העדים אוֹ ◌ְ ◌ִ
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ִ◌ ֵ◌ ָ◌ -
◌ְ ◌ִ ◌ְ
מרע ◌ְוגוֹ ' .מוֹ ׁ ◌ִשיט
לשוֹ ◌ְנָ◌ ֵ◌ %
נצר ◌ְ ׁ
מרים) :תהלים לד( ◌ְ ֹ
העדים אוֹ ◌ְ ◌ִ
לד ◌ֵ ּבר ִ◌ ֵ◌ ָ◌ -
◌ְ ◌ַ
ועשה
מרע ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
מרים) :שם( ס ּור ◌ֵ ◌ָ
העדים אוֹ ◌ְ ◌ִ
דברי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ִ◌ ֵ◌ ָ◌ -
ידיו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
עמד
וה7טן ֹ ◌ֵ
ואם -א ּ ָ◌ -כת ּוב )זכריה ג( ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ָ
יפהִ◌ ְ◌ ,
להם ֶ◌ ָ◌ -
מצ ◌ֵ ּית ◌ָ ◌ֶ
טוֹ בִ◌ .אם ◌ְ ◌ַ
למעלהִ◌ .אם רוֹ ◌ֶצה
חטאיו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מעידים ◌ָ ◌ָ
לש ◌ְטנוֹ ּ3◌ .כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ימינוֹ ◌ְ ◌ִ ׂ
◌ַעל ◌ְ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
מעידים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּ3◌ -כ ◌ָ ּלם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
האי ׁש ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
]זוהר  -ויקרא פ' שלח לך )דף קע"ה[(:
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 Iזוהר תהלים I

עליו טוֹ בוֹ ת ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי%
להעיד ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפניוְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
ריא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
סנגוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
לוֹ .

ׁשועתם
ואזניו ֶאל ַ ְ ָ ָ
ּדיקים ְ ָ ְ ָ
עיני ה' ֶאל ַצ ִ ִ
ֵ ֵ
ועתם
ואזניו ◌ֶאל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צד ◌ִ
עיני ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֵ ◌ֵ

)לד,

טז( :

]זוהר -

שמות פ' ויקהל )דף ר"ב) [(.ברקיע השני עולה התפלה עד אותו רקיע,

הת ◌ִ ◌ָּ
נפת ◌ִחים ׁ ◌ְש ◌ֵנים
רקיעָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
פלה ◌ַעד ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
כשעוֹ ◌ָלה ◌ַ ּ◌ְ
ונפתחים( ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עשר עוֹ ◌ֵמד
ה0נים ◌ָ ◌ָ ׂ
ה0ער ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הרקיעּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ערי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
עשר ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ׂ
חילוֹ תַ◌ ,על
ממנּ ה ◌ַעל ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
ענא"לֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ְ ◌ֶ◌ 3
אחד ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ◌ 3
כש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מכריז
הממנּ ה ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
פלה עוֹ ◌ָלה ,עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
מחנוֹ תּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ֲ
ערים ◌ְוגוֹ ',
תחים ◌ְואוֹ ◌ֵמר) :ישעיה כו( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
הת ◌ִ ◌ָ ּ
תחים.
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
פלה ◌ְ ◌ָ
ונכנסת ◌ַ ּ◌ְ
נפ ◌ָּת ◌ִחיםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
0ערים ◌ִ ◌ְ
וכל ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
לצד ◌ָדּ רוֹ ם,
לימים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ
זקן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ֶ◌ 3
ְואז ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ָ
מחניא"לִ◌ ,מּ 0ום
נקרא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ולפעמים ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עזריא"ל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקןִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מחנוֹ תָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
כנפים,
עלי ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וכלם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
התמנּ ה ◌ַעל ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ִר ּבוֹ א ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
מחנוֹ ת
מדים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ
ואצלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
עיניםָ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מלאים ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מחנוֹ תִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
עלי ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
לכל
יבים ◌ְ ◌ָ
מקש ◌ִ
אזניםִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ונקראים ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אזניםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
עלי ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מעת
נש ◌ַ ◌ַ
ברצוֹ ן ◌ַה ◌ֵּלבֶ◌ ׁ ,ש/א ◌ִ ׁ ◌ְ
לחש וּ ◌ִ ◌ְ
פל ◌ָתם ◌ְּב ◌ַ ◌ַ ׁ
ללים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
תפ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
הת ◌ִ ◌ָּ
לה ◌ָ ּכל
מקש ◌ִ
פלה ◌ַה ּזוֹ עוֹ ◌ָלהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לאחרְ◌ּ ַ◌ .
פלה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
תה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יבים ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
מעת
נש ◌ַ ◌ַ
תה ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ִ ׁ ◌ְ
אזניםִ◌ ְ◌ .
עלי ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
קראים ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואם אוֹ ◌ָ ּ
יבים
מקש ◌ִ
למעלהְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדםֵ◌ ,אין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ׁ ◌ִ
לאזני ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
קשיב ◌ָ ּ
צרי%
ראשוֹ ◌ָנהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
מע ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
למי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
אחריםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ִ
◌ָל ּה ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
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תה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
אדםְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ִדּ ּב ּור
פלה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לה ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
0מר ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְמע ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
העליוֹ ן
ודבר ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נאחז ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
פלה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אחד קוֹ ◌ֵרא
מעְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ְ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ֶ◌ ,
לש ֹ ◌ַ
צריְ◌ ׁ ִ◌ %
◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
רעים ◌ָ ּב ◌ֱאמ ּו ◌ָנה
ראים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,הם גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ואם ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים קוֹ ◌ְ ◌ִ
ְואחד ◌ִל ׁ ◌ְש ּתֹקִ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֶ ◌ָ
אחדָ◌ ,אז ׁ ◌ְש ◌ֵני
הכל ◌ֶ ◌ָ
ואחד ◌ִדּ ּב ּור ◌ַ ּ ֹ
אחד קוֹ ל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מעלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היה קוֹ ל
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ .א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
גריע ּות ◌ָ ◌ֱ
דב ּו ◌ִרים זוֹ ◌ְ ◌ִ
קוֹ לוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ּ
היה אוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ְואוֹ תוֹ ◌ִד ּב ּור
אחד ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְּ◌ ,%כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ְִוד ּב ּור ◌ֶ ◌ָ
עזריא"ל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה
הממ ◌ֶנּ ה ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
אחדְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌3
◌ֶ ◌ָ
עלי
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
מחנוֹ תָ◌ ְ◌ ,
רבוֹ א ◌ַ ◌ֲ
לחשָּ◌ ,כל אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ִש ◌ִ-ים ◌ִ ּ
עוֹ ◌ָלה ◌ְּב ◌ַ ◌ַ ׁ
אזניםּ3◌ ,כ ◌ָּלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
עלי ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
עיניםָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ַ ◌ִ
צאים ◌ְונוֹ ׁ ◌ְש ◌ִקים אוֹ תוֹ
עיני ה' ◌ֶאל
פלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים לד( ◌ֵ ◌ֵ
◌ִד ּבוּ ר ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
עלי
יקים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
צדּ ◌ִ
עיני ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
ועתםֵ◌ ֵ◌ .
ואזניו ◌ֶאל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
ּ
מעלה.
עינים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מטהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵי ׁש )שאין( ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
העינים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ועתם ֶּ◌ ֵ◌ -
האזנים.
עלי ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אלה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ְואזניו ◌ֶאל ׁ ◌ַש ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ

ׁשמימי
סּיּוע ְ ֵ ִ
צּדיקים ֵ -יׁש ָּכאן ִ ַ
עיני ְייָ ֶאל ַ ִ ִ
ֵ ֵ
ועתם )לד ,טז( :
ואזניו ◌ֶאל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צד ◌ִ
עיני ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֵ ◌ֵ
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו
אחא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אבא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
פ' פקודי )דף רכ"הִּ◌ ◌ [(:
רבי
לכיםָ◌ ,רא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
לצפוֹ ◌ִריַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
בריה ◌ְ ◌ִ ּ
מט ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לכים ◌ִ ּ◌ְ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
ודּ אי
אבאַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
עמוֹ ַ◌ ָ◌ .
היה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ִ ּ
אליהםֵּ◌ .כ ◌ָיון
הגּ יע ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
חכ ּו ◌ָ ◌ֶ
ה0כינהּ ִ◌ .
ִנש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ׁ ◌ְ
עיני ה'
אלעזרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים לד( ◌ֵ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אליהםַ◌ ָ◌ ,
הגּ יע ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
קשהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
ועתםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
ואזניו ◌ֶאל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
הש ◌ָגּ ◌ַחת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
יקים? ◌ִאם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
עיני ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
◌ֵ ◌ֵ
]זוהר – ח"ב
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 Iזוהר תהלים I

I

ראינ ּו ◌ַּכ ◌ָּמה
הרי ◌ָ ◌ִ
להם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ,
להיטיב ◌ָ ◌ֶ
עליהם ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יקים ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
7דה,
רבי ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
ואפל ּו ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ְּכמוֹ עוֹ ◌ְ ◌ֵ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
יקים?
צדּ ◌ִ
עיני ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
לה7יגִ◌ .אם ◌ָ ּכַ◌ ,%מה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ֵ
א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ִ◌ֶ ◌ָ ּ
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ3◌ ,כ ◌ָּלם
ישּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
אלא סוֹ ד ◌ָ ּכאן ◌ֵ ׁ
לצד ◌ֶזה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַצד
לצד ◌ֶזה ּו ◌ֵבין ◌ְ ◌ַ
למעלהּ ֵ◌ ,בין ◌ְ ◌ַ
◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
עליהם.
והש ◌ָגּ ◌ָחתוֹ ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אליוְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ֵ ◌ָ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הק ◌3ד ◌ָ0ה נוֹ ◌ָ ◌ִ
עליהם.
והש ◌ָגּ ◌ָחתוֹ ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
דעים לוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
מאה נוֹ ◌ָ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ְואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַצד ◌ַ ּ◌3
ההש ◌ָגּ ◌ָחה ׁ ◌ֶשל ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ּ
הק ◌3ד ◌ָ0ה- ,א
תה ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
במקוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ָ
לטת אוֹ ◌ָ ּ
למים ◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל
אליו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
יקרב ◌ֵ ◌ָ
האחרְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מש ◌ִגּ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
יח ◌ַ ◌ַ ּ
עיני ה' ◌ֶאל
ולכן ◌ֵ ◌ֵ
שהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ממקוֹ מוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
לדחוֹ תוֹ ◌ִ ּ◌ְ
◌ִ ◌ְ
עליו.
לש-ט ◌ָ ◌ָ
האחר -א ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
יקים ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ,מּ 0ום ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ּ
ההש ◌ָגּ ◌ָחה ◌ַה ּטוֹ ◌ָבה
וכל ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
מימיָ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ּכאן ◌ִס ּי ּו ◌ַע ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
ְועכשו ◌ֵ ׁ
◌ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
וכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַרע -א ◌ָיכוֹ ל
אחר ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַצד ◌ַ ◌ֵ
מעלה ◌ִהיא ◌ָ ּכאןָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליכם.
לש-ט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
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I

הרע
הּיצר ָ ַ
ּיצר טֹוב וכסלות ַ ֵ ֶ
חכמת ַה ֵ ֶ
ְַָ
ילנּ ּו ה' )לד ,כ( :
מכ ◌ָלּ ם ◌ַי ◌ִצּ ◌ֶ
צדיק ּו ◌ִ ◌ּ.
◌ַר ּבוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ַ ◌ִ ּ
ּ
ארץ
אביו ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ארץ ◌ְמג ּו ◌ֵרי ◌ָ ◌ִ
יעקב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
פ' וישב )דף קפַ◌ [(.ו ◌ֵי ׁ ◌ֵשב ◌ַ ◌ֲ ֹ
נעןּ ִ◌ ַ◌ .
רבוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ַצ ◌ִדּ יק
ואמר) ,תהלים לד( ◌ַ ּ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְּכ ◌ָ ◌ַ
לאדם ◌ִמן
מקטרגים ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ילנּ ּו ה' ּ ֹ
מכ ◌ָּלם ◌ַי ◌ִ ּצ ◌ֶ
ּו ◌ִ ◌ּ3
◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
נש ◌ָמה ]ד"א לאדם[ ]להתקים[
נתן ּבוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
מזדּ ◌ֵּמן
לאויר ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אדם יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ד(
אמרֶ◌ ׁ ,
הרעְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יצר ◌ָ ◌ָ
עמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ּ
בא
הרעּ .ו ֹ
יצר ◌ָ ◌ָ
עמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ ִּ
ואז ◌ִ ׁ ◌ְ
רבץ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
חטאת ֹ ◌ֵ
◌ַל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ◌ָּ
מרים ◌ֶאת
לדיםׁ ,שוֹ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֵהמוֹ ת ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ ּ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ֵ
ואדם
הרעיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המקוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ִ
מכל ◌ַ ּ◌ְ
האש ּו ◌ִ ◌ָ ּ
מתוֹ ׁ ֵ◌ ָ◌ %
רחים ◌ִ ּ
עצמם ּובוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרע ׁ ◌ָשר ּוי
הא ׁשִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ ◌ְלתוֹ ֵ◌ ָ◌ %
לזרק ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ ֹ
רעה.
לדרָ◌ ָ◌ %
מסיט אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ֵ ◌ִ
]זוהר בראשית

זקן
ממ ◌ֶלֵ◌ ָ◌ %
וחכם ◌ִ ּ◌ֶ
מסכן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ילד ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
בארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת ד( טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ילד -
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר עוֹ ד .טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
ידע ◌ְ ◌ִ
אשר -א ◌ָ ◌ַ
כסיל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ִ
עטים
ילד ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמים מ ּו ◌ָ ◌ִ
יצר טוֹ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
הטוֹ בֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶזה ּו ◌ֵ ◌ֶ
יצר ◌ַ ּ
עשר ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
מ-0שה ◌ָ ◌ָ ׂ
הרי ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
האדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִעם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואיל] %עמו[ְּ◌ ,כמוֹ
הרע,
יצר ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ֶלֶ◌ - %זה ה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
כסילֶ◌ּ ִ◌ .
זקן ּו ◌ְ ◌ִ
ל; ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ֶ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵארֶ◌ּ ִ◌ .
כסיל -
זקן ּו ◌ְ ◌ִ
אדםֵ◌ ָ◌ .
וש ◌ִּליט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מלַ◌ ׁ ְ◌ %
נקרא ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדם נוֹ ◌ָלד ◌ְויוֹ ◌ֵצא
אשר ◌ָ ◌ָ
ודּ איְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
זקן ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֵ
מל%
ועל ◌ֵּכן ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
האדםַ◌ ְ◌ ,
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ִעם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לאויר ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להזהיר
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר עוֹ ד- ,א ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ידע ◌ְ ◌ִ
אשר -א ◌ָ ◌ַ
כסילֶ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ ◌ֵָזקן ּו ◌ְ ◌ִ
ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
עליו
מהָ◌ ָ◌ ,אמר ׁ ◌ְש ֹ
ועליו ◌ָ ◌ַ
לה ◌ָז ◌ֵהרִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּכ ◌ִסילָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ְ ◌ִ
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I

החש%
סלת ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
מפ ֹ ◌ֶ
הרי ◌ִ ּ ◌ְ
חש %הוֹ ◌ֵלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
והכ ◌ִסיל ◌ַ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
ה0לוֹ ם) ,קהלת ב( ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ָ
למים.
ואין לוֹ אוֹ ר ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ◌ָ ּבאֵ◌ ְ◌ ,
וחכם,
מסכן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ילד ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
אמרּ ,בא ◌ְ ◌ֵ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
יצר
ונתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מסכן? ◌ֲ ◌ֵ
ילד ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
◌ִמי ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
הייתי ◌ַגּ ם
נער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ילדֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לז( ◌ַ ◌ַ
אבל טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
טוֹ בָ◌ ֲ◌ .
מסכןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין לוֹ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ילד ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
נער ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
וזה ה ּוא ◌ַ ◌ַ
ָזקנתיֶ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מעצמוֹ
נער? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש לוֹ ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְּ
בנה
הל ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ַ ◌ַ
ול ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכל ּוםָ◌ ְ◌ .
אמרנ ּו.
מסכןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ילד ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
ותמיד ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
מתח ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשתִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָּת ◌ִמיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יצר
זקן ֶ◌ -זה ּו ◌ֵ ◌ֶ
חכמהִ◌ .מ ◌ֶּמ ◌ֶל; ◌ָ ◌ֵ
ְוחכםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ּבוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
מט ◌ְ ◌ָ
יצא ◌ִ ּ◌3
היה -א ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרעְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
מאתוֹ
רעהְ◌ ,והוֹ ◌ֵל%
לדרָ◌ ָ◌ %
רכיו ◌ֵהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
למיםְ◌ .וה ּוא ◌ְּכ ◌ִסילֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהרְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ּבא ◌ִעם
דע ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ְו-א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
מסטה ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
בא
רעהֹ ּ .
לדרָ◌ ָ◌ %
מדּ ◌ֶר %טוֹ ◌ָבה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
להסטוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ֶ
עלילוֹ ת ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
אמין לוֹ ,
אדם ◌ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָלדְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ
מקדּ ים ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
ראהַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
להאמין לוֹ ְ◌ ,ודוֹ ◌ֶמה
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הטוֹ ב- ,א ◌ָיכוֹ ל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
יצר ◌ַ ּ
רשע ◌ָער ּום? ◌ֶזה ּו ◌ִמי
מעמסהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
עליו ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הדּ ין,
חברוֹ ◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
יבא ◌ֲ ◌ֵ
טרם ◌ָ ֹ
הדּ ◌ָ ּין ◌ֶ ◌ֶ
לפני ◌ַ ◌ַ
בריו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לטען ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
קדּ ים ◌ִ ◌ְ ֹ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ְּב ◌ִריבוֹ ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה
צדּ יק ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר )משלי יח( ◌ַ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היה
חש ◌ָ ◌ָ
והנּ ◌ָ ׁ
אמר )בראשית ג( ◌ְ ◌ַ ◌ָ
]הוא נ"א הזה[ ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ָער ּוםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יבא ◌ֲ ◌ֵ
טרם ◌ָ ֹ
אדם ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
עמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
מקדּ ים ◌ְ ׁ
◌ָער ּוםְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ושוֹ ◌ֶרה ◌ִ ּ
חברוֹ
והנּ ה טוֹ ◌ֵען ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מקדּ יםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עליו .וּ ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לשרוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
טענתוֹ ◌ִ ּ
עמוֹ
האדם ◌ִע ּמוֹ ◌ְו,א
מרע ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הטוֹ בַ◌ ֵ◌ ֵ◌ ,
חברוֹ ֶ◌ ׁ ,שהוּ א ◌ֵ ◌ֶ
 ּ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֲ ◌ֵיצר ◌ַ ּ
המ ◌ָ8אוֹ ת ׁ ◌ֶשל
הטעין ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵתפוֹ ◌ָּכל ◌ַ ּ◌ַ
אלוּ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לזקף ֹרא ׁשוֹ ּ◌ְכ ◌ִ ּ
◌ָיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ֹ
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I

אמר
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ַ◌ ְ◌ .
גלל אוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ָערוּ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
הק ◌ִדּ ים ◌ִ ּ
מעים,
נש ◌ָ ◌ִ
אינם ◌ִ ׁ ◌ְ
דבריו ◌ֵ ◌ָ
המ ◌ְס ◌ֵּכן ◌ְ ּבז ּו ◌ָיה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וחכמת ◌ַ ּ◌ִ
מה )קהלת ט( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ַׁ ◌ְש ֹ
מאדם
קבל ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ַדּ ◌ָ ּין ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
אחרַ◌ ְ◌ .
הקדּ ים ◌ַ ◌ֵ
הנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ֵ
חברוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
אחרת
עבה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
עליו ּתוֹ ◌ֵ ◌ָ
קבל ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ִ ◌ֵ ּ
יבא ◌ֲ ◌ֵ
טרם ◌ָ ֹ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
לאמ ּו ◌ָנהָּ◌ ֶ◌ ,
וחקרוֹ ֶ◌ ְ◌ ,וזה ה ּוא ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ %של
רעה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אלא )משלי שם( ּו ◌ָבא ◌ֵ ◌ֵ
◌ָ ◌ֱ
האדם ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש5א ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
הרי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צדּ יקֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
אדם ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
האמין ◌ְלאוֹ תוֹ
הטוֹ ב.
חברוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
יבא ◌ֲ ◌ֵ
טרם ◌ָ ֹ
הרע ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
יצר ◌ָ ◌ָ
ָרשע ◌ָער ּום ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
◌ ׁ ◌ָ
יצר ◌ַ ּ
אבל אוֹ תוֹ ◌ַצ ◌ִדּ יק
הבאָ◌ ֲ◌ .
נכ ׁ ◌ָש ◌ִלים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מרבוֹ נוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ָרעוֹ ת סוֹ ◌ֵבל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א
ׁ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ◌ִ ּ
הרעּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
יצר ◌ָ ◌ָ
ַיאמין ◌ְו-א ◌ִי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִעם אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ִ
רבוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ַצ ◌ִדּ יק
מכ ◌ָּלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לד( ◌ַ ּ
מציל אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ּ3
◌ַ ◌ִ ּ
לצ ◌ִדּ יקָּ◌ ֶ◌ ,
צדּ יק,
אלא ◌ַ ◌ִ
ילנּ ּו ה'- .א ◌ָכת ּוב ◌ַ ּ
יצ ◌ֶ
ּו ◌ִ ◌ּ3
רבוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
מכ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ ּ
מרצה ּבוֹ ּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ַ◌ %
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
הכל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
מציל אוֹ תוֹ ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
מר ◌ֶ ּצה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌3
האדם ּו ◌ַ ◌ִ ּ
ּ
חלקוֹ .
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
הבאְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ

f
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ו לחודש

לה

לחם ¤את
יריבי § ©
יהו  ¤את § ¦ ©
ריבה § ¨Ÿ
לדוד ¦ ¨
א §¨ ¦
והרק
עזרתי :ג § ¨ ¥
וצ ּ¨נה §וק ּו ¨מה ּ§ב ¦ ¨§ ¤
מגן § ¦
החזק ¨ ¥
חמי :ב © ¥ £
¨£
אני:
עת ¨ ¦
יש ¨ ¥
לנפשי § ׁª
אמר § © § ׁ ¦
רדפי ¡ Ÿ
לקראת ¨ §Ÿ
סגר ¦ § ©
חנית ּו § Ÿ
¦£
דׁŸ ¥
חש ¥בי
ויחפר ּו § ׁ Ÿ
יסŸג ּו ¨אחוֹ ר § © § ּ §
נפשי ¦ ּ
מבקשי © § ׁ ¦
ויכ §למ ּו § © § ׁ¥
יבש ּו § ¦ ּ¨
מלא § ¨Ÿ
לפני ר ּו ©ח ּו © § ©
מץ ¦ § ¥
יהי ּו ּ§כ Ÿ
רעתי :ה ¦ §
¨¨ ¦
יהו 
יהו
מלא § ¨Ÿ
וחלקלקוֹ ת ּו © § ©
דרכם ¤ׁ Ÿ
יהי © § ּ¨
דּ וֹ ¤חה :ו § ¦
חש © ּ © § © £
חפר ּו
רש ּ¨תם ¦ח ּ¨נם ¨ §
טמנ ּו ¦לי ׁ©ש ©חת ¦ ׁ §
רדפם :ז ּ¦כי ¦ח ּ¨נם ¨ §
 ¨ §Ÿ
טמן
אשר ¨ ©
ורש ּתוֹ ¤ׁ £
ידע § ¦ ׁ §
לנפשי :ח ּ§תבוֹ ¥אה ּו ׁשוֹ ¨אה א ¨ ¥
§ © § ׁ¦
ונפשי ּ¨ת ¦גיל ּ©ב ¨Ÿ
יפל ּ¨ב ּה :ט § © § ׁ ¦
לכדוֹ ּ§ב ׁשוֹ ¨אה ¦ ּ¨
ּ¦ת § ּ§
יהו 
ּ¨ת ¦שׂ ישׂ ּ¦ב ׁ
אמרנה § ¨Ÿ
עצמוֹ ©תי ּת¨ § © Ÿ
יש ּו ¨עתוֹ  :י ּ¨כל © §
יהו 
ואביוֹ ן ¦מגּ § Ÿזלוֹ :
ועני § § ¤
ממ ּנ ּו § ¨ ¦
מחזק ¦ ּ¤
עני ¨ ¨ ¥
¦מי ¨כמוֹ © %מ ¦ ּציל ¨ ¦

I

I

 Iשימוש תהלים I
אם קמו עליך מריבים

ריבה ה' את יריבי וגו' )לה ,א(] :שימוש תהלים לפרק לה[ .אם קמו
עליך בעלי ריבים אמור בכל בוקר ג' ימים ותנצחם .והשם שלו
י"ה .י' מן "לחם את לוחמי ,ה' מן "החזק מגן וצנה.

I

I

 Iזוהר תהלים I
ָ ֹ
ׁשמה
רּוח ְּונ ָ ָ
נפׁש ַ
ּדרגֹות ֶׁשל ֶ ֶ
ׁשלׁש ַ ְ

אמרנה ה' ◌ִמי ◌ָכמוֹ ) 2לה ,י( :
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמוֹ ◌ַתי ּ ֹ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
עליה
ושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
פש ◌ַה ּזוֹ ◌ְ ׁ
הנּ ◌ֶ ׁ
)דף קמ"בָ◌ [(.הר ּו ◌ַחֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ

]זוהר  -שמות פ' תרומה

תהלים ספר ראשון | ו לחודש | מזמור לה

סדר הלימוד

I

ליום כז כסליו

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

343

I

פש ◌ִהיא ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ָלר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ .
והנּ ◌ֶ ׁ
0צ ◌ִריֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
ּו ◌ֵ ◌ִ
מאיר ◌ָ ּ
לה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
מאירה
עליו ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לטת ◌ָ ◌ָ
ושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ציאה ◌ֶאת ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ ׁ ְ◌ ,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהִ◌ ,היא מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ונאוֹ ר
תה ר ּו ◌ַח ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ַ ּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַה ּזוֹ ָ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּייםְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
תה ר ּו ◌ַח,
תה ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּ◌ֶ
נפ ׁש ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
ממ ◌ָנּ ה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר .אוֹ ◌ָ ּ
אחד.
קשר ◌ֶ ◌ָ
כל ◌ֶ ׁ ◌ֶ
וה ּ ֹ
ממ ◌ָנּ הַ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ָנּ ה ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְנאוֹ ◌ָרה ◌ִ ּ◌ֶ
ונ ּזוֹ ◌ֵנית ◌ִ ◌ֶּ
עתיק
נביעת ◌ַ ּ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה זוֹ -א עוֹ ◌ָלה ◌ְלתוֹ ַ◌ ִ◌ ְ◌ %
ועד ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
ממנּ ּוִ◌ ,מּ 0ום
סת ◌ִריםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ְ ◌ָּ
נסתר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
יקיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
העת ◌ִ
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מתמ ◌ֵּלאת ◌ִ ◌ֶּ
נפ ׁש,
עדןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
נכנסת ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש5א פוֹ ◌ֵסק ָ◌ -הר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָהר ּו ◌ַח -א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ֶ ◌ָּ
נפש
למעלהׁ ֶ◌ ֶ◌ .
עדןּ ,ו ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
למטהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה
זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מתי0בת )לא מתישבת( ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
מה ◌ְּבתוֹ ַ◌ %הגּ ּוף ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אחד,
קשר ◌ֶ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֶ ׁ ◌ֶ
אדםַ◌ ְ◌ .
נפרדים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
למטה ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ַ ּ ֹ
הכל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לגן
נכנסת ◌ְ ◌ַ
הב ◌ֵארָ◌ .הר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
נביעת ◌ַ ◌ְּ
למעלה ◌ְלתוֹ ַ◌ ִ◌ ְ◌ %
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
0בת ◌ְ ּבתוֹ ּ ֶ◌ ַ◌ %
הק ◌ֶבר.
מתי ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעלהֶ◌ ַ◌ .
עדן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
0בת ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %הגּ ּוף ◌ַּב ◌ֶ ּק ◌ֶבר,
תי ◌ֶ ◌ֶ
למעלה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ
פש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרַ◌ ,ה ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
ּ
ּ
ולכן
קשהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קל ּ ◌ָפה ◌ָ ׁ ◌ָ
תה ◌ְ ◌ִ
◌
ָ
%
ב
ּ
◌
ְ
א
אל
◌
ָ
◌
ֶ
?
בר
◌
ֶ
ק
◌
ֶ
ה
◌
ַ
א
ו
ה
איפה
ֹ
◌
ֵ
תוֹ אוֹ ּ
ּ
ּ
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תולכן ׁ ◌ָש ׁ
והכל ◌ֶזה ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מטהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ◌ְּכמוֹ זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ◌ָּ
העצמוֹ ת
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
בכל ◌ְ ◌ַ
אחדּ .ו ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְוסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
קשר ◌ֶ ◌ָ
והן ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ִנפרדוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
ִנמצאוֹ ת ◌ְּבתוֹ ּ ֶ◌ ַ◌ %
יש סוֹ ד
נמצאת ׁ ◌ָשםּ ָ◌ .כאן ◌ֵ ׁ
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ַה זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הק ◌ֶברֶ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
מתעט ◌ֶרת
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
חטאְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
יראי ◌ֵ ◌ְ
האמת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דרֶ◌ ֱ◌ ָ◌ %
דעי ◌ֶ ◌ֶ
◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ן
מדת ◌ְּבאוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
והר ּו ◌ַח עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
העטרה ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהָ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ָ◌ ֲ◌ ָ◌ %
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רדת
פש ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהר ּו ◌ַח יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶ ׁ
זמנּ ים ֶ◌ ַ◌ -
וחדשים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
מדת
מאיר ◌ְונוֹ ◌ֵצץִ◌ ,היא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עדן ◌ֵ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ָלד ּור ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
מתוֹ ָ◌ %האוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ּ
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I

היה ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %הגּ ּוף ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ְ ּבתוֹ ּ ֶ◌ ַ◌ %
חלה,
מתגּ ◌ֶּל ◌ֶמת ◌ַ ּב ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הק ◌ֶבר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מש ◌ְ ּבחוֹ ת ּומוֹ דוֹ ת
עצמוֹ ת עוֹ לוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְדיוֹ ◌ָקןּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
ְוכל אוֹ ◌ָתן ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ָ
אמרנה
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמתי ּ ֹ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לה( ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ֹ ◌ַ
אמרנה.
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה' ◌ִמי ◌ָכמוֹ - .%א ◌ָכת ּוב אוֹ ◌ְמרוֹ תֶ◌ ,א ◌ָּלא ּ ֹ
ילה
היתה רוֹ ◌ָאה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
לראוֹ תָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
לעין ◌ִ ◌ְ
רש ּות ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נת ◌ָנה ◌ְ ׁ
ואלמלא ◌ִ ּ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
זמנּ ים
חד ׁ ◌ִשים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ולילוֹ ת ◌ֳ ◌ָ
כנסת )כשיוצאת( ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ברים מוֹ דוֹ ת ּו ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְ ּבחוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְּכמוֹ ◌ְדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵּבי ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁש
הק ◌ָ ◌ִ
מעכ ◌ֶבת אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א
האדם ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
טפ ׁש ּות ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ִ ּ ◌ְ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ֲ◌ .
מדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,ו-א
יחים ◌ַעל ◌ָמה עוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ִגּ ◌ִ
דעים ◌ְו-א ◌ַ ׁ ◌ְ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,כל
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
להש ◌ִגּ ◌ַ
חוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יח ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד ◌ַ ◌ֶּ
ואי%
ועל ◌ָמה עוֹ ◌ֵמדֵ◌ ְ◌ ,
יח ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
להש ◌ִגּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מת ּ ◌ָפ ◌ְר ׁ ◌ִשים.
ברים ◌ִ ◌ְ
◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ

הּמתים
ּתחּית ַ ֵ ִ
ּבׁשעת ְ ִ ַ
ּתאמרנה ה' ִמי ָכמֹוַ ְ ִ – 5
עצמתי ֹ ַ ְ ָ
ָּכל ַ ְ ֹ ַ
יתקרבּו
העצמֹות ִ ְ ָ ְ
ֲָָ
אמרנה ה' ◌ִמי ◌ָכמוֹ ) 2לה ,י( :
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמוֹ ◌ַתי ּ ֹ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ברים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
יצחק
האלה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ָ ◌ִ
ְוהי ּו ◌ַ ◌ְ
ואתחנן )דף רס"זָ◌ ◌ [(:
מציל
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמתי ּ ֹ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לה( ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ֹ ◌ַ
אמרנה ה' ◌ִמי ◌ָכמוֹ ּ ִ◌ ַ◌ %
ואביוֹ ן ◌ִמגּ ְֹ ◌זלוֹ ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
ועני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחזק ◌ִ ּ◌ֶ
עני ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
אמר אוֹ תוֹ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
עצמוֹ ת
ראה ◌ֲ ◌ָ
וכי ◌ִמי ◌ָ ◌ָ
אמרנהִ◌ ְ◌ ,
ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עצמתי ּ ֹ
דשּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ְ ֹ ◌ַ
הק ֶֹ ◌ ׁ
ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְמרוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ָירה? ◌ֶ ◌ָּ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ַ ּ ◌ָ
ועתיד ◌ַ ◌ָ ּ
להתקין
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִתיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להחיוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
עתיד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל לז(
למקוֹ ◌ָמןֶ◌ ׁ ,
ואחת ◌ִ ◌ְ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לקרב ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
העצמוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ
]זוהר דברים פ'
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 Iזוהר תהלים I

I

ועצמתי%
וכת ּוב )ישעיה נח( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ֹ ◌ֶ
עצמוֹ ָ◌ ְ◌ ,
עצם ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ
עצמוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
קרב ּו ◌ֲ ◌ָ
ות ◌ְ ◌ְ
◌ַ ּ◌ִ
עתידוֹ ת ◌ֵהן לוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ .איזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה אוֹ ◌ְמרוֹ ת? ה'
יחליץָ◌ .אז ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה0ירה ◌ַ ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
0אמר ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ממה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ
המעלה ◌ִ ּ◌ַ
◌ִמי ◌ָכמוֹ ) %מקדימים(ְ◌ ,וזוֹ ◌ַ ◌ִ ◌ָ
ה0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ָּ
אחרי
אלא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הזכיר ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ֵהם -א ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ִ ◌ִּוכאן ◌ֵהם
אלם ה'ָ◌ ְ◌ .
כמכה ◌ָ ּב ◌ֵ ◌ִ
מליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ִמי ◌ָ ֹ ◌ָ
ׁ ◌ָש ׁ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
עני
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ה' ◌ִמי ◌ָכמוֹ ַ◌ .%מ ◌ִ ּציל ◌ָ ◌ִ
ימים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
מקדּ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
הרע ּ◌ַת ◌ִּקיף
הרעִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
יצר טוֹ ב ◌ִמ ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּו ֶ◌ -זה ◌ֵ ◌ֶ
מחזק ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ויצר
האבןֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
והסרתי ◌ֶאת ◌ֵלב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אבןַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל לו( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ֹ ◌ִ
ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
שר.
לכם ◌ֵלב ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
ונתתי ◌ָ ◌ֶ
שרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
הטוֹ ב ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
◌ַ ּ

ֹולם
ׁשּיסּתּלקּו ִמן ָהע ָ
הרׁשעים ֶ ִ ְ ַ ְ
להתּפּלל ַעל ָ ְ ָ ִ
לאדם ְ ִ ְ ַ ֵ
ָאסּור לֹו ָ ָ ָ
ואני ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשי ◌ָשׂ ק ◌ְוגוֹ ' )לה ,יג( :
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרש ◌ִעים
להתפ ◌ֵּלל ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מצוה לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רביָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
קהַ◌ ָ◌ [(:
ואני
יהנּ ֹםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לגּ ◌ִ
יכ ◌ְנס ּו ◌ַ ◌ֵ
חזר ּו ◌ְלמ ּו ◌ָטב ◌ְו-א ◌ִ ◌ָ ּ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ְ
להתפ ◌ֵּלל
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ואמר ◌ַר ◌ִּביָ◌ ,אס ּור לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
שק ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשי ◌ָ ׂ
אלמלא ◌ִ ◌ְּ
סלקוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
סת ּ◌ְלק ּו ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
◌ַעל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
זרה- ,א ◌ָבא
היה עוֹ ◌ֵבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
לתרח ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
והמ ◌ֶלָ◌ %דּ ◌ִוד
ראל -א ◌ָהי ּוֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ִ ◌ְ ׂ
וש ◌ְ ◌ֵ
אבינ ּו ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ ְ◌ ,
אברהם ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
]זוהר  -בראשית פ' וירא )דף
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עלי
נאספ ּו ¨ ©
ונאספ ּו § ¤ ¤
בצלעי שׂ¨ §מח ּו § ¨ ¡ ¤
¥Ÿ
קדר ׁ©שחוֹ ¦תי :טו ּו § © § ¦
לעגי ¨מעוֹ ג
חנפי © ¥ £
דמ ּו :טז ּ§ב © § ¥
ידעתי ¨ §
נכים §וא ¨ © § ּ¦
¦¥
קרע ּו §וא ¨ ּ
נפשי
יבה © § ׁ ¦
הש ¨
ראה ¨ ׁ ¦
אדני ּ©כ ּ¨מה ּ¦ת § ¤
עלי ׁ ¦ש ּ¥נימוֹ  :יז ¨Ÿ £
חרק ¨ ©
¨ Ÿ
קהל ¨רב ּ§ב ©עם
יחידתי :יח אוֹ §ד§ּ %ב ¨ ¨
פירים § ¦ ¨ ¦
מכ ¦ ¦
מ$איהם ¦ ּ§
¦ ¤ ¥Ÿ
נאי ¦ח ּ¨נם
ש ¤קר שׂ © § Ÿ
איבי ׁ¤
ישׂ §מח ּו ¦לי © §Ÿ
אהללךּ¨  :יט ©אל ¦ §
¨עצ ּום ¤ § © £
ברי
ארץ ¦דּ § ¥
רגעי ¤ ¤
עין :כ ּ¦כי א ׁ¨שלוֹ ם § © ּ¥
יקרצ ּו ¨ ¦
¦§§
ועל ¦ § ¥
ידבר ּו § ©
מרמוֹ ת © ׁ £
האח
אמר ּו ¨ ¤
יהם ¨ §
עלי ּ ¦פ ¤
רחיב ּו ¨ ©
יחשŸב ּון :כא ©ו ּ©י § ¦
¦§
יהו  ©אל ּ¤ת ¡ © ׁ
חרש
ראיתה § ¨Ÿ
עינינ ּו :כב ¨ ¦ ¨
ראתה ¥ ¥
האח ¨ ¨ £
¨¤
למש ּ¨פ ¦טי
והקיצה § ¦ ׁ §
העירה § ¨ ¦ ¨
ממ ּ¦ני :כג ¨ ¦ ¨
רחק ¦ ּ¤
אדני £אל ּ¦ת § ©
¨Ÿ £
יהו
כצדק¨Ÿ § %
פטני § ¦ § §
לריבי :כד ׁ¨ש § ¦ ¥
ואדני § ¦ ¦
אהי ' © ¨Ÿ
¡ ©
בלבם
יאמר ּו § ¦ ּ¨
ישׂ §מח ּו ¦לי :כה ©אל § Ÿ
ואל ¦ §
אהי ' § ©
 ¡ ¨
יאמר ּו ּ¦ב ּ©ל£ענ ּוה ּו :כו ׁ Ÿ ¥
יחדּ ו
ויחפר ּו © § ¨
יבש ּו § © § ּ§
נפשנ ּו ©אל § Ÿ
האח © § ׁ¥
¨¤
עלי:
ילים ¨ ¨
גדּ ¦
המ § ¦
כלמה © ּ©
בשת ּו § ¦ ּ¨
ילב ׁש ּו ¤ׁ Ÿ
רעתי ¦ § ּ§
מחי ¨ ¨ ¦
§שׂ ¥ ¥
יהו
יגדּ ל § ¨Ÿ
תמיד ¦ § ©
ויאמר ּו ¨ ¦
צדקי § § Ÿ
חפצי ¦ § ¦
וישׂ §מח ּו ¥ ¥ £
כז ̈ירּ Ÿנ ּו § ¦ §
עבדּ וֹ  :כח ּו § ׁ
צדק¨ּ %כל
לשוֹ ¦ני ּ¤ת §הגּ ¤ה ¦ § ¤
החפץ ׁ §שלוֹ ם © §
 ¥¨¤
הל ¤ת:%
©ה ּיוֹ ם ּ§ת ¦ ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
נת ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
והתוֹ ◌ָרה -א ◌ִ ּ◌ְ
יחּ ַ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ּו ◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ %
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
ביאים -א ◌ָהי ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
וה ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
ְוהחסידים ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ◌ַ ◌ָ ּ
נמצא ◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּכל ּום
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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I

לאכים
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ◌ַ
העניניםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
מכל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
עלם(
הנּ ◌ְ ◌ָ
מדרש ◌ַ ◌ֶ
)עד ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
◌ְסדוֹ ◌ָמה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .

f
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לו

נאם ּ¤פ ׁ©שע
לדוד :ב § ª
יהו  § ¨ ¦
לעבד § ¨Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח § ¤ ¤
א ©§©
לנגד
אהים ' § ¤ ¤
לבי ¥אין ּ©פ ©חד ¡ ¦
קרב ¦ ּ¦
לרשע ּ§ב ¤ ¤
¨ ¨ ׁ¨
לשׂ Ÿנא:
למצא £עוֹ נוֹ ¦ §
עיניו ¦ § Ÿ
אליו ּ§ב ¨ ¥
החליק ¨ ¥
עיניו :ג ּ¦כי ¦ ¡ ¤
¨ ¥
און
להיטיב :ה ¨ ¤
להשׂ ּ¦כיל § ¦ ¥
חדל § © §
מרמה ¨ ©
און ּו ¦ § ¨
ברי ¦פיו ¨ ¤
ד ¦דּ § ¥
©§ ׁ
יתי ּ¥צב ©על ¤דּ ¤ר א טוֹ ב ¨רע א
מש ּ¨כבוֹ ¦ § ©
יחשŸב ©על ¦ ׁ §
נת© %עד
חסדּ ¡ %אמ ּו ¨ §
ה$מים © § ¤
יהו  ּ§ב © ¨ © ¦
ימאס :ו § ¨Ÿ
¦§¨
אדם
רבה ¨ ¨
מש ּ¨פ ¤ט§ּ %תהוֹ ם © ּ¨
הררי ¥אל ¦ ׁ §
צדקת§ּ %כ © § ¥
חקים :ז ¦ § ¨ §
ׁ §ש ¨ ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לכלות הרשעים
למנצח לעבד ה' וגו' )לו ,א(] :שימוש תהלים לפרק לו[ .הוא טוב לכל
פתגמא בישא ושם שלו הוא אמ"ת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכּבהמה
עצמֹו ַ ְ ֵ ָ
וׂשם ֶאת ַ ְ
אדם ְ ָ
ִמי ֶׁשהּוא ָ ָ
בהמה
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטי! ּ ◌ְתהוֹ ם ◌ַר ◌ָ ּבה ◌ָ ◌ָ
הררי ◌ֵאל ◌ִ ׁ ◌ְ
צדקתְּ◌ 2כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ר
ש
ׁ
[
(.
צ"א
)דף
אמור
פ'
ויקרא
]זוהר
:
ז(
)לו,
'
ה
יע
◌
ַ
ש
◌
ִ
ׁ
וֹ אוֹ
תוֹ
רבי
אמוֹ ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
◌
ִ
חת
◌
ַ
ת
◌
ַ
ּ
ימים
◌
ִ
◌
ָ
בעת
◌
ַ
◌
ְ
ש
◌
ִ
ׁ
והיה
◌
ָ
◌
ָ
◌
ְ
לד
◌
ֵ
ו
◌
ָ
י
◌
ִ
י
כ
ּ
◌
ִ
שב אוֹ ◌ֵעז
◌ֶכ ◌ֶ ׂ
ּ
ּ
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטיְ◌ּ %תהוֹ ם ◌ַר ◌ָ ּבה
הררי ◌ֵאל ◌ִ ׁ ◌ְ
צדקתְּ◌ %כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לו( ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ּ
אבל ּבא
להת ּבוֹ ◌ֵנן ּבוֹ ָ◌ ֲ◌ ,
יע ה'ּ ַ◌ .ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הרים
הררי ◌ֵאל ְּ◌ -כמוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ןְּ◌ .כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
צדק ֶּ◌ -כ ◌ֶתר ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ְ
ְראהֶ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ֵ
אפרסמוֹ ן ◌ַזּ .%ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
הרי ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
קראים ◌ָ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
לכל,
אחד ◌ַ ּ ֹ
מש ◌ָקל ◌ֶ ◌ָ
יניה ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
למעלהּ ָ◌ ,כל ◌ִדּ ◌ֶ ◌ָ
להתק0ר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מש ּ ◌ָפט
רבה ְ◌ ׁ ִ◌ -
רחמיםִ◌ .מ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפ ◌ֶטיְ◌ּ %תהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
הדּ ין ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
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יהו :
יע § ¨Ÿ
ּו § ¨ ¥
בהמה תוֹ ׁ ¦ש ©

I

ח
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אהים
חסדּ ¦ ¡ %
©מה ּ¨י ¨קר © § §

 Iזוהר תהלים I

I

רגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וחס
לתקן עוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ַ
רחמים יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למ ◌ָּטה ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
דּ
לב ◌ֵ7ם ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום
רחמים ◌ְ ◌ַ
שה ◌ִ ין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ׂ
אחד.
מש ◌ָקל ◌ֶ ◌ָ
לכל ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
יע ה'ֹ ּ ַ◌ .
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רחמים ָ◌ ָ◌ -
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ושם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ָ ׂ
רש ּו ◌ָהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
בהמהֵ◌ ֲ◌ ,
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עצמוֹ
אדם
אחד ה ּואָ◌ ָ◌ .
המה ◌ֶ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ִודין ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
בהמה ִ◌ -דּ ין ◌ָ ◌ָ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
המהָ◌ ָ◌ .
◌ַּכ ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
והיה
המה ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
זכרּ ְ◌ .ב ◌ֵ ◌ָ
לכם ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
ימוֹ ל ◌ָ ◌ֶ
מנת ◌ָ ◌ִ
 )בראשית יז( ּו ◌ֶבן ׁ ◌ְש ַֹ ◌ימים ◌ִ ּ
לקר ◌ַ ּבן
ירצה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
והלאה ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
ה0מיני ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמוֹ ּו ◌ִמ ּיוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בעת ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ַ
ימים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִ ּ
רש ּו ◌ָה.
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אחתֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עליהם ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ַ ◌ַ
עבר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
א0ה ◌ַלה'ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ִ ◌ֶ

ּבּצפֹון
ׁשחטת ַ ָ
ֹולה ְ ִונ ְ ֶ ֶ
ׁשּנקראת ע ָ
הּטעם ֶ ִ ְ ֵ
ַַַ
יע ה' )לו ,ז( :
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אמר
העלהַ◌ ָ◌ .
העלה ◌ִהיא ◌ָ ֹ ◌ָ
ואמר) ,ויקרא ו( זאת ּתוֹ ◌ַרת ◌ָ ֹ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יע ה' .עוֹ ◌ָלה
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים לו( ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
ודב ּוק ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ %העוֹ ◌ָלם
למעלהּ ִ◌ ְ◌ ,
נסת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וקשר ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
על ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ֲ ◌ִ
קד ׁ ◌ִשיםּ ,ו ◌ִמּ 0ום
קדש ◌ָ ◌ָ
נקראת עוֹ ◌ָלה ֶֹ ◌ ׁ
אחדֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
הבאְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
קשר
אחד ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
מתעט ◌ֶרת ◌ִ ◌ְ
נקרא עוֹ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ָלה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
למעלהּ ָ◌ ,כת ּוב זאת
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מחהּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ֶ ◌ָ
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה
אחדּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
נקבה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
העלה .סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ּתוֹ ◌ַרת ◌ָ ֹ ◌ָ
להתק0ר
הבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
העלהֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ָלה ◌ְלתוֹ ָ◌ %העוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהָ◌ ֹ ָ◌ .
קדש ◌ַ ◌ְּ
קדש
וגם ◌ָהעוֹ ◌ָלה ◌ִהיא ֶֹ ◌ ׁ
דשיםַ◌ ְ◌ ,
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
קרא ◌ַו ◌ַדּ אי ֶֹ ◌ ׁ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
לצד ◌ָצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא
חיטתה ◌ְ ◌ַ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ּ ַ◌ %
הסדּ ּור ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ָ ּ
חביב ּותָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
הרי ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה -א עוֹ ◌ָלה ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
מאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ֹ
◌ַצד ◌ְ ׂ
מאלוֹ ּ◌ַת ◌ַחת
ש ֹ
הצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ב( ◌ְ ׂ
◌ַרק ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַצד ◌ַ ◌ָ ּ
]זוהר  -שמות פ' פקודי )דף רל"ט[(.
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I

מתעט ◌ֶרת
חביב ּות ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ואז ◌ִהיא עוֹ ◌ָלה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
קניָ◌ ְ◌ .
חב ◌ֵ ◌ִ
וימינוֹ ּ◌ְת ◌ַ ◌ְּ
לראשי ◌ִ ◌ִ
◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
קדש
מהסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ֶֹ ◌ ׁ
מאיר ◌ֵ ◌ַ ּ
והכל ◌ֵ ◌ִ
אמצעֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מתחב ◌ֶרת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ימיןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
הלו ◌ִ ּים
בש ◌ַירת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הכֹ ◌ֵהן ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
האדםִּ◌ ,ב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ
וזה ◌ִמ ּתוֹ  %סוֹ ד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםֶ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
קדש ◌ַ ◌ְּ
דשים ◌ְ ּבסוֹ ד
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ָלה ֶֹ ◌ ׁ
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ראלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
בתפלת ◌ִ ◌ְ ׂ
אחת .ר ּו ◌ַח
-0ש ר ּוחוֹ ת ◌ְק ׁש ּורוֹ ת ◌ְּכ ◌ַ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ׁ
◌ָהר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
קראת
אמצע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
פנים ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
דש ,ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָ ◌ִ
הק ◌ ׁ
קראת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ַת ◌ְ ּ
חתוֹ ◌ָנהָ◌ ֲ◌ .
נקראת ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
וכן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בינהֵ◌ ְ◌ .
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבל זוֹ
במים.
אש ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מתוֹ ַ◌ %ה0וֹ ◌ָפרְּ◌ ,כל ּו ◌ָלה ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ
ִנקראת ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ
◌ ◌ְ ◌ֵ
חשאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ּה עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ָ ּכל
נסת ◌ֶרת ◌ַּב ◌ֲ ׁ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ָהר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
זרת
מאירוֹ תּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הפ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ ◌ָ
הקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
מק ◌ְ ּב ◌ִלים
המה ◌ְ ◌ַ
הב ◌ֵ ◌ָ
מסוֹ ד ◌ַ ◌ְ ּ
ואחר ◌ָ ּכּ ִ◌ ,%
◌ָהעוֹ ◌ָלה ◌ְלר ּו ◌ַח ◌ַמ ◌ָּמ ׁשַ◌ ַ◌ ְ◌ .
מאהֵ◌ ,מאוֹ ◌ָתם
אחרת ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ּתוֹ ַ◌ %ה ּ◌3ט ◌ְ ◌ָ
לקשר ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְִונ ּזוֹ ◌ִניםֹ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
קדש
תב ◌ֵארִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכ %עוֹ ◌ָלה ֶֹ ◌ ׁ
וש ◌ָּמ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
חלבים ◌ְ ׁ ◌3
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםְ◌ ׁ .ש ◌ָאר ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
לעשוֹ ת ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִמ ◌ַּכ ◌ָּמה
רבנוֹ תׂ ֲ◌ ַ◌ ,
הק ◌ְ ◌ָ ּ
ולהיוֹ ת
להתערב )להתעטר( ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ינים )להתעבר( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
בעלי ◌ַה ◌ִדּ ◌ִ
צדדיםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
קליםִ◌ ,מּ 0ום
קדשים ◌ַ ּ◌ִ
נקראים ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
להתב ◌ֵ7ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתוֹ ָ◌ %רצוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ְנאוֹ ◌ִרים ◌ִ ּ
קדש ◌ַ ◌ְּ
ולכן ◌ֵהם
דשיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
למעלה ◌ְּב ֶֹ ◌ ׁ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתעט ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
קד ׁ ◌ִשים ◌ַ ◌ִּ
אבל
אמרנ ּוָ◌ ֲ◌ .
חיטתם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ םְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
קלים ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אינה ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ָ ּ
קד ׁש ◌ַ ◌ְּ
הק ◌ְר ◌ָ ּבנוֹ ת,
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
עוֹ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ֶֹ ◌
דשיםּ ָ◌ ֵ◌ ,
קד ׁש.
יה ֶֹ ◌
ש ◌ָ
מע ◌ֶ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ
הכֹ ◌ֵהן ◌ִמדּ וֹ ◌ַבדּ ֵ◌ .
אל ּו
ולב ׁש ◌ַ ּ
ראה ◌ַמה ◌ָּכת ּוב) ,ויקרא ו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לקד ◌ָ0ה.
מיחד ◌ִ ◌ְ ◌3
יחידיָ◌ 3◌ ְ◌ ,
לקד0הַּ◌ .בד ִ◌ ִ◌ ְ◌ -
מיחדים ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ְלב ּו ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ִ◌ ָ◌ 3
לב ׁ ◌ָשם.
שרוֹ ּו ◌ְ ◌ֵ
ורחץ ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ִים ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ָ ׂ
קדש ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
גדי ֶֹ ◌ ׁ
וכת ּוב )שם טז( ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
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I

הט ◌ַעם )זה קדש(? ◌ֶ ◌ָּ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
הדּ ◌ָבר ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אלא סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
קדש ◌ַ ◌ְּ
קד ׁש ◌ַ ◌ְ ּ
דשים
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
מתעט ◌ֶרת ◌ְּב ֶֹ ◌ ׁ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּל ּה עוֹ ◌ָלה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ֹ ◌ֶ
מאה
הט ◌ְ ◌ָ
מעבירה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
מפנה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ַ◌ %
אחדַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ֶ ◌ָ
קדּ ׁש,
המ ◌ְ ◌ָ
תתקרב ◌ְלתוֹ ִ◌ּ ַ◌ %
תש-ט ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הכֹלֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
טמאת ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ֵ
צדדי ◌ַ ◌ְ ּ
קד0ה
קדש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
0אר ֶֹ ◌ ׁ
והכל ◌ִי ◌ָ ◌ֵ
הק ◌3ד ◌ָ0הֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מכל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְותעבר ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
ְיחידה.
◌ ◌ִ ◌ָ
יע
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נאמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ואמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
המה
ודּ איְּ◌ .ב ◌ֵ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ַ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
וכ %עוֹ ◌ֶלה סוֹ ד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ה'ָ◌ ְ◌ .
האדםּ ַ◌ ִ◌ ,
אדם
מכםָ◌ ָ◌ .
יקריב ◌ִ ◌ֶּ
אדם ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
המהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ָ ◌ָ
הב ◌ֵ ◌ָ
מצד ◌ַ ◌ְּ
 ◌ִ ◌ַ ּואחר
אדםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
קשר ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
לקשר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
קר ◌ָ ּבנוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַַודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ְ
למעלהֹ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
הסוֹ ד
בהמהֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ַ ּ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
והכל ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
המהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הב ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּכִ◌ %מן ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריּ ָ◌ ַ◌ %
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
אמרנ ּוּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
בהמה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לק ◌ְר ◌ָ ּבןָ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
בהמה.
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עשה ָ◌ ָ◌ -
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כׂ ָ◌ ָ◌ %

הּבריאה
ּומבחר ַ ְ ִ ָ
קרּבן ֻ ְ ָ
ּתֹונים הּוא ָ ְ ָ
ותח ִ
עליֹונים ְ ַ ְ
ֹולם ֶׁשל ֶ ְ ִ
ִקּיּום ָהע ָ
אדם
וׁשם ָ ָ
האדם ְ ֵ
הּוא ָ ָ ָ
יע ה' )לו ,ז( :
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
ראהִ◌ ,ק ּי ּום ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
יצחקֹ ּ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
הנּ ◌ַחת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .ו ◌ִמי ◌ָרא ּוי
קר ◌ָ ּבןַ◌ ַ◌ ,
ותחתוֹ ◌ִנים ה ּוא ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּי ◌ָקר ◌ִמן
הוה אוֹ ◌ֵמר ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ? ◌ֱ ◌ֵ
לפניו ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ
להקריב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יהיה ◌ְבעוֹ ר ◌ְּב ◌ָ ׂ
אדם ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הנּ ה ◌ָ ּכת ּובָ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ִ◌ ,%
הכלַ◌ ָ◌ .
◌ַ ּ ֹ
שרוֹ
צרי%
אמר לוֹ ֶ◌ ,את ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
צרעתַ◌ ָ◌ .
לנגע ◌ָ ◌ָ ◌ַ
שרוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
והיה ◌ְבעוֹ ר ◌ְּב ◌ָ ׂ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
]זוהר  -ויקרא – פ' תזריע )דף מ"ח[(.
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I

דרגּ ה
מהכלֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לטהר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אדם,
ישב ◌ָ ּכּ .%ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ◌ּ3כ ◌ָּלם- ,א ◌ֵ ׁ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ
הכ ◌ֵהןּ .ו ◌ָבא -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְוה ּו ◌ָבאֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
◌ְוה ּו ◌ָבא ◌ֶאל ◌ַ ּ ֹ
הדּ מ ּות
הכ ◌ֵהןֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
לפני ◌ַ ּ ֹ
להקריבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתח ◌ֵ ּיב ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
נגע
יהיה בוֹ ◌ָ ◌ַ
א0ה ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
וכת ּוב ◌ִאי ׁש אוֹ ◌ִ ◌ָ
תשב ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ .%
הקדוֹ ׁ ◌ָשה -א ◌ֵ ׁ ◌ֵ
הרת ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ו-א
ש ◌ָרם ◌ֶ ּב ◌ָ ֹ
יהיה ◌ְבעוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָ ׂ
א0ה ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואי ׁש אוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ ,
והאיש
והרי ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יב( ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְוה ּו ◌ָבאַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ,
אדם? ◌ָ ◌ַ
נקרא ◌ָ ◌ָ
האישָ◌ ,ל ּ◌ָמה -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
משה ◌ָ ◌ִ ׁ
משהִּ◌ ,כי ◌ֶזה ֹ ׁ ◌ֶ
ֹ ׁ ◌ֶ
משה.
עבדּ י ֹ ׁ ◌ֶ
למ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( -א ◌ֵכן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קרא ◌ֶ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עבד ◌ַ ◌ֶּ
אדם
לפי ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ִאי ׁש ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
ואף ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
עבדּ יַ◌ ְ◌ .
משה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
)יהושע א( ֹ ׁ ◌ֶ
איש
הרי ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ה' ◌ִ ׁ
אמר לוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ,%
מעלהַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ,
ליראיוַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ  ,סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
אדםַ◌ ָ◌ .
מלחמהְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
במקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה -א
יניהם )יושב( הוֹ ׁ ◌ִשיב ּו ◌ַ ּב ּ ֹ
אני ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ִאם ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ %
כלּ ,ו ◌ַ ◌ָּ
ָזכיתי.
◌ ◌ִ ◌ִ
מנת
למדתי ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ַעל ◌ְ ◌ָ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
לרבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ֵ◌ ,לּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ּ
היה דוֹ ◌ֵר ׁש
מצא אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אבאָ◌ ָ◌ ,
אצל ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
הלֶ◌ ֵ◌ %
לגלוֹ תַ◌ ָ◌ .
מעלה )של הכל(? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב
נקראת ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ֵמרַ◌ ָ◌ :
◌ַ ◌ָ ּ
נמצאת
ועד ׁ ◌ֶש5א יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ִכ ּ◌ֵסא- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כסאַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּב ◌ִ ּ◌ֵ
מראה
הכ ּ◌ֵסא ◌ְדּ מ ּות ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ִּ
ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל א( ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ָלל
אדםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ
מלמעלהְ◌ ׁ ַ◌ .
עליו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
צאתי אוֹ ◌ְת%
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ָ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ %
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הכלַ◌ ָ◌ .
ּו ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
מלחמהְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב
הרי ◌ָ ּכת ּוב ה' ◌ִאי ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ,%
◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ָ◌ .
נמצאת
ראהָ◌ ׁ ,שם -א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
אלתֹ ּ .
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
אדםַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
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I

הכל
אבל ◌ָ ּכאן ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
נקרא ◌ִאי ׁשָ◌ ֲ◌ .
הכלּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ׁ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
עליו) ,תהלים קיט(
קרא ◌ָ ◌ָ
אדםָ◌ ָ◌ .
נקרא ◌ָ ◌ָ
הכלִ◌ ,מּ 0ום ◌ָּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
והכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב )שם לו(
וכסף .עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
זהב ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מאלפי ◌ָ ◌ָ
טוֹ ב ◌ִלי ּתוֹ ◌ַרת ּ ◌ִפיֵ◌ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ %
והרי ◌ָ ּכת ּוב
אמר לוֹ ָ◌ ,ו-א! ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בהמהַ◌ ָ◌ .
בהמהְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ִאי ׁש ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
בהמה,
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
0כת ּוב ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
המהָ◌ ֲ◌ .
ועד ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
למאי ׁש ◌ְ ◌ַ
)שמות יא( ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אשר
האזוֹ ב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ַעד ◌ָ ◌ֵ
הארז ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ה( ◌ִמן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
והנּ מ ּו%
מכ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ּ3
קח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הכת ּוב ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ּלוֹ ◌ֵ ◌ַ
יצא ◌ַ ּב ◌ִ ּקירֶ◌ .דּ ◌ֶרּ ָ◌ ַ◌ %
ֹ ◌ֵ
המה.
מהכֹל ּ ְ◌ -ב ◌ֵ ◌ָ
והנּ מ ּוּ ַ◌ ֵ◌ %
אדםָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הכל ָ◌ ָ◌ -
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
מכ ◌ָּלםַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ּ3
האדמה.
לעבד ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אין ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואדם ◌ַ ◌ִ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
0בעוֹ ◌ָלם ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
האדם,
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ ֹ ּ ,
◌ָ ◌ַ
נראים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
התעכב ּו ◌ַעד
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מתק ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ִ
גללוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ְוכ ◌ָּלם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ ◌3
ה7דה
יח ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ַ
וכל ◌ִ ׂ
אדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ֹ
קרא ◌ָ ◌ָ
בא אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
תרגּ ּומוֹ ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש5א
טרםַ◌ :עד ׁ ◌ֶש5אְּ◌ ,כ ◌ַ ◌ְ
בארץ ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ֶ◌ .
יהיה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
טרם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
איןְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרּ3◌ ,כ ◌ָּלם
ואדם ◌ַ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ִנראתה ◌ַה ◌ְדּ מ ּות ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
ּ
ראתה.
הדּ מ ּות ◌ַה ֹזאת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
ביל ּה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
התע ◌ְּכב ּו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדּ מ ּות ◌ַה ּזוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ּב ◌ְדּ מ ּות
נראתה )נבראה( ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ִמ( ּום ◌ָ ּכ- %א ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת
יצר ה' ◌ֱ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ָיה ◌ָל ּהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶ
והכ ◌ָלל
הכל ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
מלאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
האדםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
הכל.
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ

להסּתּכל ּבֹו
לעם ְ ִ ְ ַ ֵ
ידיו ָאסּור ָ ָ
ּפֹורׂש ָ ָ
ּכהן ֵ
ׁשה ֹ ֵ
ּבׁשעה ֶ ַ
ְ ָָ
יע ה' )לו ,ז( :
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
רבי
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
יש ◌ְב ּ◌ִתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחד ◌ָ ׁ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ֵסי ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
ָ◌ ◌ַ ◌ְ
]זוהר  -במדבר – פ' נשא )דף קמ"ז[(.
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ראה
רביָ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ
אמרתיִּ◌ ַ◌ ,
אל ּ◌ִתי אוֹ תוֹ ִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
וש ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ָ
אלעזר ◌ֶּבן ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מילא,
אדם ◌ֵ ◌ָ
יע ה'? ◌ָ ◌ָ
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אמר )תהלים לו( ◌ָ ◌ָ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
מניןָ◌ .זכ ּו -
הכל ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אל ◌ָּתֹ ּ ַ◌ ,
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
המה ◌ָל ּ◌ָמה? ◌ָ ◌ַ
◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
המה.
אדם- .א ◌ָזכ ּו ְּ◌ -ב ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
בא
נאמרּ ,ו ֹ
הכל ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אמר לוֹ ֹ ּ ַ◌ ,
אני רוֹ ◌ֶצהַ◌ ָ◌ .
הדּ ◌ָבר ◌ֲ ◌ִ
רבי ,סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
אמר ּ ◌ִתיּ ִ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ
דגמה
אדםְּ◌ ,כ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ראל ◌ָ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
קרא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ְראהַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
והכל ◌ְ ּב ◌ָפס ּוק ◌ֶ ◌ָ
המהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
להם ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
וקרא ◌ָ ◌ֶ
מעלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צאן
צאני ֹ
ואתן ֹ ◌ִ
מרעיתי ◌ְוגוֹ ') .יחזקאל לד( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
צאן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
צאני ֹ
ואתן ֹ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
נקרא ּו
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ויש ◌ָ ◌ֵ
אדםׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הרי ◌ָ ◌ָ
אתם ֵ◌ ֲ◌ -
אדם ◌ַ ּ◌ֶ
המהָ◌ ָ◌ .
הרי ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
מרעיתי ֵ◌ ֲ◌ -
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יע ה'ְ◌ .ועוֹ ד סוֹ ד
בהמה תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
בהמהּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
בהמה,
נקרא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מעלה- ,א ◌ָזכ ּו ְ◌ ְ◌ ִ◌ -
דגמה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְּכ ◌ָ◌ ְ◌ 3
הדּ ◌ָברָ◌ ,זכ ּו ָ◌ ָ◌ -
◌ַ ◌ָ
מטה.
מעלה ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחד ָ◌ ָ◌ -
זמן ◌ֶ ◌ָ
רכים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מתב ◌ְ ◌ִ
ְוכ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ ◌3
בהמה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
בהמה
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
הכל ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ׂ
ְוכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ָ
יע ה'.
תוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
למעלה,
למטה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רכה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ָ ◌ָ
ראהְּ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
נמצאת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּו ֹ
והכל ◌ָּתל ּוי ◌ָ ּכ%
נמצאתֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
למטה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מצאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מ0נּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ֶ ◌ִ
למעלה ַ◌ -גּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
והם
ה0מים ◌ְ ◌ֵ
אענה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לרעְ◌ .לטוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )הושע ב( ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
◌ְלטוֹ ב ּו ◌ְ ◌ַ
צבא
יפקד ה' ◌ַעל ◌ְ ◌ָ
לרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה כד( ◌ִ ◌ְ ֹ
הארץַ◌ ְ◌ .
יענ ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ
האדמה.
האדמה ◌ַעל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מלכי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
המרוֹ ם ◌ַ ּב ◌ָּמרוֹ ם ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָּ
גלל ◌ֶזה )התפארת הזו פתח בו( ◌ָ ּכת ּוב ◌ָאמוֹ ר
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
אחד,
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ּ3כ ◌ָ ּלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
להתב ◌ֵרְ◌ ֶ◌ %
סתםּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להםָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
תברכ ּו ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ראל ◌ָאמוֹ ר
יש ◌ָ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכֶ◌ %את ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
למעלה.
יברכ %ה' ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
אחדְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
להתב ◌ֵרּ3◌ %כ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
סתםּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להם ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

י7א
למטהָ◌ ִ◌ .
למעלה3◌ ִ◌ .
יאר ה' ּ ◌ָפ ◌ָניו ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
למטהֵ◌ ָ◌ .
מרָ◌ּ ַ◌ ְ◌ - %
◌ ◌ְִוי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֶ
ויח ◌ֶנּ ּ ◌ָך ָּ◌ ַ◌ ְ◌ -
למטה.
וישם ◌ְלָ◌ ׁ %שלוֹ ם ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ -
למעלהׂ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ה' ּ ◌ָפ ◌ָניו ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
ש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
אחד ◌ְ ּב ◌ֶע ◌ְ ׂ
רכים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מתב ◌ְ ◌ִ
אמרּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אבא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
ונסתר ◌ָ ּכאן,
כלל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֲחק ּוקוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
רחמים ּתוֹ %
והם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רכיםֵ◌ ְ◌ .
מתב ◌ְ ◌ִ
ש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ֶע ◌ְ ׂ
י7א ה' ּ ◌ָפ ◌ָניו
והרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ָ
בהם ◌ִדּ יןָ◌ .ו-א? ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
נמצא ◌ָ ◌ֶ
רחמיםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ויעביר ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא
יס ◌ֵּלק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אבאִ◌ ,י ◌ָ7א ַ◌ ְ◌ -
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
אליַ◌ ָ◌ !%
◌ֵ ◌ֶ
◌ִדין ◌ְּכ ◌ָלל.
לעם
רש ◌ָ ◌ָידיוָ◌ ,אסוּ ר ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ֵהן ּפוֹ ◌ֵ ׂ
רבי יוֹ ◌ֵסיְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
אמר ◌ַ ◌ִּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בידיוַ◌ ָ◌ .
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ָלהסת ◌ֵּכל ּבוֹ ִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הרי
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אכפת ◌ָ ◌ֶ
ִיצחקִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵּ◌ ,%כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש5א רוֹ ◌ִאיםָ◌ ,אז ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
יהם -א רוֹ ◌ִאים,
וחיְּ◌ ,ב ◌ַח ◌ֵי ◌ֶ
האדם ◌ָ ◌ַ
יראני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב )שמות לג( ◌ִּכי -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָרמ ּוז
אמר לוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
מיתתם רוֹ ◌ִאים? ◌ָ ◌ַ
אבל ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
לפחדַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א רוֹ ◌ֶאה
האדם ◌ִ ◌ְ ֹ
וצריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
ידיוִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אצ ◌ְּבעוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
ּ
העם
הניםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ֲ ◌ִ
דים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
להסת ◌ֵּכל ◌ַעל ◌ַה ◌ָי ◌ַ ◌ִ
צריַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
כינה- ,א ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ה0כינה.
בחצפה ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
-א ◌ִי ּ◌ָמ ◌ֵצא ◌ְ ◌ָ◌ ּ ְ◌ 3

ּקדֹוׁשים
האבֹות ַה ְ ִ
הראׁשֹון ִעם ָ ָ
אדם ָ ִ
ָָ
יחסי ּון )לו ,ח( :
נפי! ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אדם ◌ְ ּב ◌ֵצל ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ
בני ◌ָ ◌ָ
אהים ּו ◌ְ ◌ֵ
חס ◌ְ ּד! ◌ֱ ◌ִ
◌ַמה ◌ָיּ ◌ָקר ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ,עד ◌ַה ּיוֹ ם
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
]זוהר – בראשית פ' בראשית )דף נזַ◌ ָ◌ [(:
עמים ◌ְ ּביוֹ ם
האבוֹ ת ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ְורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
להם ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מראה ◌ָ ◌ֶ
חטאוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ּומוֹ ◌ֶדה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ
היה ּבוֹ
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I

וחסידים
יקים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ןְ◌ ,והוֹ ◌ֵלְ◌ %ורוֹ ◌ֶאה ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
וכל
עדןָ◌ ְ◌ .
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
וירש ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָכבוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ּ◌ֶ
בני
א-הים ּו ◌ְ ◌ֵ
חסדּ ִ◌ ֱ◌ %
מרים) ,תהלים לו( ◌ַמה ◌ָ ּי ◌ָקר ◌ַ ◌ְ ◌ְ
האבוֹ ת מוֹ ◌ִדים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
יחסי ּון.
נפיָ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
אדם ◌ְּב ◌ֵצל ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
וא ּל ּו ◌ֵהם :אוֹ ר
בעהֵ◌ ְ◌ .
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ :ש ◌ְ ◌ָ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
שנברא ּו ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ רוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עדן ,אוֹ ר ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַה ◌ָ ּכבוֹ ד ,אוֹ ר
יהנּ ֹם ,אוֹ ר ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
ּתוֹ ◌ָרה ,אוֹ ר ◌ֵגּ ◌ִ
יח.
מש ◌ַ
קדּ ׁש ,אוֹ ר ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ,אוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׁ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
נראה אוֹ ר )לו ,י( :
חיּ ים ◌ְ ּבאוֹ ◌ְר! ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמ! ◌ְמקוֹ ר ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּכי ◌ִ ּ◌ְ
רבי
גדיםּ ִ◌ ַ◌ .
הב ◌ָ ◌ִ
ואת ◌ַ ◌ְּ
אתוֹ ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ִ ּ
אהרן ◌ְ ◌ֶ
צו )דף ל"דַ◌ [(.קח ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
עמ%
נראה אוֹ רִּ◌ .כי ◌ִ ּ◌ְ
◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתחִּ◌ ,כי ◌ִע ּ◌ְמְ◌ #מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּבאוֹ ◌ְרֶ◌ ְ◌ ִ◌ #
למים,
ואינוֹ פוֹ ◌ֵסק ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
פע ◌ְ ◌ֵ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
ה0מן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְמקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ִע ◌ְּמ,%
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ0ר ּוי ◌ְּבתוֹ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ַ◌ %
הכל.
חביב ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
למיםַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ִ
ממְ◌ %לעוֹ ◌ָ ◌ִ
עמָ◌ ׁ %שר ּויְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפרד ◌ִ ◌ְּ
◌ִ ◌ְּ
הח ◌ִ ּייםְ◌ ,להוֹ ◌ִציא ◌ַח ◌ִ ּיים
מעין ◌ַ ◌ַ
◌ְמקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּייםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְמקוֹ ר ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ֵעץ
העץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
הנּ רוֹ תַ◌ ְ◌ .
להדליק ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
העליוֹ ן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לעץ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ
ועל
הח ◌ִ ּייםַ◌ ְ◌ .
רש ◌ִמּ 0ום אוֹ תוֹ ◌ְמקוֹ ר ◌ַ ◌ַ
ונש ◌ָ ׁ
האילן ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ט ּו ◌ַע ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַח ◌ִ ּייםָ◌ ִ◌ ָ◌ ,
יקים
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֶזה ◌ְּבאוֹ ◌ְרֶ◌ ְ◌ ִ◌ %
נראה אוֹ רּ ְ◌ .באוֹ ◌ְרֶ◌ - %זה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָגּ נ ּוז ◌ַ ◌ַ ּ
ּ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ ב.
לבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ַי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
לעתיד ◌ָ ֹ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הבא.
להאיר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ראל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
עתידים ◌ִ ◌ְ ׂ
ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
]זוהר  -ויקרא – פ'

עמְ◌ %מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְוגוֹ ' ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אחר ◌ִּכי ◌ִ ◌ְּ
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I

דדיםָ◌ .מה
הגּ ן ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
אמצע ◌ַ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ֵעץ ◌ֶ ◌ְ
מעטר
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָאח ּוז ּבוֹ אוֹ תוֹ )באותו( ◌ְמקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ּ◌ַ
עט ◌ֶרת ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ָנ ּה
סביב ◌ַ ◌ָ
עליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ִ
עטרוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ
הגּ ן ◌ְּכמוֹ ◌ֵאם ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֶּ
ראינה ◌ְּבנוֹ ת ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְוגוֹ '.
צאינה ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ג( ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
נראה אוֹ ר.
ועל ◌ֶזה ◌ְ ּבאוֹ ◌ְרֶ◌ ְ◌ ִ◌ %
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִּ◌ %כי ◌ִע ◌ְּמְ◌ %מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּייםַ◌ ְ◌ ,
הגּ דוֹ ל
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
אמרִּ◌ ,כי ◌ִע ◌ְּמְ◌ %מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ֶ◌ -זה ◌ַ ּ ֹ
יצחק ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יע
למטהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %מ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
נגדּ וֹ ּ ֹ
למעלהְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מדליק ◌ְמנוֹ רוֹ ת
למטה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קדש ◌ֶ ◌ְ
מש ◌ַחת ֶֹ ◌ ׁ
הכ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ּ ֹ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
בעת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים
הגּ דוֹ ל ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
למעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ימי ◌ִ ּ
מל ּו ◌ִאים
בעה ◌ְ ◌ֵ
נגד ◌ֶזה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הכלְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
להתע ּ◌ֵטר ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ימי
ועל ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ
מעלהַ◌ ְ◌ .
הכל ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ַ ּ ֹ
◌ַל ּ ֹ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
הכֹ ◌ֵהן ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָאר
למהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ַ ּ
ההש ◌ָ ◌ָ
ימי ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
נקרא ּו ◌ְ ◌ֵ
המ ּל ּו ◌ִאים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ִּ
כאחדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ימי
נקראים ◌ְ ◌ֵ
ואלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בעה ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
להש ◌ִלים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
האחרים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ּ
האחריםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה אוֹ ◌ֵמר?
חזים ּבוֹ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מל ּו ◌ִאיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֲ ◌ִ
עמוֹ .
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
האחרים ◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵררּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הכ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
ררים ◌ִ ּ
אהל מוֹ ◌ֵעד ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,עד יוֹ ם ◌ְמ-את ◌ְוגוֹ '.
מפ ◌ַתח ֹ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּובּ ,ו ◌ִ ּ ◌ֶ
למ ◌ָּטה ◌ַּב ּ ֹ
הכ ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ
מתעטר ◌ַ ּ ֹ
ודּ איָ◌ ְ◌ ,
ימים ◌ַ ◌ַ
בעה ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
כל ◌ְּכמוֹ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הכל
הכ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהֹ ּ ַ◌ ,
מעלהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטה.
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ברכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וימ ◌ְצא ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְִיתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אהרן? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
אמרַ◌ ,מה 0וֹ ◌ֶנה ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ׁ ◌ַשח מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ַ
הבן ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ )אחוז באותו( ◌ָמקוֹ ם ◌ְמקוֹ ר
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֵּ
פארתוֹ .
משה ◌ְזרוֹ ◌ַע ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לימין ֹ ׁ ◌ֶ
וכת ּוב )ישעיה סג( מוֹ ◌ִליִ◌ ִ◌ %
הח ◌ִ ּייםָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
אהרן.
הכל ◌ִעם ◌ַ ◌ֲ ֹ
להשרוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
ימי ◌ִמ ּל ּו ◌ִאיםְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
משה ׁ ◌ִש ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ ׁ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

יג

ׁ¨שם

I

אמר לוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּמה אוֹ רוֹ ת
אלעזרַ◌ ָ◌ .
לפני ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ּ
ואלוּ ◌ֵהם:
בעהּ ֵ◌ ְ◌ .
אמר לוֹ ִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ָ ◌ַ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ִנבראוּ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ְ
עדן ,אוֹ ר ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַה ◌ָּכבוֹ ד ,אוֹ ר ◌ֵּבית
יהנּ ֹם ,אוֹ ר ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ ר ּתוֹ ◌ָרה ,אוֹ ר ◌ֵגּ ◌ִ
טרם
נבראוּ ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ואלה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
יחּ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ,אוֹ ר ּ◌ְת ׁשוּ ◌ָבה ,אוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ּ◌ִ
באהרןְ◌ ,וה ּוא
אחזוּ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
בעה אוֹ רוֹ ת וּ ◌ְמאוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
למטה.
עלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ָ
מדליק ◌ְמנוֹ רוֹ ת ◌ִ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ

ּגֹורם ְוע ְֹונׁשֹו
היה ַה ֵ
ּומה ָ ָ
הּדעת ַ
חטא ֵעץ ַ ַ ַ
החטא ֶׁשל ֵ ְ
מע ֶׂשה ַ ֵ ְ
ֲַ
נחׁש
ֶׁשל ָ ָ
נדני )לו ,יב( ] :זוהר
־רש ◌ִעים ◌ַאל־ ּ ◌ְת ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ויד ◌ְ ׁ ◌ָ
אוה ◌ְ ◌ַ
רגל ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ
אני ◌ֶ ◌ֶ
־תבוֹ ◌ֵ ◌ִ
◌ַאל ּ ◌ְ
ח"א פ' בראשית )דף לה (:השלמה מהשמטה סימן ל"ד[

הל%
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
קבהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ֵ ◌ָ
קבה ◌ִמן ◌ַ ◌ְ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
ונש ◌ַמת ◌ַ ◌ְ
ִנש ◌ַמת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכרְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ׁ ◌ְ
אסית ◌ָנּ ה
הצפוֹ ןֶ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
אמר :הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אחרי ◌ַח ◌ָ ּוהַ◌ ָ◌ .
חש ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַה ◌ָנּ ◌ָ ׁ
ונש ◌ָ ◌ָ ּ
מתה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
עליהָ◌ ׁ .ש ◌ֲאל ּו
היתה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ההסתה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מהרהּ .ו ◌ָמה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
קשר
הרשע ◌ָ ׁ ◌ַ
להם :סמא"ל ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ֶ
עשה? ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
היה ◌ַ ּ◌ַ
למידיוֵ◌ :איָ◌ ָ◌ %
ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מעלה ◌ַעל ◌ַר ּבוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
צבאוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִעם ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ְ
היא %א ּו ◌ַכל
אמרַ◌ ֵ◌ ,
ה0מיםַ◌ ָ◌ .
בדגת ◌ַה ◌ָ ּים ּו ◌ְבעוֹ ף ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה ּוא ּו ◌ְרד ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ירד ◌ִעם ◌ָ ּכל ◌ֵחילוֹ ◌ָתיו ּו ◌ִ ◌ֵ ּ
פניו? ◌ָ ◌ַ
לגרשוֹ ◌ִמ ּ◌ְל ◌ָ ◌ָ
להחטיאוֹ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בק ׁש לוֹ
רכב
והיה לוֹ ◌ְדּ מ ּות ◌ָגּ ◌ָמלַ◌ ָ◌ .
נחשָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חבר ◌ְּכמוֹ תוֹ ּ .ו ◌ִמי ה ּוא? ◌ָ ◌ָ ׁ
ארץ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הים -אאמר ◌ֱא ◌ִ
להַ◌ :אף ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
הא0הַ◌ ָ◌ .
אצל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
עליו ּו ◌ָבא לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
אמר ◌ָ ּ
אמרּ ֵ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
גרע
אבק ׁש יוֹ ◌ֵתר ◌ְואוֹ ◌ִסיףְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
הגּ ןַ◌ ָ◌ .
מכֹל ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָ
תאכל ּו ◌ִ ּ
ֹ ◌ְ
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I

מנענ ּו ◌ֶ ◌ָּ
אשר ◌ְּבתוֹ ַ◌ %ה ◌ָגּ ן
הדּ ◌ַעת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מעץ ◌ַ ◌ַ
אלא ֵ◌ ֵ◌ -
אמרה- :א ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִהיאָ◌ ְ◌ ָ◌ .
תגּ ע ּו ּבוֹ ּ ◌ֶפן ּ◌ְת ◌3מת ּון.
ממנּ ּו ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ
תאכל ּו ◌ִ ּ◌ֶ
א-הים -א ֹ ◌ְ
אמר ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
אמר
הגּ ן ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ַ◌ %
העץ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפ ◌ִרי ◌ָ ◌ֵ
אמרהְ◌ ּ ִ◌ ,
דבריםָ◌ ְ◌ ָ◌ .
סיפה ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ָ
לה ◌ֶ ◌ָּ
ואמרה,
הדּ ◌ַעתָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
מעץ ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ֵ ◌ֵ
תאכל ּוְ◌ ,ו-א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
א-הים -א ֹ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
נאמר ◌ָ ּ
תגּ ע ּו ּבוֹ ּ ◌ֶפן ּ◌ְת ◌3מת ּון.
א ◌ִ ◌ְוח
האילן צוֹ ◌ֵ ◌ַ
והיה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
אילןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ונגע ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
הלַ◌ ָ◌ ְ◌ %
הר ׁ ◌ָשע? ◌ָ ◌ַ
שה סמא"ל ◌ָ ◌ָ
◌ֶמה ◌ָע ◌ָ ׂ
אוה ◌ְ ◌ַויד ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַאל
רגל ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ
אני ◌ֶ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ֵמר) :תהלים לו( ◌ַאל ּ◌ְתבוֹ ◌ֵ ◌ִ
ואמר
הלַ◌ ָ◌ ְ◌ %
נדניַ◌ ָ◌ .
רש ◌ִעים ◌ַאל ּ◌ְת ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ַויד ◌ְ ׁ ◌ָ
נדניַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ַגּ ע ◌ִ ּביֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
אילן ◌ְו-א
את ּ◌ִת ◌ְגּ ◌ִעי ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
אילן ◌ְו-א ◌ַמ ּ◌ִתיַ◌ ,אף ◌ַ ּ◌ְ
נגעתי ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לא ◌ָ0הֵ◌ ֲ◌ :
◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶות ◌ָ ּבא
וראתה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אילןָ◌ ֲ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ונגעה ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
הא0ה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הלכה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ָתמ ּו ◌ִתיָ◌ ְ◌ ָ◌ .
מלאָּ◌ ַ◌ %
מתהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אני ◌ֵ ◌ָ
עכשו ◌ֲ ◌ִ
אמרה :א ּו ◌ַלי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
נגדּ ּהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לאדםָּ◌ ֶ◌ ,
הריני גּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
תנ ּה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אחרת ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ָ
א0ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
שה לוֹ ◌ִ ◌ָ
עוֹ ◌ֶ ׂ
רמת לוֹ
נחיה ׁ ◌ְש ◌ֵנינ ּו.
נחיה ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמיִ◌ .אם ◌ָנמ ּות ָ◌ -נמ ּות ׁ ◌ְש ◌ֵנינ ּוִ◌ ְ◌ ,
אכל ◌ִ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
וקה ּו
ניהם ◌ְ ◌ָ
עיני ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
נת ּ ◌ַפ ◌ְּקח ּו ◌ֵ ◌ֵ
לבעל ּהְ◌ ִ◌ .
ונתנה ◌ַגּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מפ ◌ְריוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְולקחה ◌ִ ּ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האכלת ◌ִני ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקה ּו ׁ ◌ִש ◌ַנּ י? ◌ָ ּכָ◌ %קה ּו ׁ ◌ִש ◌ֵנּ י ◌ָ ּכל
להַ◌ :מה ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ָנּ יוַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ָ ּ
לכסא ׁשוֹ ◌ֵפט
יש ◌ְב ◌ָּת ◌ְ ◌ִ ּ◌ֵ
אמר )שם ט( ◌ָ ׁ ◌ַ
אמתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הב ◌ִר ּיוֹ תָ◌ .י ׁ ◌ַשב לוֹ ◌ְּב ◌ִדין ◌ֱ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
אמר לוֹ ֶ◌ :את
מפ ◌ַני? ◌ָ ◌ַ
רחת ◌ִ ּ ◌ָ
ואמר לוֹ ָ◌ :ל ◌ָּמה ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קרא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צדקָ◌ ָ◌ .
◌ֶ ◌ֶ
אנכי
עירם ◌ָ ֹ ◌ִ
ואירא ◌ִּכי ◌ֵ ֹ
עצמוֹ ◌ַתיָ◌ ִ◌ ָ◌ ,
ורעד ּו ◌ַ ◌ְ
קלָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ֹ ◌ְ
מעתי ◌ַ ּב ◌ָגּ ןֲ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מצ ּו ּו ◌ִייִּ◌ ,כי
עירם ◌ָ ֹ ◌ִ
עליִּ◌ .כי ◌ֵ ֹ
מפֹ ◌ֲ ◌ִ
אנכי ּ ִ◌ -
עירם ◌ָ ֹ ◌ִ
ָואחבאִּ◌ .כי ◌ֵ ֹ
◌ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
אנכי ּ ִ◌ ִ◌ -
ואחבא.
שיֵ◌ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ ,
ממ ◌ֲע ◌ַ ׂ
עירם ◌ָ ֹ ◌ִ
◌ֵ ֹ
אנכי ַּ◌ ִ◌ -
מעליו.
והפשיטוֹ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
צפ ◌רןִ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אדם? עוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ ֶֹ
היה ◌ְלב ּו ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ֶמה ◌ָ ◌ָ
אתה.
עירם ◌ָ ּ◌ָ
הגּ יד ◌ְלִּ◌ %כי ◌ֵ ֹ
אמר ◌ִמי ◌ִ ◌ִ
ערםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עצמוֹ ◌ָ ֹ
ראה ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
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לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ :ר ּבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם,
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
חטאתי ◌ָלָּ◌ ֶ◌ ,%
הבאת ◌ִלי
הא ◌ָ0ה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ָ ◌ִ
לבדּ י ׁ ◌ֶש ◌ָּמא ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הייתי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
נתתה
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ָּ
הא0ה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ִ ◌ָ
בריֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מדּ ◌ָ ◌ֶ
יחה אוֹ ◌ִתי ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָ
◌ִהיא ◌ִ ◌ִ
לה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא:
העץַ◌ ָ◌ .
נתנה ◌ִּלי ◌ִמן ◌ָ ◌ֵ
עמ ◌ִדי ◌ִהוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ָ ּ
◌ִ ◌ָּ
לפניו:
אמרה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאדם? ◌ָ ◌ְ ◌ָ
החטאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
חטאתֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ֵ
א ◌ַדּ ◌ֵ ּיֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ָהביא
לפניִ◌ ֵ◌ .%
לחטא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ה0יאני ◌ַ ◌ֲ ֹ
חש ◌ִ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
הנּ ◌ָ ׁ
ִרבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםָ◌ ַ◌ ,
◌ ּ
קללוֹ ת
שים ◌ְ ◌ָעליהם ◌ְגּ ◌ֵזרוֹ ת ◌ִדּ יןִ◌ּ .ת ׁ ◌ְש ◌ָעה ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
וגזר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ְש ◌ָל ׁ ◌ְש ◌ָּתם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קד0תם ◌ִמן
ממקוֹ ם ◌ְ ◌ָ◌ ָ◌ 3
הכת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ִ ּ◌ְ
ואת ◌ַ ◌ַּ
והפיל סמא"ל ◌ְ ◌ֶ
מותִ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ָ ◌ֶ
מכל
מכל ◌ַח ◌ָ ּיה ּו ◌ִ ◌ָ ּ
וארר ּו ◌ִ ◌ָ ּ
נחשְ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
רגליו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ׁ
וקצץ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה0מיםּ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ַבע
מפשיט ◌ֶאת עוֹ רוֹ ◌ַ ◌ַ
היה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
עליו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
פקד ◌ָ ◌ָ
המהּ ,ו ◌ָ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ִנים :ע"כ.
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 Iשימוש תהלים I

I

לשכור
אל תתחר במרעים וגו' )לז ,א(] :שימוש תהלים לפרק לז[ .לשכור .קח
כוס ושים בו מים ואמור עליו זה המזמור עם שם והב על רישיה
ואפוהי ואשקי יתיה ומיד יפוג יינו ומקיץ ושם שלו הוא א"ה .א'
מן "אל תתחר ,ה' מן ויעזרם בגימטריא ה"א.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹובר
רׁשע ע ֵ
ּבמע ֵׂשי ָ ָ
מקּנא ְ ַ ֲ
ׁשאינֹו ְ ַ ֵ
עולה – ִמי ֶ ֵ
ּתקּנא ְּבעֹ ֵׂשי ַ ְ ָ
ַאל ְ ַ ֵ
לאוים
ֹוׁשה ָ ִ
ַעל ְׁשל ָ
עולה )לז ,א( ] :זוהר
רעים ◌ַאל ּ ◌ְת ◌ַק ◌ֵנּ א ◌ְ ּבעֹ ◌ֵשׂ י ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תחר ◌ַ ּב ּ ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
לדוד ◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לכיםָ◌ ּ ,פ ◌ְ ׁ
 בראשית פ' ויחי )דף רלחֵ◌ [(:עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִגש ּו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
אחד
וזקן ◌ֶ ◌ָ
החמוֹ רֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מאחרי ◌ַ ◌ֲ
טק ◌ָ ּיא ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
לקפוֹ ◌ְ ◌ִ
היה הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ ְ◌ %
◌ִתינוֹ ק ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִלי ◌ֶאת ּ ◌ְפס ּו ◌ְק.%
זקן ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִתינוֹ קְּ◌ ,ב ◌ִניֹ ֱ◌ ,
אמר אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
רוֹ ◌ֵכבַ◌ ָ◌ .
אחדּ ָ◌ ֶ◌ ,
לפני%
אר ◌ַּכב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
למטה אוֹ ◌ֶ ◌ְ
אמר לוֹ ְ◌ ּ ,פס ּו ◌ִקי ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אלא ◌ֵרד ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
קל
אש ֹ
ואתה ◌ִתינוֹ קֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ׁ ◌ְ
זקן ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אני ◌ָ ◌ֵ
אמר לוֹ - ,א רוֹ ◌ֶצהִ◌ ֲ◌ ,
ְואמר ◌ְלַ◌ ָ◌ .%
◌ ֹ ◌ַ
אמר
אל ◌ָּת ּ ◌ָפס ּוק? ◌ָ ◌ַ
למה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
עמַ◌ ָ◌ .%
עצמי ◌ִ ּ◌ְ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמר לוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ּכָ◌ ,%אז ◌ָ ◌ָּ
זקןֶ◌ ׁ ,שה ּוא
אמרִ◌ּ ,ת ּ ◌ַפח ר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
לוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵנּ ◌ֵלּ ַ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
נפרד
יהיה ׁ ◌ָשק ּול ◌ִע ּ◌ִמיַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ואמר ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
דע ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רוֹ ◌ֵכב ◌ְו-א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
והל %לוֹ ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶר.%
זקן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
קרב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יצחקַ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הגּ יע ּו ◌ַ ◌ִ ּ
אליהםָ◌ ׁ .ש ◌ֲאל ּו אוֹ תוֹ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
יפה
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
שהַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
להם ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
ְוסח ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ
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אני
להםִ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
מפיַ◌ ָ◌ .%
ונש ◌ַמע ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ּ ◌ִ
ונשב ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
עמנ ּו ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ֵ
עש ◌ָ
◌ָ ◌ִ ׂ
יתֵ◌ ,לָּ◌ ִ◌ %
התרח ׁש
ונתנ ּו לוֹ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
לחם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אכלתי ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה .הוֹ ◌ִציא ּו ◌ֶ ◌ֶ
עיףֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
והם
מים ◌ַדּ ◌ִּקיק ּ◌ַת ◌ַחת ◌ֵעץָ◌ ׁ .שת ּו ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּוֵ◌ ְ◌ ,
מעין ◌ַ ◌ִ
מצא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
להם ◌ֵנס ּו ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
וישב ּו.
ׁ◌ָשת ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
רעים
תחר ◌ַּב ּ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
לדוד ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
ואמר) ,תהלים לז( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ִתינוֹ ק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמרִ◌ ,אם
לדודִ◌ ,אם ׁ ◌ִש ◌ָירה - -א ◌ָ ◌ַ
עולהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
עשי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַאל ּ◌ְת ◌ַק ◌ֵנּ א ◌ְ ּב ֹ ◌ֵ ׂ
אמרָּ◌ ֶ◌ .
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
דש
הק ◌ ׁ
סתם ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
לדוד ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פלה - -א ◌ָ ◌ַ
רעים?
תחר ◌ַּב ּ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
רעיםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
תחר ◌ַּב ּ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
תחבר! ◌ֶ ◌ָּ
תחר ּות
שה ◌ַ ◌ֲ
אלא ◌ַאל ּ◌ַת ◌ֲע ◌ֶ ׂ
צרי) %לכתב( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
עצמְ◌ %ו-א ת ּו ◌ַכל לוֹ  ,א ּו ◌ַלי ה ּוא ◌ֵעץ
ידעת ◌ְיסוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ְ
רעיםִּ◌ ,כי -א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַּב ◌ְּמ ◌ֵ ◌ִ
ות ◌ָדּ ◌ֶחה ◌ִ ◌ְּ
עשי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
פניוַ◌ ְ◌ .
מל ◌ָ ◌ָ
למים ◌ְ ◌ִ
נעקר ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש5א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
עולה,
קנּ א ◌ְ ּב ֹ ◌ֵ ׂ
בהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
לקנּ א ◌ָ ◌ֶ
יהם ◌ְו-א ◌ָתבא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מעש ◌ֶ
יח ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶש5א ◌ַת ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
מק ◌ֵנּ א ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-%ה ּוא ,עוֹ ◌ֵבר ◌ַעל
יהם ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ
מעש ◌ֶ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אחרים
הים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִיהיה ◌ְלֱ◌ %א ◌ִ
לאויםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כ( -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
שה ◌ָ ◌ִׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
להם
חוה ◌ָ ◌ֶ
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
וכל ּ◌ְתמ ּו ◌ָנה- .א ◌ִ ׁ ◌ְ
פסל ◌ְ ◌ָ
תעשה ◌ְלֶ◌ ֶ◌ %
◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָני- .א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
האדם
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
לכן ◌ָ ◌ִ
קנּ אֵ◌ ָ◌ .
א-היֵ◌ %אל ◌ַ ◌ָ
אנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
תעבדם ◌ִּכי ◌ָ ֹ ◌ִ
◌ְו-א ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
וסטיתי ◌ֶאת
נפרדתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
לכן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מהםֵ◌ ָ◌ ,
רכוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ולסטוֹ ת ◌ַדּ ◌ְ ּ
מהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לה ּ ◌ָפ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
אני אוֹ ◌ֵמר ּ ◌ְפס ּו ◌ִקים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו
אתכםִ◌ ֲ◌ ,
צאתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
והלאה ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ָ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַדּ ◌ְר ◌ִּכיּ ָ◌ ִ◌ .
לפניכם.
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ

ליׂשראל
הּגלּות ְ ִ ְ ָ ֵ
ּגרמה ַ ָ
הרעים ָ ְ ָ
ׂשיהם ָ ָ ִ
מּמע ֵ ֶ
הּלּמּוד ִ ַ ֲ
ִַ
עולה )לז ,א( :
רעים ◌ַאל ּ ◌ְת ◌ַק ◌ֵנּ א ◌ְ ּבעֹ ◌ֵשׂ י ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תחר ◌ַ ּב ּ ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
לדוד ◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ורבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָהי ּו
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
 שמות פ' בשלח )דף מ"הַ◌ [(:ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ]זוהר
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 Iזוהר תהלים I

I

הסוֹ ◌ֵחר ◌ִעם ◌ְגּ ◌ַ ◌ִּ
מלים
עמ ◌ֶהם יוֹ ◌ֵסי ◌ַ ּ
לכים ◌ֵמא ּו ׁ ◌ָשא ◌ְללוֹ דָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הוֹ ◌ְ ◌ִ
והיה ◌ִ ◌ָּ
מצא יוֹ ◌ֵסי
לכיםָ◌ ָ◌ ,
תפיהםַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
מ7אוֹ ת ◌ַעל ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
קש ּו ◌ִרים ּו ◌ַ ◌ָ
◌ְ ׁ
ּ
7דה.
העמים ׁ ◌ֶש ◌ִל ◌ְּק ◌ָטה ◌ְ ◌ָירקוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
מ0אר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אחת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
א0ה ◌ַ ◌ַ
הסוֹ ◌ֵחר ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּ
יצחק ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי
עליהָּ◌ .ת ◌ְמה ּו ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והחזיק ◌ָ ּב ּה ּו ◌ָבא ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ַמט ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
ּ
ּ
דּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
הרי ◌ַ ◌ָ
מה ◌ֶ ◌ֶרַ◌ %ה זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נש ּוב ◌ֵ ◌ַ
אמר ּוׁ ָ◌ ,
◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ָ◌ .
מהדּ
נתחבר ◌ִע ּמוֹ ָ◌ ׁ .שב ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶרּ ָ◌ ,%ב ◌ְדק ּו
להראוֹ ת ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ָרצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ָ
זרע ּ ◌ָפס ּול
ואביו ◌ֶ ◌ַ
נכרִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ֵּבן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ◌ֵאל ◌ֵ ◌ָ
מצא ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחריוּ ,ו ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ילנ ּו.
הצ ◌ָ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ ִּ
אמר ּוּ ָ◌ :בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ %
היהְ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
רעיםִ◌ .מי ◌ֵהם
תחר ◌ַ ּב ◌ְּמ ◌ֵ ◌ִ
ואמר) ,תהלים לז( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ
רש ◌ִעים? ◌ֶ ◌ָּ
מרעים,
אלא ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
חט ◌ִאים אוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
המ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
רעיםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָכת ּוב ◌ַ ◌ָּ
אמר,
עמםַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
לעצמם ּו ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
רעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ֵ ◌ִ
תחב ◌ִרים ◌ִ ◌ָּ
וחברים
רעים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
תהי ּו ◌ֵ ◌ִ
רעיםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ
ממ ◌ֵ ◌ִ
עצמְ◌ּ ִ◌ %
הרחק ◌ַ ◌ְ ◌ְ
מרעים ֵ◌ ְ◌ ַ◌ -
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ראה,
חטאיוּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
ותת ◌ֵפס ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מעשיו ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
ירע ּו ◌ְלׂ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
אחדֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ּ
נעשה
ראל- ,א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
התחבר ּו ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
ערב ◌ַרב ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אל ּו ◌ֵלי ◌ָהי ּו אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵּמת ּוְ◌ ,ו-א
ש ◌ָ ◌ֵ
שהְ◌ ,ו-א ◌ֵמת ּו ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מע ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ָ
היה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ
חטא
מעשה ◌ְואוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
ראה ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
בא ◌ְ ◌ֵ
0גּ ◌ַרםּ .ו ֹ
ראל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ַָגרם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
לגל ּות ◌ִי ◌ְ ׂ
ממ ׁש ◌ָגּ ◌ַרם ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ

ּכדי
העליֹונה ְ ֵ
ּבאמּונה ָ ֶ ְ ָ
ויד ֵּבק ִלּבֹו ָ ֱ ָ
ּברּבֹונֹו ִ ַ
זהיר ְ ִ
אדם ָ ִ
יהיה ָ ָ
ֹולם ִ ְ ֶ
ְלע ָ
ׁשלם ִעם ִרּבֹונֹו
ׁשּיהיה ָ ֵ
ְִֶֶ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנה )לז ,ג( ]זוהר
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
וע ◌ֵשׂ ה טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
יהוה ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַ ּב ◌ָ
ויקרא פ' בהר )דף ק"י[(:

רבי
אכל ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
תאמר ּו ◌ַמה נּ ֹ ◌ַ
ְוכי ֹ ◌ְ
◌ ◌ִ
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רעה
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
שה טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
וע ◌ֵ ׂ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים לז( ◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַ ּבה' ◌ַ ◌ֲ
ויד ◌ֵ ּבק ◌ִ ּ
רבוֹ נוֹ ַ◌ ִ◌ ,
זהיר ◌ְ ּב ◌ִ ּ
אדם ◌ָ ◌ִ
יהיה ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
◌ֱאמ ּו ◌ָנהְ◌ .לעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לבוֹ
היה ׁ ◌ָש ◌ֵלם
רבוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
היה ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ִעם ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראהְּ◌ ,ב ◌ַטח ◌ַּבה'
בא ◌ְ ◌ֵ
לה ◌ִ ּזיקוֹ ◌ָּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֹ ּ .
◌ִע ּמוֹ - ,א י ּו ◌ְכל ּו ◌ְ ◌ַ
עשה
אלא ◌ָּכָ◌ ׁ #ש ◌ִנינוּ ַּ◌ ,ב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ועשה טוֹ ב? ◌ֶ ◌ָ ּ
ַועשה טוֹ בַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יתם
ועש ◌ֶ
רשוּ ◌ָהׂ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
מעלהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מעשה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מטה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
התעוֹ ◌ְררוּ ת
תה ◌ִ ◌ְ
אתם ּ◌ַת ◌ֲ ׂ
ביכוֹ ל ◌ַ ּ◌ֶ
אתם ִּ◌ -כ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ָ
עשוּ אוֹ ◌ָתםִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכתוּ ב
למעלהַ◌ ְ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהְ◌ ִ◌ ,
אתם עוֹ ◌ִ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶכם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
שים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אמר ּו ◌ַצ ◌ִדּ יק
צדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכתוּ ב )ישעיה ג( ◌ִ ◌ְ
ואין טוֹ ב ◌ֶא ◌ָ ּלא ◌ַ ◌ִ
ועשה טוֹ בֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזה
שים ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ ַ◌ ,
אתם עוֹ ◌ִ ׂ
◌ִּכי טוֹ בֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
ארץ,
אחדְ◌ ׁ .ש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
והכל ◌ֶ ◌ָ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
ואז ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְִיתעוֹ ◌ֵררָ◌ ְ◌ ,
עמ ּה ◌ַעד
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ארץ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ֵאין ◌ְלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ִל ׁ ◌ְשרוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
ביכוֹ ל ה ּוא
אליהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ְּמעוֹ ◌ֵרר אוֹ תוֹ ִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ
רי ּה,
ואכל ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ארץְ◌ ׁ ,ש ◌ֵרה ◌ְבתוֹ ◌ָכ ּה ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ואז ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
שה אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ ,
עוֹ ◌ֶ ׂ
והכל ◌ֶ ◌ָ
ארץֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ,זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עש ◌ַע ◌ִע ◌ָּמ ּהּ .ו ◌ְ ◌ֵ
הש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
◌ִ ׁ ◌ְ
אחדְּ◌ ,כמוֹ
הנהיגה
נתּ ַ◌ %ב ◌ֵּלילוֹ תּ .ו ◌ְ ◌ֵ
ואמ ּו ◌ָ ◌ְ
אמר )תהלים צב( ◌ֶ ◌ֱ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנהּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מתרחק
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
תתעוֹ ◌ֵרר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ואם -א ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְרצוֹ ◌ְנִ◌ ְ◌ .%
נגדּ ּהּ ַ◌ ,
קדת.
אש יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בשן ◌ֵ ׁ
תקרב ◌ְלתוֹ ִּ◌ %כ ◌ְ ׁ ◌ַ
אליהַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
תקרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ואל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ָנּ הַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ֶ
הרי ◌ָאז
פחדְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִמן ◌ַה ◌ָּמ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אליה ְּ◌ -ב ◌ַ ◌ַ
קרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ְואם ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ
וכיון
תיהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
להבוֹ ◌ֶ ◌ָ
רפת ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֲ
ושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לקת ◌ְ ׂ
האש דּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ׁ
ואתה ◌ַאל
כהָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ,אז ה ּוא ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ְבתוֹ ◌ָ ּ
נגדּ ּה ◌ַ ּ
רכי%
ועל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
ויקם ◌ָלַ◌ ְ◌ %
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ותגזר ֹ ◌ֶ
ממ ◌ָנּ הָ◌ .אז ) -איוב כב( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
פחד ◌ִ ◌ֶּ
לרצוֹ ◌ָנם
מנהיגים ◌ֶאת ּ ֹזאת ◌ִ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
בא ◌ְ ◌ֵ
ָנגה אוֹ רֹ ּ .
◌ ◌ַ ּ
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I

הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזה
האמ ּו ◌ָנה? אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םִ◌ .מי ◌ֵהם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ררים ◌ַ ּ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
יתן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּ◌ֵ
דעים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נגדּ וֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָחס ◌ַעל ׁ ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
מפ ◌ֵ ּזר ◌ְונוֹ ◌ָסף עוֹ דָ◌ .מה
אמר )משלי יא( ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ַ
לוֹ יוֹ ◌ֵתרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יאמרִ◌ :אם ◌ֶא ּ◌ֵתן
נגדּ וֹ ְ◌ ,ו-א ֹ ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
למחר? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא נוֹ ◌ֵתן
אעשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עכ ׁ ◌ָשוָ◌ ,מה ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
◌ֶאת ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ
תאמר ּו
וכי ֹ ◌ְ
לוֹ ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַעד ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַדּ יְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ,%
רכתי
יתי ◌ֶאת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וצ ◌ִ ּו ◌ִ
ה0ביעת ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ְ ◌ִ
0נה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אכל ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ַמה נּ ֹ ◌ַ
ה0נים.
ש ◌ַ ◌ָ ◌ִלש ׁ
התב ּו ◌ָאה ◌ִ ׁ ◌ְ
ועשת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
ה00ית ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
0נה ◌ַ ◌ִ ◌ִ
לכם ◌ַּב ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
ועשת? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
ועש ◌ָתה ◌ָ ◌ָ
ועשת?! ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
מעשהּ ָ◌ .כת ּוב
שה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מטה ּו ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְו-א עוֹ ◌ָ ׂ
◌ְלהוֹ ◌ִציא ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּ
לה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָּ
מים
לחם יוֹ ◌ָ ◌ִ
00י ◌ֶ ◌ֶ
לכם ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ִ ◌ִ
נתן ◌ָ ◌ֶ
)שמות טז( ◌ְרא ּו ◌ִּכי ה' ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֹ ,
ה00ית ◌ְוגוֹ '.
0נה ◌ַ ◌ִ ◌ִ
לכם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
רכתי ◌ָ ◌ֶ
יתי ◌ֶאת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וצ ◌ִ ּו ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כגוֹ ן ◌ֶזהִ◌ ְ◌ ,

החּיים
ּצדקה ִהיא ֵעץ ַ ַ ִ
ְָָ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנה )לז ,ג( :
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
ועשׂ ה טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַ ּבה' ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ּ
לכים
ויקרא – פ' בהר )דף ק"יַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
לכיםּ ֵ◌ .בין
גברים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
מצא ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ּ ,%פ ◌ְגע ּו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהרְ◌ ָ◌ ,
מכםְ◌ּ ,תנ ּו
להםּ ְ◌ :ב ◌ַב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשה ◌ִ ◌ֶּ
ואמר ◌ָ ◌ֶ
היה ◌ָ ּבאַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכָ◌ %רא ּו ◌ִאי ׁש ◌ֶ ◌ָ
ימים ◌ֵ ◌ֶּ
דבר ◌ְו-א
במ ◌ְ ◌ָ ּ
אלה ׁ ◌ֶש ◌ָּת ◌ִ ◌ִ
0ני ◌ָ ◌ִ
לחםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ֵ
◌ִלי ◌ְמזוֹ ן ּ ◌ַפת ◌ֶ ◌ֶ
עיתי ◌ַ ◌ִּ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נש ◌ַמט ◌ֶ ◌ָ
דברְ◌ ׁ ִ◌ .
אכל ּ◌ִתי ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
גבריםְ◌ ,והוֹ ◌ִציא ◌ְמזוֹ נוֹ
והש ◌ָקה אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
והאכיל ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ונתן לוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
הביא ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ִ
אמר לוֹ
אני אוֹ ◌ֵכל?
אני ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ֲ ◌ִ
המזוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חברוֹ ַ◌ :מה ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ֲ ◌ֵ
עשה ◌ִעם ◌ַ ◌ָּ
עניַ◌ ,עד
אצלוֹ אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ישב ◌ֶ ◌ְ
אני הוֹ ◌ֵלַ◌ ׁ ָ◌ ?%
אמר לוֹ ּ :ו ◌ָמה ◌ַעל ׁ ◌ֶש ּ◌ְלִ◌ ֲ◌ %
◌ָ ◌ַ
]זוהר -
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נתן לוֹ ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶר,%
לחם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ָ ◌ַ
אצלוֹ ְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
0היה ◌ֶ ◌ְ
אכל ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ְוהל %לוֹ .
◌ ◌ָ ◌ַ
יעשה
רצה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ׂ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא- ,א ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
דּ
נגזר ◌ִ ין ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ִאי ׁש,
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ,א ּו ◌ַלי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ידינ ּוַ◌ ָ◌ .
◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
ְורצה ◌ַ ◌ָ ּ
להצילוֹ .
להזמין ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
חברוֹ ְ◌ :ו-א
אמר לוֹ ◌ֲ ◌ֵ
איש ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
התע ◌ֵ ּיף אוֹ תוֹ ◌ִ ׁ
הלכ ּוַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
לרבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
לאחר? ◌ָ ◌ַ
לחם ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
תתן ◌ֶ ◌ֶ
אמרתי ◌ְלֶ◌ ׁ %ש5א ◌ִ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
התרצה ◌ְלהוֹ ◌ִציא
רבי יוֹ ◌ֵסיֶ◌ ְ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
לאכלַ◌ ָ◌ .
הרי ◌ָמזוֹ ן ◌ִע ◌ָּמנ ּוִ◌ ,נ ּ◌ֵתן לוֹ ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ֲ ◌ֵ
ודּ אי ◌ְּבצ ּו ◌ַרת ּ ◌ָפ ◌ָניו ׁ ◌ֶשל
הרי ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
ונראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נלֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
ממנּ ּו ◌ֶאת ◌ַה ◌ְ ּזכ ּות? ◌ֵ ◌ֵ
◌ִ ּ◌ֶ
ורצה ◌ַ ◌ָ ּ
לז ּ◌ֵמן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
נאחזָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶות ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ֶזהְ◌ ַ◌ ,
הדּ פ ּוס ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
להצילוֹ .
◌ְזכ ּותוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
התרחק
וחברוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אחדֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אילן ◌ֶ ◌ָ
האיש ◌ְ ◌ָוי ׁ ◌ַשן ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִ ◌ָ
◌ֵ ּבין ◌ָ ּכָ◌ %י ׁ ◌ַשב אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
לר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אחרתַ◌ ָ◌ .
דרֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
ממנּ ּו ◌ְ ◌ָוי ׁ ◌ַשב ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּ◌ֶ
ונראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ◌ַ ◌ָ ּ
להרחיש לוֹ ◌ֵנס.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ
ֵנשב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ ׁ ◌ֵ
מדת
להבוֹ ת עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
וחכ ּוּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ %רא ּו צ ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ַ
◌ָקמ ּו ◌ְ ◌ִ ּ
עכשו ◌ָימ ּות.
האישֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ,אוֹ י ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לפניוַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ָ
האי ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
ירחיש
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ
אש ◌ֵרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסיְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
קמה
להרגוֹ ָ◌ ָ◌ .
ורצה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נחש ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ָ ׁ
מאילן ◌ֶ ◌ָ
ירד ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
לוֹ ◌ֵנסּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
והלכה
ראש ּהָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בבה ◌ַה ּצ ּו ◌ָרה ◌ְּב ֹ ׁ ◌ָ
והרגת ּו .סוֹ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ ּ
תה צ ּו ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
לה.
◌ָ ּ
אמר ּ◌ִתי ◌ְלֶ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה
רבי יוֹ ◌ֵסיְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
להרחי ׁש לוֹ ◌ֵנסְ◌ ,ו-א תוֹ ◌ִציא ◌ְזכ ּותוֹ ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו? ◌ֵ ּבין ◌ָ ּכ%
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ורבי
אחז ּו ּבוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
והל %לוֹ ֲ◌ ָ◌ .
וקם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
האי ׁשָ◌ ְ◌ ,
התעוֹ ◌ֵרר אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
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I

הנּ ס ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ׁ
הרא ּו לוֹ ◌ַ ◌ֵ
אכלְ◌ ֶ◌ ,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לאכלַ◌ ַ◌ .
ונתנ ּו לוֹ ◌ֶ ◌ֱ ֹ
יוֹ ◌ֵסיְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרחיש לוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
שה טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן
וע ◌ֵ ׂ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואמר) ,תהלים לז( ◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַ ּבה' ◌ַ ◌ֲ
שה
האיש ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ׁ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנהְ◌ ׁ ַ◌ .
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
טוֹ ב ◌ִ ◌ֶ ּ
ראל ,וּ ◌ַב ּ◌ֶמה?
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הרי ◌ְמעוֹ ◌ֵרר טוֹ ב ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מ0לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאל
ררת ,הוּ א טוֹ בָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
דקה ◌ִ ◌ְ
צדקהֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְצּ ◌ָ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ֶות.
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראלַ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
צדקה ּ◌ַת ◌ִצּ יל ◌ִ ◌ָּ
ררת ◌ַעל
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
דקה ◌ִהיא ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
◌ָמה ◌ַה ּ◌ַט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ְצּ ◌ָ ◌ָ
ילם
מצ ◌ָ
המ ◌ֶותְ◌ ,ולוֹ ◌ֵ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
קח אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ּו ◌ַ ◌ִ ּ
הוה
לזה? ◌ֱ ◌ֵ
גרם ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ֶ
מהמ ◌ֶותִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
ביכוֹ ל ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
שהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
צדקה ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
תה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ֵמר ,אוֹ ◌ָ ּ
עשה אוֹ תוֹ
בכל
צדקה ◌ְ ◌ָ
צדקה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר )תהלים קו( ֹ ◌ֵ ׂ
למעלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֵעתֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .

הּקדׁש
ּברית ַ ֹ ֶ
וע ֵׂשה טֹוב ִּ -תּקּון ֶׁשל ְ ִ
ּכראּוי ַ ֲ
ּבטח ַּבה' – ָ ָ
ְַ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנה
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
ועשׂ ה טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַ ּבה' ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ועשה
ואמר) ,תהלים לז( ◌ְ ּב ◌ַטח ◌ַּבה' ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
פ' פנחס )דף רכ"הָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
שה טוֹ ב,
וע ◌ֵ ׂ
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ
טוֹ ב ׁ ◌ְש ◌ָכן ◌ֶ ◌ֶ
רעה ◌ֱאמ ּו ◌ָנהּ ְ◌ .ב ◌ַטח ◌ַ ּבה'ּ ָ◌ ,כ ◌ָרא ּויֲ◌ ַ◌ .
הק ◌ד ׁשֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ ּ
ותשמר אוֹ ◌ָת ּה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
תה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ◌ִת ּק ּון ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
תקן אוֹ ◌ָ ּ
האמ ּו ◌ָנה
תה ◌ָ ◌ֱ
תהיה ◌ָכאן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אתה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עשה ◌ֶאת ◌ֶזהָ◌ּ ַ◌ ,
ְואם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ִ
ארץְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
ממְ◌ .%ועוֹ ד) ,מתקן אותו ושומר עליו.
ותתפ ◌ְ ◌ֵ
ממַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
מעלה ּ◌ִת ּזוֹ ן ◌ִ ּ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רנס ◌ִ ◌ְּ
)לז ,ג( ] :זוהר במדבר

שכן ארץ ארץ קדושה עליונה ,ארץ החיים ,שהארץ ההיא תשרה בטוב ההוא .ורעה
אמונה

אותה

האמונה

שלמעלה

תהיה

נזונית
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ויתן §ל%
יהו  § ¦ ּ¤
והתע ּ©נג ©על § ¨Ÿ
רעה ¡אמ ּו ¨נה :ד § ¦ § ©
ּו § ¥
עליו
בטח ¨ ¨
רכּ %ו § ©
יהו  ©דּ § ּ¤
לב :%ה גּ וֹ ל ©על § ¨Ÿ
מש £את ¦ ּ¤
¦ ׁ§
הרים:
מש ּ¨פ ¤ט©ּ %כ ¨ּצ ¦ ¨ ¢
צדקּ %ו ¦ ׁ §
יעשׂ ¤ה :ו §והוֹ ¦ציא ¨כאוֹ ר ¦ § ¤
§וה ּוא © £
מצליח
תחר ּ§ב © § ¦ ©
התחוֹ ¥לל לוֹ ©אל ּ¦ת § ©
ליהו  §ו ¦ §
ז דּ וֹ ם © ¨Ÿ
רכוֹ ּ§ב ¦ ׁ
חמה ©אל
ועזב ¨ ¥
מאף © Ÿ £
הרף © ¥
מזמוֹ ת :ח ¤ ¤
איש Ÿ
עשׂ ¤ה § ¦ ּ
©דּ § ּ
יכ¥רת ּון §וקוֹ¥י § ¨Ÿ
מרעים ¦ ּ¨
ּ¦ת § ©
להרע :ט ּ¦כי § ¦ ¥
תחר ©א § ¨ © ¥
יהו 
המה ¦ § ׁ
ננת ©על
והתבוֹ © § ּ¨
רשע § ¦ § ּ
ואין ¨ ׁ¨
מעט § ¥
יירש ּו ¨ ¤
¨ּ ¥
ארץ :י §ועוֹ ד § ©
וענוים ¦ § ׁ
רב
והתע ּ§נג ּו ©על Ÿ
יירש ּו ¨ ¤
ואינ ּנ ּו :יא © ¦ ¨ £
§מקוֹ מוֹ § ¤ ¥
ארץ § ¦ § ©

I

 Iזוהר תהלים I

I

על ידך .ואם תעשה זה( תתענג על ה' ויתן לך משאלת לבך  -כל זה
מתתקן בתקון הברית .כיון שהתקנה הברית ,התתקן הכל.
פנחס ,משום שקנא על ברית זו ,זכה לכל .ולא עוד ,אלא
שהגן על כל ישראל ,ובו התקיים והתענג על ה' .שהרי עלה
והתקשר למעלה )והאיר( באור הראשון שברא הקדוש ברוך
הוא וגנז אותו .באותו אור שנהנה ממנו אברהם ,ואהרן הכהן
זמרי,
הרג ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הזכיר לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכהנּ ה ◌ְגדוֹ ◌ָלה- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
עלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נקשר בוַ◌ ַ◌ .
האחרְ◌ ,ו-א
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
יאחז ◌ְּכ ◌ָלל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְו-א ◌ָרא ּויִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש5א ֹ ◌ַ
ענפיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
יש
האחר ◌ֵ ׁ
ענפים ׁ ◌ֶשל ◌ַצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
עליוֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵרגִ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
להזכיר ◌ָ ◌ָ
◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
האחר ◌ְּכ ◌ָלל,
חלק ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ואין לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
נאחז ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיןֵ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
פנחס ◌ֲ ◌ֵ
ּבוֹ ּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נחית ּות
ראה ׁ ◌ֶש ◌ַבח ְ◌ -גּ ◌ַנאי ה ּוא לוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ
0נּ ◌ְ ◌ֶ
נזכר ◌ָ ּכאןַ◌ .מה ◌ֶ ◌ִ
ְולכן -א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ ◌ָ ◌ֵ
סתם,
הכה ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ּ ָ◌ 3
המ ◌ֶּכה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ◌3
אחז ◌ָ ּב ּהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עלה ◌ֶ ◌ְ
ממ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
נזכר ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ִמי.
המ ◌ָ ּכהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ושם ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ֵ
הא0ה ◌ַ ◌ּ3
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אדני
עליו ׁ ¦ש ּ¨ניו :יג ¨Ÿ £
וחרק ¨ ¨
רשע ©ל ©ּצ ¦דּ יק § ¥Ÿ
זמם ¨ ׁ¨
ׁ¨שלוֹ ם :יב ¥ Ÿ
רש ¦עים
חרב ּ¨פ §תח ּו § ׁ¨
יבא יוֹ מוֹ  :יד ¤ ¤
ראה ּ¦כי ¨ Ÿ
ישׂ ©חק לוֹ ּ¦כי ¨ ¨
¦ §
דר:
יש¥רי ¨ ¤
לטבוֹ ©ח ¦ ׁ §
ואביוֹ ן ¦ §
עני § § ¤
להפיל ¨ ¦
קש ּ¨תם § © ּ¦
ודרכ ּו © ׁ §
§¨ §
$ברנה :טז טוֹ ב
וק$תוֹ ¨תם ּ¦ת ¨ © § ¨
בלבם § © §
חרבם ּ¨תבוֹ א § ¦ ּ¨
טו © § ּ¨
רש ¦עים
רבים :יז ּ¦כי §זרוֹ עוֹ ת § ׁ¨
רש ¦עים © ּ¦
מהמוֹ ן § ׁ¨
מעט ©ל ©ּצ ¦דּ יק £ ¥
§©
יהו
דע § ¨Ÿ
יקים § ¨Ÿ
צדּ ¦
$ברנה §וסוֹ ¥מ © ¦
ּ¦ת ¨ © § ¨
יהו  :יח יוֹ © ¥
היה :יט א ׁ Ÿ ¥
יבש ּו
ונחלתם §לעוֹ ¨לם ּ¦ת § ¤
תמימם § © ¨ ¨ £
ימי § ¦ ¦
 §¥
יאבד ּו
רש ¦עים ¥ Ÿ
ישׂ ּ¨בע ּו :כ ּ¦כי § ׁ¨
רעבוֹ ן ¦ §
רעה ּו ¦ ¥
בימי § ¨
ּ§ב ¥עת ¨ ¨
בעשן ּ¨כל ּו :כא לוֹ¤ה
יקר ּ¨כ ¦רים ּ¨כל ּו ¨ׁ ¨ ¤
יהו  ּ¦כ ©
ואיבי § ¨Ÿ
§ ¥ §Ÿ
מברכיו ¦ § ׁ
יירש ּו
וצדּ יק חוֹ ¥נן §ונוֹ ¥תן :כב ּ¦כי § ¨ ¨Ÿ
יש ּ¥לם § © ¦
רשע §וא § ׁ©
¨ ׁ¨
גבר
מצעדי ¤ ¤
מיהו  ¦ § ¥ £
יכ¥רת ּו :כג ¨Ÿ § ¥
מקל ¨ליו ¦ ּ¨
ארץ ּו § ¨ּ ª
¨¤
יחפץ :כד ּ¦כי ¦ ּיפŸל א י ּו ¨טל ּ¦כי § ¨Ÿ
ודרכוֹ ¨ּ § ¤
ּכוֹ ¨ננ ּו § © § ּ
יהו 

I

 Iזוהר תהלים I

I

וענין ֶׁשל
ּבאדם ְוסֹוד ְ ִ ְ ָ
הּכל הּוא ָ ָ ָ
ּומּטה ַ ֹ
מעלה ַ ָ
ָכל ַהּסֹודֹות ֶׁשל ַ ְ ָ
ׁשּׁשים ִרּבֹוא
ּכנגד ִ ִ
וצירפם ְ ֶ ֶ
אל"ף ֵּבי"ת ְ ִ ְ ָ
ֹותּיֹות ָ ֶ
ָּכל ָהא ִ
יחפץ
ודרכוֹ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵמה' ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
גבר ּכוֹ ◌ָננ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
צלמנ ּו
אדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נעשה ◌ָ ◌ָ
א-הים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אמר ◌ֱ ◌ִ
)דף צ (:מדרש הנעלם[ ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
גבר ּכוֹ ◌ָננ ּו
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
◌ִּכ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּו )בראשית א(ּ ָ◌ .כת ּוב )תהלים לז( ◌ֵמה' ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
יחפץּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
ְודר ּכוֹ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
ּ
היה ◌ֶזה
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ִי ◌ְ ◌ֶ
היה ◌ִּב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ןַ◌ ,ה ּכֹל ◌ָ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
העליוֹ ן ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
למטה,
לברא ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ְּכמוֹ ◌ֶזהְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ

)לז ,כג( ] :זוהר חדש-שיר השירים
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I

מעלה
הסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ּ
למיםָ◌ ְ◌ .
לעשוֹ ת אוֹ תוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
רצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ָ ◌ָ
מדת ◌ַעל
הראש ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ◌ְלגּ ֹ ◌ֶלת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ֹ ׁ
אדם3◌ ַ◌ .
הכל הוּ א ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
מטהֹ ּ ַ◌ ,
וּ ◌ַ ◌ָּ
הת ּק ּו ◌ִנים ׁ ◌ֶשל
העליוֹ ןִ◌ ,עם אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
◌ַהגּ ּוף ◌ִהיא ◌ְּבסוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
איברים
הדּ ◌ָרגוֹ ת עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הראשַ◌ .הגּ ּוף ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל גּ ּוףֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
◌ָ ֹ ׁ
והרגליםַ◌ ,ה ּכֹל ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת
הירכים ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הראש ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ַ◌ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
◌ְיד ּו ◌ִעים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ֹ ׁ
הדּ ◌3מ ּיוֹ ת
מעלהּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ְ
להיוֹ ת ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מטהּ ָ◌ ,כ ◌ָרא ּוי לוֹ ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
חקק ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
חתוֹ נוֹ תֶ◌ ,את ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ַ
והת ◌ְ ּ
העליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
גבר
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
ראהֵ◌ ,מה' ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
כלֹ ּ .
היה ה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַּב ּ ֹ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ּכוֹ ◌ָננ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
וכל
צעדיו ◌ְ ◌ָ
מהאדםּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מרצה ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
רכיו ◌ֵהם ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מת ◌ֵ ּקן אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
לפניוְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ
מתק ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
יחפץּ ִ◌ ֲ◌ ,
דברי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
אפל ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ודרכוֹ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ישׂ ים ◌ַדּ ◌ְע ּתוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ּ
אדם ◌ָ ◌ִ
גבר ּכוֹ ◌ָננ ּו ִ◌ -אם ◌ָ ◌ָ
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
עוֹ דֵ◌ ,מה' ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ולבוֹ
רכיו ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶשׂ הּ ָ◌ ַ◌ ,
למ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש
אחר ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ללכת ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
מרצה ּבוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִא ּל ּו ה ּוא ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ַמ ◌ָּמ ׁשּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
והצט ◌ְ ּיר ּו
והתגּ ◌ְּלמ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העליוֹ ןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵארַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מתוֹ ַ◌ %ה ּסוֹ ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ִ ּ
ונ0ב ◌ָ ּב ◌ֶהן ר ּו ◌ַח ◌ַח ◌ִ ּיים,
הנּ ◌3קדּ וֹ תֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יצא ּו ◌ַ ◌ְ
אחר ◌ָּכְ◌ ָ◌ %
אדםַ◌ ַ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְדמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
רגליו ◌ַ ּב ◌ִ ּק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהר ּו ◌ַח.
אדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְוהתק ◌ְ ּימ ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצטר%
נפשֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בהן ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ונתנ ּו ◌ָ ◌ֶ
התק ◌ְ ּימ ּו ◌ַעל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הנּ ◌3קדּ וֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
ותקף
ולתת ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ֹ ◌ֶ
מסעוֹ ◌ָתיוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ולנסע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
בה ◌ְשׂ ◌ֵּכלַ◌ ֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דעת ּו ◌ְ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
צלמנ ּו ֶ◌ -זה סוֹ ד
ארנ ּוְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
צלמנ ּו ◌ִּכ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּוְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
לאחרֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חתוֹ ן.
העליוֹ ןִּ◌ .כ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּו ֶ◌ -זה סוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ּ ◌ַת ◌ְ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ּ◌ִת ּק ּון
הט ◌ָ ◌ִ
התנ ּועוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
צלמנ ּו ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ּ◌ְ
אחרּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
להסת ◌ֵּכל
ידיעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לדעת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
בהש ◌ֵּכלַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
דעת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
ּו ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ַ
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I

מלֶ◌ ׁ %שה ּוא
הת ◌ַגּ ◌ָּלהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נס ◌ָּתר ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ
למעלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לצד ◌ֶזהַ◌ ,רק
לצד ◌ֶזה אוֹ ◌ְ ◌ַ
סע ◌ְ ◌ַ
ואינוֹ נוֹ ◌ֵ ◌ַ
חכמהֵ◌ ְ◌ ,
הש ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ָ
התנ ּועוֹ ת ׁ ◌ֶשל
במדּ עַ◌ .אף ◌ָ ּכְּ◌ ,%כמוֹ ◌ֶזה ◌ַ ּ◌ְ
בהש ◌ֵּכל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ
חכמה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
במ ◌ָדּ עְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי,
בהש ◌ֵּכל ּו ◌ְ ◌ַ
חכמה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
מסעיהם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עמיםּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הט ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ◌ְ
צלמנ ּו.
◌ ◌ְֶוזה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ּכ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּו ּ ֵ◌ -
מתוֹ ְ◌ %דּ יוֹ ◌ָקן
יצא ּו ◌ִ ּ
הנּ ◌3קדּ וֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
אל ּו סוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
נס ◌ָּתר ׁ ◌ֶש5א
עליוֹ ◌ָנהֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ְדיוֹ ◌ָקן ◌ִ ◌ְ
נק ◌ָדּ ה ◌ֶ ◌ְ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌3
◌ֶ ◌ָ
הנּ ◌3קדּ וֹ ת
נקראוֹ ת ◌ַ ◌ְ
אחתָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
מתוֹ ָ◌ 3◌ ְ◌ %
צאים ◌ִ ּ
מתוֹ ֶ◌ ׁ %ש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ִנראהּ .ו ◌ִ ּ
◌ ◌ְ ◌ֶ
אמר ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
ת ◌ַ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ּ ֹ
קדּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ָ◌ 3
הדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ְדּ מ ּותְ◌ ַ◌ ,
למעלהְ◌ ,ו-א ◌ָתל ּוי ׁ ◌ָשם ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן,
הדּ יוֹ ◌ָקן ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ְ
 -א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ !%ש ◌ֲ ◌ֵמתגּ ◌ְּל ◌ִמים
העליוֹ ןּ3◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מסוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
צאים ◌ִ ּ
לאחר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
למעלה
וצ ּי ּור ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לכןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ◌ְ ◌ִ
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ִ ּ ֶֹ
מצט ◌ְ ּי ◌ִרים ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הראשית
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִּכיר ּבוֹ ◌ְּכל ּוםִ◌ ׁ ֵ◌ ָ◌ .
ועל ◌ֵּכן -א ◌ָיד ּו ◌ַעֵ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ◌ָללַ◌ ְ◌ ,
תה
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
גלתהְ◌ ,ו-א ◌ְיד ּו ◌ָעהִ◌ ,היא ◌ְ ◌ָ◌ 3
הסת ּו ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ְ
אחת ◌ְסת ּו ◌ָמהְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
אבל
תהָ◌ ֲ◌ .
הנּ ◌3ק ◌ָדּ ה -א ◌ְיד ּו ◌ָעה ◌ְו-א ◌ְגל ּו ◌ָיהֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִּכיר אוֹ ◌ָ ּ
הרי ◌ֵאין
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ואין ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בהֵ◌ ְ◌ ,
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצט ◌ְ ּיר ּו ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכןִּ◌ ,כ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּו ּ ֵ◌ -
צלמנ ּו -
הנּ ◌3קדּ וֹ תּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ָשם ◌ְּכ ◌ָלל ◌ְדּ יוֹ ◌ָקןַ◌ ְ◌ .
◌ֵ ּ
דעי
הסוֹ ד ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
הכלּ ָ◌ .כאן ◌ַ ּ
ה0למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
אל ּו ◌ַה ּ◌ְתנ ּועוֹ תֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אדם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ֶזה
איפה ◌ֵהן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הכלֹ ֵ◌ ,
התנ ּועוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
◌ִדיןְ◌ּ ַ◌ .
צלמנ ּוּ ֵ◌ ,
פנים ּו ◌ִמ ◌ַּבח ּוץ.
האדם ◌ִמ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
למים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ָ ◌ִ
סוֹ ד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אל ּו ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ּ
הצ ◌ֶלם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵל%
וחכמהּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
מדּ ע ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הש ◌ֵּכל ּו ◌ַ ◌ָ
לפנים ׂ ְ◌ ַ◌ -
◌ִ ◌ְ ◌ִ
מבח ּוץ  -אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
הכל.
היה ׁ ◌ָשמ ּור ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
מירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
האדם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מנהיג ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליוּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
התנ ּועוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
כל,
האדם ה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַ ּב ּ ֹ
אדםָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
הלל ּו ◌ֵהן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
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מעלהֶ◌ ְ◌ .וזה סוֹ ד
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הסוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְּכמוֹ ◌ֵכן ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ
התנ ּועוֹ ת
מסעוֹ ◌ָתיוְּ◌ ,באוֹ ◌ָתן ◌ַ ּ◌ְ
לנסע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
גבר ּכוֹ ◌ָננ ּוַ◌ ֹ ְ◌ ִ◌ ,
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵמה' ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
נטל
הנּ ◌3קדּ וֹ תֵ◌ .מה'ֶ◌ּ ִ◌ ,
יחפץּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
ודר ּכוֹ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
עמיםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הט ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ָּ
אחדֵ◌ .מה'
אחד ◌ְוסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
גון ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ
למ ◌ָּטה ◌ַ ּ ֹ
היה ◌ְ ◌ַ
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ּ
לפני ׁשוֹ ◌ָפר הוֹ ◌ֵלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֵהם
מקפא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אזלא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
גבר ּכוֹ ◌ָננ ּוְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
גברֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌ּ ָ◌ 3
וזה ּו ּכוֹ ◌ָננ ּו.
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
תק ◌ִנים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מצעדי ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
עמידהֵ◌ ,הן
יחפץֵ◌ ,הן ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ודר ּכוֹ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
התנ ּועוֹ תֵ◌ ,הן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ְ
לתת ◌ִדּ ין
תקֵ◌ ,הן ◌ָ ◌ֵ
לש ּ ֹ
מחהֵ◌ ,הן ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
לנ ◌ֵגּ ן ◌ְּב ◌ִ ׂ
להפסיקֵ◌ ,הן ◌ְ ◌ַ
ללכתֵ◌ ,הן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
זרקאֶ◌ ,זה ּו
לנסע ◌ַ ּב ּ◌ַמ ּ◌ָסעוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ְ◌ ַ◌ .
והש ◌ֵּכל ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
מדּ ע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
 ◌ַה ּכֹל ה ּוא ◌ַ ◌ָהנּ יצוֹ ץ ◌ַ ◌ָ ּ
הכ ◌ָאה ׁ ◌ֶשל ּתוֹ %
הק ׁ ◌ֶשה ◌ְּבאוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ָ ּ
מחהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִנגּ ּון ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מרחוֹ ק,
וחדוהְ◌ ,וזוֹ ◌ֵרק ◌ֵ ◌ָ
מחה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
נתפס ,נוֹ ◌ֵתן ◌ִ ׂ
האויר ◌ַה ◌ַ ּזֶ◌ ׁ %ש5א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָ ◌ֲ ◌ִ
נתפס ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּומוֹ ,
למי ׁ ◌ֶש5א ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
מחה ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
לנגּ ן ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
התנ ּועוֹ ת,
וכן ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
ש ◌ֵּכלֵ◌ ְ◌ .
לדעתַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ֵרב ◌ְ ּביוֹ ◌ֵתר ◌ַה ◌ְ ׂ
מתי0ב ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
התנ ּועוֹ ת ◌ַה ◌ָּלל ּוּ ָ◌ ,כל
הגּ יע ּו ◌ַ ּ◌ְ
וטרם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ואחת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
איברי
הרי ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
לנסע ◌ַ ּב ּ◌ַמ ּ◌ָסעוֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
איברי ◌ַהגּ ּוף -א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
התח ּ◌ְלק ּות ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן ◌ֶ ◌ְ ׂ
טלים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַהגּ ּוף ◌ָ ּב ◌ֶהם נוֹ ◌ְ ◌ִ
איברים,
עשר ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
באיבריםְ◌ ׁ .ש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
רקים ּו ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
התגּ ◌ְּלמ ּו ◌ַּב ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עשר ◌ַ ◌ָּ
סעים ◌ַ ּב ּ◌ַמ ּ◌ָסעוֹ ת
הלל ּו -א נוֹ ◌ְ ◌ִ
וה0נים ◌ָ ◌ָ ׂ
סעיםֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
רקים ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵהם ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
שים
עש ◌ֵרה ּ◌ְתנ ּועוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם עוֹ ◌ִ ׂ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ,רק ◌ַּב ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
רקים ◌ַ ◌ָ ּ
לתת
אחרוֹ תֵ◌ ָ◌ ,
ויש ּ◌ְתנ ּועוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
יע אוֹ ◌ָתםׁ ֵ◌ ְ◌ .
להס ◌ַ
הלל ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
הפ ◌ָ ◌ִ
◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ְ
ולתת
יע ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוףֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להס ◌ַ
לכל ◌ַהגּ ּוף ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
מדּ ע ◌ְ ◌ָ
וחכמה ּו ◌ַ ◌ָ
הש ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ׂ
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
הכל ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויׂ ְ◌ ָ◌ .
למטה ◌ַ ּ ֹ
חדוה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
איברי ◌ַהגּ ּוף.
התח ּ◌ְלק ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
וכ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל סוֹ ד ◌ַהגּ ּוף3◌ ְ◌ ,
◌ֵהם ◌ַ ◌ְּ
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אחרוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן
נש ◌ֲאר ּו אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
נש ◌ָלםְ◌ ׁ ִ◌ .
מסוֹ ד ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ּ
האיברים
ראשוֹ נוֹ תֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
עש ◌ֵרה אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֵהן ◌ִ ׁ
שרְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ֶע ◌ֶ ׂ
ואיבר ◌ַעל ּ◌ִת ּק ּונוֹ .
איבר ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ָ
◌ִק ּי ּומוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוףֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ִ ◌ֶ
זכר,
ְואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְראוֹ ת ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ֹ
זכר,
נקבה .ג' ◌ָ ◌ָ
זכר ,ב' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נקבהְּ◌ .כמוֹ א' ◌ָ ◌ָ
◌ְואוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְראוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מהן
האחרוֹ תֶ◌ ֵ◌ ,
וכן ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
זכרֵ◌ ְ◌ .
נקבה ,ו' ◌ָ ◌ָ
נקבה .ה' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ד' ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכ,%
ואם ּתֹ ◌ַ
נקבהִ◌ ְ◌ .
מהן ◌ְּכל ּולוֹ ת ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
זכרּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּכל ּולוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
הרי
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אדם ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ ׂ
נבנה ◌ָ ◌ָ
◌ֵאיָ◌ ְ◌ ִ◌ %
לזכר
הצטרכ ּו ּו ◌ְרא ּויוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ונבחר ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
סת ◌ְּכ ◌ִליםֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
איברים! ◌ֶ ◌ָּ
אלא
עשר ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
נגד ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
עש ◌ֵרהְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
 ◌ֵאיןַ◌ ,רק ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂעש ◌ִרים
זכרְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ ◌ַַודּ איּ ָ◌ ,כל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְּכל ּולוֹ ת ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
נקב ּיוֹ תִ◌ .מּ 0ום
זכר ּיוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת  -אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ֶזה
איבר ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ֵ ◌ָ
האיבריםׁ ֵ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
קבל
זכרַ◌ ,הה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
כנס ה ּוא ◌ָ ◌ָ
ונכנסים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִעם ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ָ
האיברים ◌ֵ ׁ
קבהּ ְ◌ .ב ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ
נקבהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,%כל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
זכר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ְונכנסים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צריכוֹ ת ◌ֵ ּ
אל ּו
וכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ִ
נקבהָ◌ ְ◌ .
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עוֹ לוֹ ת ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ּ
להתחבר ◌ֵ ּ
◌ֶאת ◌ֵ ּ
אל ּו) .א"ב ג"ד ה"ו ,אחד זכר ואחד
אל ּוּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
נקבהׂ ְ◌ ָ◌ .
זכר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לזה ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ָ
ִנכנס ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
נקבה( ◌ ◌ְ ◌ָ
הרי
קטנּ וֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והן אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
למטהֵ◌ ְ◌ ,
קבה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אחרוֹ ת ◌ְּכל ּולוֹ ת ◌ַּב ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
קבהּ ַ◌ ,ב ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל
תחבר ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
המ ◌ִים
קבה ◌ַמ ּ◌ִטיל ◌ָ ּב ּה סוֹ ד ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
האיבריםֶ◌ .אל ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
התגּ ּ◌ְלמ ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת,
מים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הקרימ ּו )קפאו( ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ִ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
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אחרוֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ֵ ּ
יתא
אלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
יש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ׁ
אל ּוַ◌ ְ◌ .
◌ְויוֹ ◌ְצאוֹ ת אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
יתא ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
אלפא ◌ֵּב ◌ָ
ויש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ נוֹ ת ◌ְגּ דוֹ לוֹ תׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
מתגּ ◌ֵּלם ◌ַ ּב ּסוֹ ד
אחד ,יוֹ ◌ֵצא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדְ◌ ,וסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ
קטנּ וֹ ת .א' ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
אחד.
והם ◌ֶ ◌ָ
אחדֵ◌ ְ◌ ,
תחב ◌ִרים ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
האיברים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מטהִ◌ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ְועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
ונ ּ◌ֶת ◌ֶנת
אחדִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת א' ◌ְ ◌ִ
איבר ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ
האחרים ◌ַ ◌ָּ
הצטרכ ּו
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ראש ,יוֹ ◌ֵצאת ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּב ֹ ׁ
האחרוֹ ת
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
מראה ◌ִל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ְ
עמוֹ ּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת א'ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
להתחבר ◌ִ ּ
והאמצעָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם
ה7מאל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ֹ
הצטרכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
להתחבר ◌ִ ּ
והתי0ב ּו
מצא ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ונראים ◌ַ ּב ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
יחדִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ֶנאחזים ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
מתי0בת
זרת א' ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
האחרים ,חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
האיברים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָמם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ראשּ ְ◌ ,ב ◌ַצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין.
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָמ ּה ◌ָ ּב ֹ ׁ

ׁשּׁשים ִרּבֹוא
ּכנגד ִ ִ
ּופנימּיּותן ְ ֶ ֶ
ֹותּיֹות ְ ִ ִ ָ
ּובאּור ָהא ִ
סֹוד ֵ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תָ◌ ,האוֹ ת
◌ֵאי! ◌ָ ◌ָ ׂ
לכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תִ◌ ,היא א'ֶ◌ .מה
הראש ◌ְ ◌ָ
צאהׁ ֹ ָ◌ ,
הראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ ׁ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
מים.
ברא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
תה ◌ָהאוֹ ת ּו ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ׂ
התעטף ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
ּו ◌ָבאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
שהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַה ◌ִ ּיח ּודֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ָש ׁ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ארנ ּוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אחדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מים ,סוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
והם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָרגוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
הגליד ּו
קרש ּו ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ׁ
מים ◌ַ ּב ּסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ֶ◌ ,
ברא ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ת א',
המ ◌ִיםּ ַ◌ ,
טמירים ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ּ ַ◌ %
הרי ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יצאה ◌ָהאוֹ ת ו',
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
מתוֹ ַ◌ּ ַ◌ %
קר ׁש ּו ◌ִ ּ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
לימיןַ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה -א
אדםִ◌ ְ◌ .
הת ◌ַגּ ּ◌ְלמ ּות ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
מצ ◌ֶ ּי ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ִצ ּי ּור ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌3
והתי0בה
וחזרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֶנחסר ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְדיוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ת א' ◌ְּכל ּוםָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ַ
ּ
מראש ◌ָהעוֹ ◌ָלם
להאיר ◌ֵ ֹ ׁ
התחיל ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ת ◌ַה זוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָמ ּהִ◌ ְ◌ ִ◌ .
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I

שה ◌ָלאוֹ ת
וע ◌ָ ׂ
אחרתָ◌ ְ◌ ,
◌ְלסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ .גּ ◌ַנז ◌ֶאת אוֹ רוֹ ◌ְ ּבאוֹ ת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ונגנז אוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ְ ּבתוֹ כוֹ .
לגנז אוֹ רוֹ ◌ְבתוֹ כוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחדֹ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַה ּזוֹ ◌ַ ּב ◌ִי"ת ◌ֶ ◌ָ
לש ◌ִביל
יצא ◌ָלעוֹ ◌ָלםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ִ ׁ ◌ְ
ונטמןְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
נגנז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ההיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מה0עה ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ֵמד
מש %ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַדּ ק ◌ֶ ◌ָ
ממנּ ּוּ ,ו ◌ִ ◌ֶּ
אחד ◌ִ ◌ֶּ
הכל.
מהאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
הכלָ◌ ֵ◌ .
נבנה ◌ַ ּ ֹ
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ִ◌ .מן ◌ָהאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ַבר ◌ֶאת
ראל ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
נאדּ ◌ִרי
ימינ %ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לפניהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נאיהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
שוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ׂ
החטאיםַ◌ ,מה
רעץ אוֹ ◌ֵיבְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ימינ %ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
כ ◌ַח ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ּב ּ ֹ
ימינוֹ ָ◌ .אז ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ָגּ ל ּו
השיב ◌ָאחוֹ ר ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב? )איכה ב( ◌ֵ ׁ ◌ִ
התי0בה ◌ַּב ◌ְ ּזרוֹ ◌ַע,
נאיהם .א' ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
בהם ׂ
וש ◌ְלט ּו ◌ָ ◌ֶ
הארץָ◌ ׁ ְ◌ ,
ראל ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
החזיק ּו בוֹ ,
אחרים ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
צדדים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וכחֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ותקף ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ְ ֹ ◌ֶ
נגדּ ּה,
תה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
נכללה ◌ְבתוֹ ◌ָכ ּהְ◌ ,וכוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ְוהיא ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין .ב' ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
נסת אוֹ ◌ָ ּ
אחת
זכרִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תַ◌ ַ◌ ,
כה ◌ָ ◌ָ
נק ◌ָבה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
כנס ◌ְלתוֹ ◌ָ ּ
ּ
ונש ◌ְלמ ּו
אחרוֹ תְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
0טה ◌ְלאוֹ ◌ִתיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
התפ ◌ְ ◌ָ
נקבה .א' ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ואחת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ָָזכר ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ה0למ ּות
להיוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אלףְ◌ ִ◌ ,
אחרוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
דרגוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
לטל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותֹ ּ ִ◌ ,
עליו -
והחוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ָ
מטה ּ ◌ְפלוֹ ◌ִניַ◌ ְ◌ .
והחוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ָ
וזה סוֹ ד ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ְ◌ .
עליו ◌ַ ◌ֵּ
רבוֹ א,
לש ◌ִ0ים ◌ִ ּ
אחתַ◌ .עד ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
דרגוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
לש ◌ִ0ים
עשרְ◌ ,ועוֹ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ִ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ִרבוֹ אַ◌ .אף ◌ָ ּכָ◌ %האוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אלף
לש ◌ִ0יםֶ◌ ָ◌ .
התמלא ּו עוֹ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ ּ
למד ◌ֵמם
ימל ◌ָדּ ◌ֶלת ◌ֵהא ◌ָוו ◌ַ ◌ִזין ◌ֵחית ◌ֵטת יוֹ ד ◌ָ ּכף ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ּבית ◌ִגּ ◌ֶ
ריש ׁ ◌ִשין ּ◌ָתוּ ֵ◌ .
על ◌ַ ּית
אל ּו ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ
צדּ י קוֹ ף ◌ֵ ׁ
עין ּ ◌ֵפא ◌ַ ◌ִ
סמִ◌ ַ◌ %
נ ּון ◌ָ ◌ֶ
היה ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְּבסוֹ ד ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
רבוֹ אְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
לש ◌ִ0ים ◌ִ ּ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
והן ◌ֵמם
עש ◌ֵרה אוֹ ◌ִת ּיוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
עדין ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
האיבריםִ◌ .נ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

האחרוֹ ת
והן ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
אר ◌ָ ּכה ,נ ּוןֵ◌ ּ ,פאּ ָ◌ ,כףֵ◌ ְ◌ ,
הסת ּו ◌ָמהַ◌ ,צ ◌ִדּ י ◌ֲ ◌3
◌ַ ּ◌ְ
◌
ָ
ּ
ּ
עש ◌ֵרה אוֹ ◌ִתיוֹ תּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
והן עוֹ לוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
מנצפ"ךֵ◌ ְ◌ .
הכפ ּולוֹ ת
◌ַ ◌ְּ
ּ
ּ
ּ
בעים אוֹ ◌ִתיוֹ ת אוֹ ◌ִתיוֹ ת ,סוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם
לש ◌ְ ◌ִ
נש ◌ְלמ ּו ,עוֹ לוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָהאוֹ ◌ִתיוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
בעים
ראל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
בהןֶ◌ .ח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ◌ִי ◌ְ ׂ
נקרא ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ
והן
ונכללוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
עדים ◌ְ ּבתוֹ ◌ָכםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֶֶנפ ׁשּ ,ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי אוֹ ◌ִתיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ִ
י"ה ◌ֵעד ּות
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
י"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכב( ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
בטי ◌ָ ּ
רש ּו ◌ָה,
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ה0מעוֹ ◌ִניֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
בני ◌ַ ◌ִ ◌ְ
הסוֹ דָ◌ ,הרא ּו ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ּ
ראלַ◌ ְ◌ .
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ית"אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל
אלפ"א ◌ֵ ּב ◌ָ
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לש ◌ְ ◌ִ
ְוכ ◌ָּלן עוֹ לוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ ◌3
הכל
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת עוֹ לוֹ ת ◌ַל ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
רכ ◌ָבה
המ ◌ְ ◌ָ ּ
ִיהיה סוֹ ד ׁ ◌ֶשל גּ ּוף ׁ ◌ָש ◌ֵלםַ◌ ,ה ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֶ
אדם ,סוֹ ד ◌ַ ◌ֶּ
החק ּוקִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת עוֹ לוֹ ת
העליוֹ ◌ָנה ,סוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יהיה סוֹ ד
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
קנם ◌ְוג ּו ◌ָפםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ◌ָנה ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
על ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
ונחקקוֹ ת
תחברוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ָ◌ .כל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֶ ◌ָ
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֲחק ּוקוֹ ת,
תיהן ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
חקיקוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
אחד.
ַנעשוֹ ת ◌ּ3כ ◌ָּלן גּ ּוף ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֲ ׂ

אמר אֹותֹו ָׂשרֹו
למדנּו ַה ָּפסּוק ַה ֶּזה ָ ַ
זקנּתי ְ ַ ָ -
הייתי ַּגם ָ ַ ְ ִ
נער ָ ִ ִ
ַַ
ֹולם
ֶׁשל ע ָ
זקנתי )לז ,כה( ] :זוהר  -בראשית פ' לך לך )דף צהֵ◌ [(:אי
הייתי ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
נער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
מדנ ּוּ ָ◌ ,כל
הארץ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהֶ◌ ׁ .ש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
נער  -זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לכַ◌ ָ◌ %
ארץ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָלֶ◌ ֶ◌ %
לגדוֹ ◌ִלים
נתנ ּו ◌ִ ◌ְ
זרהְ◌ּ ִ◌ ,
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
הע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ארצוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ
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כח

ּ¦כי

I

מעל ◌ְ ◌3
עליהםּ .ו ◌ֵ ◌ַ
מנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מגנּ ים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ִ◌ 3
◌ָ ◌ִ ◌ִ
לכ ◌ָּלם ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ
אמר אוֹ תוֹ ◌ָ ׂ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ַ
ולמדנ ּוָ◌ ּ ַ◌ ,
זקנתיְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הייתי ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לז( ◌ ◌ַַנער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
שרוֹ
נער .אוֹ י ◌ָלעוֹ ◌ָלם
לכַ◌ ָ◌ %
ארץ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֵּ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאי ◌ָלֶ◌ ֶ◌ %
ׁ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
נקים ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵנק
ראל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
כש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מהצד ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵנק ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
אחרת.
מר ׁש ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
)תהלים

זקנתי )לז ,כה( ] :זוהר  -בראשית פ' ויצא )דף קסב [(.עוֹ ד
הייתי ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
נער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
הייתי ◌ַגּ ם
נער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ואמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים לז( ◌ַ ◌ַ
ייסא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ַר ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
ּ
אמר אוֹ תוֹ .
רש ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ7רוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ָזקנתי ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ ַ◌ .
◌ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר
אדםַ◌ ָ◌ .
חכמה יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ַּמה ◌ֶ0חוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אמר אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ּ
הרי ◌ַּב ◌ִיח ּוד ◌ַ ◌ָ ּ
הייתי ◌ַגּ ם
נער ◌ָ ◌ִ ◌ִ
נאמר ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יפה ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לוֹ ּ ְ◌ ,ב ◌ִניֶ◌ ָ◌ ,
ּ
ה0בח ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ִיח ּוד
נעזב ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
צדּ יק ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ראיתי ◌ַ ◌ִ
וכ %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ָזקנתיָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נמצא ּבוֹ ,
ילה ◌ָּת ◌ִמיד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הנּ ה ◌ַה ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
לילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ֵ
נמצא יוֹ ם ◌ְל-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למטה.
למעלה ◌ְ ◌ָ
ְוהצ ◌ִדּ יק ◌ָאח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ ◌ַ ◌ַ ּ
לחםַ◌ ,מה ה ּוא? ◌ֶ ◌ָּ
וזרעוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ונש ּ ◌ָפע
אלא ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֵרק ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מבק ׁש ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
עמוֹ ,
קבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
בע ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַרעֵ◌ ,אינוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ַ
הרי ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ָרה ◌ִ ּ
הרי ◌ֵאין
אצלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
זמינה ◌ִהיא ◌ֶ ◌ְ
למים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
נפרדת ◌ִ ◌ֶּ
פע ◌ֶ ◌ָּ
יחד
ניהם ◌ַ ◌ַ
תש ּו ◌ַקת ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
זמינהּ ,ו ◌ְ ׁ
קבה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֶַזרע ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
אמר
תהַ◌ ָ◌ .
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ %
ולכן -א ◌ָ ◌ִ
נפרדיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִד ּב ּוק ◌ֶ ◌ָ
לתב ◌ַע אוֹ ◌ָ ּ
מתי
ואינוֹ ַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ◌ְזרעוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
הגּ ל ּות -א ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ?%
בזמן ◌ַ ◌ָ
לוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר- ,א
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אחד ◌ִעם ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכרִ◌ ְ◌ .
דב ּוק ◌ֶ ◌ָ
קבה ◌ְּב ◌ִ ּ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
יוֹ ◌ֵצא? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
הגּ ל ּות ◌ַמה ◌ִהיא?
זמן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
נעזב ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
צדּ יק ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ראיתי ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

אחר -א
זמן ◌ַ ◌ֵ
למיםִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
נעזב ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
למעלה ◌ְו-א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ֶזה ◌ָאח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהָ◌ .אח ּוז
למעלה ◌ְ ◌ָ
קבהָ◌ ,אח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהנּ ◌ֵ ◌ָ
ֶנעזב ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֱ ◌ָ
ואח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
דדים,
הצ ◌ָ ◌ִ
זמן ◌ַ ◌ֵ
הגּ ל ּותִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
למעלה ּ ַ◌ -ב ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחר אוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ּ
נעזב.
למטהּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליה" )לז ,כט( :
לעד ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ויש ◌ְּכנ ּו ◌ָ ◌ַ
ארץ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ייר ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ִ ◌ְ
"צ ◌ִ ּד ◌ִ
◌ַ
זוהר חלק א' דף קנג [:אמר רבי שמעון בוא וראה
התעוררות האהבה של כנס"ת ישרא"ל להקדוש ברוך הוא
נשמותיהם של הצדיקים למטה מעוררים לה ,לפי שהם
באים מצד המלך מצד של בחינת זכר ,והתעוררות הזאת
מגיע להשכינה מצד בחינת זכר ונתעורר אהבה ,נמצא
שבחינת זכר מעורר חביבות ואהבה להשכינה ,ובכן היא
נקשרת באהבה אל הקדוש ברוך הוא ,כדמיון זה השתוקקות
מדת המלכות להעלות מים תחתונים לעומת מים עליונים
אינה אלא בנשמותיהם של צדיקים ,זכאים הם הצדיקים
בעולם הזה ובעולם הבא ,שעליהם מתקיימים עליונים
"וצדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלם" )משלי י ,כה( כתבו
ותחתונים ,ועל כןִ◌ ַ◌ ְ◌ :
סתם סה וסוד של הכל שהצדיק הוא יסו"ד למעלה ,והוא
]זוהר תורה;

זיו הזוהר
סה .סתם עולם יש לדרוש על עולם הזה וגם על עולם העליון.
תהלים ספר ראשון | ו לחודש | מזמור לז

סדר הלימוד

ליום ו טבת

זוﬣר תהים

379

תמעד
אהיו ' ּ§ב ¦ ּ
מש ּ¨פט :לא ּתוֹ ©רת ¡ ¨
דבר ¦ ׁ §
ּ§ת© ּ¥
לבוֹ א ¦ § ©
יהו
להמיתוֹ  :לג § ¨Ÿ
מבק ׁש © ¦ £
רשע ©ל ©ּצ ¦דּ יק ּו § © ּ¥
אש¨ריו :לב צוֹ ¤פה ¨ ׁ¨
ªׁ £
ה$פטוֹ  :לד ©ק ּו¥ה ¤אל
יע ּנ ּו ּ§ב ¦ ¨ §
בידוֹ §וא © § ׁ ¦
יעזב ּנ ּו § ¨
 א © © § ¤
ירש ¤
הכ¥רת
ארץ ּ§ב ¦ ּ¨
לרשת ¨ ¤
ממ¤ׁ ¤ ¨ %
רכוֹ ¦וירוֹ ¦ §
יהו  ּו ׁ §ש Ÿ
§ ¨Ÿ
מר ©דּ § ּ
אזרח
מתערה ּ§כ ¨ § ¤
עריץ ּו ¦ § ¨ ¤
רשע ¨ ¦
ראיתי ¨ ׁ¨
ראה :לה ¨ ¦ ¦
רש ¦עים ּ¦ת § ¤
§ ׁ¨
נמצא :לז ׁ §ש ¨מר
ואבקשה ּו §וא ¦ § ¨
אינ ּנ ּו ¨ ¥ׁ § © £
וה ּ¥נה ¤ ¥
עבר § ¦
רענן :לו ©ו ּ©יŸ £
© ¨£
אחרית § ¦ ׁ
פש ¦עים
לאיש ׁ¨שלוֹ ם :לח ּו § ׁ Ÿ
ישר ּ¦כי © ¦ £
ראה ¨ ׁ¨
ּ¨תם ּו § ¥
נכרתה :לט ּו § ׁ
יקים
צדּ ¦
תש ּו ©עת © ¦
רש ¦עים ¦ § ¨ ¨
אחרית § ׁ¨
יחדּ ו © ¦ £
נש §מד ּו © § ¨
¦ ׁ§
עזרם § ¨Ÿ
צרה :מ ©ו ּ©י § §¥
יהו  ¨מע ּו ּ¨זם ּ§ב ¥עת ¨ ¨
¥מ § ¨Ÿ
יהו 
יעם ּ¦כי ¨חס ּו בוֹ :
יפל ¥טם ¨ׁ § ¥
ויפל ¥טם § © ּ§
© § © ּ§
מרש ¦עים §ויוֹ ׁ ¦ש ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

יסו"ד למטה ,וכנסת ישראל נכללת מן צדיקים מלמעלה
ומלמטה סו צדיק מצד זה וצדיק מצד זה יורשים אותה ,זהו
א"רץ" ודאי ,בוא
"ייר ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
ארץ"ְ◌ ִ◌ ,
ייר ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ִ ◌ְ
"צדּ ◌ִ
שכתובִ◌ ַ◌ :
וראה הצדיק יורש לה לזאת האר"ץ וממשיך עליה ברכות
בכל יום ,ונשפע לה ממתקים ומעדנים בהמשכה עליונה
שנמשך אליה ,והרי נתבאר הענין.
זיו הזוהר
סו .פירוש על יסוד היינו כח המשפיע ,והצדיק שלמטה מעורר בעבודתו
מיין נוקבין במדת המלכות ,והרי זה כח המשפיע שלהם מלמטה במדת
המלכות ,ועל ידי זה הצדיק שלמעלה שהוא היסוד משפיע בהמלכות
שפע ממעל.
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לח

יהו  ©אל
להזכיר :ב § ¨Ÿ
לדוד § © § ּ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¦
א ¦§
רני :ג ּ¦כי ¦ח ּ¤צי%
תיס¦ ¥
בחמת§ּ © § %
כיחני ּו © § ¨ £
קצפ %תוֹ ¦ ¦ ¥
ּ§ב § ּ § ¤
מפ ¥ני
מתם ּ¦ב §בשׂ¨ ¦רי ¦ ּ §
יד :%ד ¥אין § Ÿ
עלי ¨ ¤
נחת ¨ ©
ות § ©
נחת ּו ¦בי © ּ¦
¦£
נתי
אתי :ה ּ¦כי £עוֹ © Ÿ
חט ¦
מפ ¥ני © ּ¨
עצמי ¦ ּ §
זעמ¥ %אין ׁ¨שלוֹ ם ּ©ב© ¨ £
©§ ¤
ממ ּ¦ני :ו ¦ § ¦ ׁ
נמק ּו
יכבד ּו ¦ ּ¤
כבד ¦ § ּ§
מ(א ¨ ¥
ראשי ּ§כ © ¨
עבר ּו ¦ ׁ Ÿ
¨ §
הבאיש ּו ¨ © ּ
מאד ּ¨כל
חתי ©עד § Ÿ
נעויתי ׁ©ש ¦ Ÿ
לתי :ז © ¦ ¥ £
מפ ¥ני ¦א ּ©ו § ּ¦
רתי ¦ ּ §
חב ּו ¨ Ÿ
© ּ
מתם
ואין § Ÿ
נקלה § ¥
מלא ּו ¦ § ¤
כסלי ¨ §
כתי :ח ּ¦כי § ¨ ©
הל § ּ¦
קדר ¦ ּ¨
©ה ּיוֹ ם ¥Ÿ
המת
אגתי ¦מ ּ©נ © £
מאד ׁ¨ש © § ּ¦
יתי ©עד § Ÿ
ונדכ ¦
ּ¦ב §בשׂ¨ ¦רי :ט §נפ ּוגוֹ ¦תי § ¦ § ּ¥
נסת¨רה:
ממ %א ¦ § ּ¨
ואנחתי ¦ ּ§
אותי § © § ¨ ¦
נגדּ ¨ %כל ּ©ת ¦ ¨ £
אדני § § ¤
לבי :י ¨Ÿ £
¦ ּ¦
אתי:
עיני גּ© ם ¥הם ¥אין ¦ ּ¦
כחי §ואוֹ ר © ¥
עזבני ¦ Ÿ
סחרחר ¦ © ¨ £
לבי § © § ©
יא ¦ ּ¦
עמד ּו:
מרחק ¨ ¨
יעמד ּו ּו §קרוֹ ©בי Ÿ ¨ ¥
נגעי © Ÿ £
יב © £ Ÿ
ורעי ¦מ ּ¤נ ¤גד ¦ § ¦
אהבי § © ¥
יג © § © § ׁ
רעתי ¦דּ ּ§בר ּו ©ה ּווֹ ת
ודרשי ¨ ¨ ¦
נפשי § ¥ׁ §Ÿ
מבקשי © § ׁ ¦
וינקש ּו § © § ׁ¥
ואני § ׁ ¥ ¥
אש ¨מע
כחרש א § ׁ ¤
יהגּ ּו :יד © ¦ £
מרמוֹ ת ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם § ¤
ּו ¦ §
ואהי ּ§כ ¦ ׁ
מע
איש ¤ׁ £
יפתח ּ ¦פיו :טו ¨ ¡ ¦
כאלם א ¦ § ּ©
ּו § ¦ ּ¥
אשר א ׁש© ¥ Ÿ
חלתי
יהו  הוֹ ¨ § ּ¦
ואין ּ§ב ¦פיו ּתוֹ ¨כחוֹ ת :טז ּ¦כי §ל¨Ÿ § %
§¥
ישׂ §מח ּו
אמרתי ּ¤פן ¦ §
אהי ' :יז ּ¦כי ¨ © § ּ¦
אדני ¡ ¨
תענה ¨Ÿ £
אתה © ¤ £
© ּ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

אם יעץ עליך רע
ה' אל בקצפך תוכיחני וגו' )לח ,ב(] :שימוש תהלים לפרק לח[ .להנצל
מלשון הרע שסופר ממנו .ואם יעץ איש בליעל עליך רע קום
בשחרית וצא לאויר לצלי יתיה .ושם שלו א"ה.
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לצלע ¨נכוֹ ן
אני § © ¤
הגדּ יל ּו :יח ּ¦כי ¦ £
עלי ¦ § ¦
רגלי ¨ ©
¦לי ּ§במוֹ ט © § ¦
אתי:
מחט ¦
אדאג ¨ּ © ¥
תמיד :יט ּ¦כי £עוֹ ¦ני ©אגּ¦ יד © § ¤
נגדּ י ¨ ¦
מכאוֹ ¦בי ¦ § ¤
ּו © §
רעה
נאי ׁ¨ש ¤קר :כא ּו § ׁ©
ורב ּו שׂ © §Ÿ
עצמ ּו § © ּ
ואיבי ©ח ¦ּיים ¨ ¥
כ § © §Ÿ
מש ּ§ל ¥מי ¨ ¨
רדפי טוֹ ב :כב ©אל
ישׂ §טנ ּו ¦ני ּ©ת ©חת )רדופי( ¨ § ¦
ּ©ת ©חת טוֹ ¨בה ¦ §
ממ ּ¦ני:
רחק ¦ ּ¤
אהי ' ©אל ּ¦ת § ©
יהו  ¡ ©
עזבני § ¨Ÿ
ּ©ת © § ¦ ¥
עתי:
אדני ּ§ת ׁש ּו ¨ ¦
לעזרתי ¨Ÿ £
כג ח ּו ׁ¨שה § ¦ ¨§ ¤

I

I

 Iזוהר תהלים I

רדפי טוֹ ב"
רעה ּ ◌ַת ◌ַחת טוֹ ◌ָבה ◌ִי ◌ְשׂ ◌ְטנ ּו ◌ִני ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְלּ ◌ֵמי ◌ָ ◌ָ
" ּו ◌ְמ ׁ ◌ַ
"אל
כא( ] :זוהר חלק א' דף רא [.אמר רבי יוסי כתוב ◌ַ
וישע ◌ָל) "%משלי כ ,כב( ,התחלת
אש ◌ְּל ◌ָמה ◌ָרע ◌ַק ◌ֵ ּוה ◌ַלה' ◌ְ ֹ ׁ ◌ַ
אמר ◌ֲ ׁ ◌ַ
ת ◌ַ
ֹּ
המקרא אזהרה שלא ישלם אדם רע למי שעשה לו טובה,
רעה ּ◌ַת ◌ַחת טוֹ ◌ָבה וגו'" ,לפי שכתוב:
מש ◌ְּל ◌ֵמי ◌ָ ◌ָ
כמו שכתובּ " :ו ◌ְ ׁ ◌ַ
רעה ◌ִמ ◌ֵ ּביתוֹ " )משלי יז ,יג(,
רעה ּ◌ַת ◌ַחת טוֹ ◌ָבה -א ◌ָתמ ּו ׁש ◌ָ ◌ָ
"מ ׁ ◌ִשיב ◌ָ ◌ָ
◌ֵ
וסוף המקרא מזהיר אפילו למי ששלמו לו רעה תחת טובה
שעשה למי ,שאין לו לשלם רעה תחת הרעה ההוא ששלמו
וישע ◌ָל) "%משלי כ ,כב(.
"ק ◌ֵ ּוה ◌ַלה' ◌ְ ֹ ׁ ◌ַ
לו ,אלא ◌ַ
)לח,

עתי" )לח ,כג( :
אדני ּ ◌ְת ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
לעזרתי ◌ֲ ֹ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
"ח ּו ׁ ◌ָ
אמר רבי חייא בוא וראה שבכל מקום הקדוש ברוך
הוא תובע עלבון הצדיקים יותר מעל שלו ,שהרי כמה הם
בני העולם שמחרפים ומגדפים למעלה ,כגון סנחריב חרף
הארצוֹ ת וגו'" )מלכים ב' יח ,לה(,
הי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ"מי ◌ְּב ◌ָכל ◌ֱא ◌ֵ
וגדף ואמרִ◌ :
והקדוש ברוך הוא מחל ולא תבע ממנו ,וכיון שהושיט
מחנה
מלא %ה' ◌ַו ◌ַ ּיְּ◌ %ב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
"ו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ידו על חזקיה מה כתובַ◌ :
]זוהר חלק ב' דף סד[.
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◌ַאּ 0ור וגו'" )שם יט ,לה( ,ירבעם בן נבט היה עובד עבודה
זרה ומקטר אליה ומזבח אליה ,והקדוש ברוך הוא לא
תבע ממנו ,וכאשר בא עדו הנביא וניבא עליו והושיט
"ות ◌ַ ׁ
יבש ◌ָידוֹ וגו'" )מלכים א'
ירבעם ידו לנגדו ,מה כתובִ◌ּ ַ◌ :
יג ,ד( ולא יכל להשיבה אליו ,פרעה חרף וגדף ואמר:
קלוֹ " )שמות ה ,ב( ,והקדוש ברוך
אש ◌ַמע ◌ְ ּב ֹ
אשר ◌ֶ ׁ ◌ְ
"מי ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִ
הוא לא תבע ממנו אלא על סירובו מלשלח את ישראל,
זכאים הם הצדיקים שהקדוש ברוך הוא חפץ בכבודם
יותר מעל שלו.

f

תהלים ספר ראשון | ו לחודש | מזמור לח

סדר הלימוד

ליום ז טבת

זוﬣר תהים

383

ז לחודש

לט

לדוד:
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח )לידיתון( ¦ליד ּות ּון ¦ §
א ©§©
מחטוֹ א ¦ § ׁ
בלשוֹ ¦ני
דרכי £ ¥
מרה § ¨ ©
אש § ¨
̈אמרתי § ׁ ¤
ב © § ּ¦
נאלמתי
לנגדּ י :ג ¦ּ § © ¡ ¤
רשע § ¦ § ¤
עד ¨ ׁ¨
מחסוֹ ם ּ§ב Ÿ
לפי © §
מרה § ¦
אש § ¨
§ׁ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

למתענה
אמרתי אשמרה וגו' )לט ,ב(] :שימוש תהלים לפרק לט[ .קום בעלות
השחר ותצא לאויר ותאמר שבעה פעמים עם השם תתעלה ושם
שלו הוא ה"י .ה' מן "השע ממני ,י' מן "אמרתי.

I
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I

ְ ֹ
לעצמם אחד מהם זה ִ -מי
רעה ְ ַ ְ ָ
ׁשּגֹורמים ָ ָ
ׁשל ָׁשה ֵהם ֶ ְ ִ
עצמֹו
ׁשּמקּלל ַ ְ
ְֵֶַ
מחסוֹ ם
לפי ◌ַ ◌ְ
מרה ◌ְ ◌ִ
בלשוֹ ◌ִני ◌ֶא ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ָ
מחטוֹ א ◌ִ ◌ְ ׁ
דרכי ◌ֵ ◌ֲ
מרה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אש ◌ְ ◌ָ
אמרתי ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
לנגדי )לט ,ב( ] :זוהר  -ויקרא פ' פנחס )דף רמ"ו[(.
◌ְ ּבעוֹ ד ◌ָ ׁ ◌ָ
רשע ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ ּ
בח ּב ּור ◌ַ ◌ַ ּ
לעצמם ְ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ִנים
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רמים ◌ָ ◌ָ
שה ◌ֵהם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִהק ◌ְדמוֹ ןְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ִ
אחרּ ֵ◌ ְ◌ .
עצמוֹ ,
ואל ּו ◌ֵהםִ◌ :מי ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַק ◌ֵּלל ◌ַ ◌ְ
ואחד ◌ְּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
קלל ◌ַ ◌ְ
האדםּ ,ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ֵ
לפני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מפקד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחד ◌ָ◌ ְ◌ 3
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
מדנ ּוֶ◌ 3◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
עצמוֹ
חתיו,
מנּ ים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ
אחרים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ◌ 3
בעים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ִ
ממנּ ה ◌ֶזהִ◌ ׁ ְ◌ ,
האדםֶ◌ 3◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ודנים
למעלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמןּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מרים ◌ָ ◌ֵ
טלים אוֹ תוֹ ◌ִדּ ּב ּור ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
מעלים אוֹ ◌ָ ּ
שה אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
אחריו ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
תהְ◌ ,וה ּוא רוֹ ◌ֵדף ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
מש ◌ֵּלם לוֹ אוֹ תוֹ
מחני ◌ָנא ◌ִמ%
אין ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ואם ◌ַ ◌ִ
אמר )שמות לב( ◌ְ ◌ִ
ממ ׁ ◌ֶשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
◌ִדּ ּב ּורִ◌ .מי ◌ָלנ ּו ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ּ ֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
עשה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
לצרַ◌ ְ◌ ,%
ואמר ◌ְ ֶֹ ◌
תב ◌ָּתַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ָ ּכ ◌ָ ◌ְ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
נזכר
נתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מענשֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נצוֹ ל ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
◌ְרצוֹ נוֹ ִ◌ ,עם ◌ָ ּכל ◌ֶזה -א ◌ִ ּ
תהלים ספר ראשון | ז לחודש | מזמור לט

384

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

נעכר:
כאבי ¨ּ § ¤
מטוֹ ב ּו § ¦ ¥
יתי ¦ ּ
החש ¦
ד ּו ¦מ ּ¨יה ¥ׁ ¡ ¤
רתי ּ¦ב § ׁ
תבער ׁ ¥
לשוֹ ¦ני :ה
אש ¦דּ ּ©ב § ּ¦
ּ©ב ¦ ¦ £
הגיגי ¦ § ©

ד

I

ליום ז טבת

קרבי
לבי ּ§ב ¦ § ּ¦
©חם ¦ ּ¦
יהו
דיעני § ¨Ÿ
הוֹ ¦ ¦ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

רש ּוה ּוִ◌ .מי ◌ָלנ ּו ◌ָגּ דוֹ ל
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
מ0םֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ונמחה ◌ִ ◌ָ
ואתה ּ◌ְת ◌ַצ ◌ֶ ּוהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פרשת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ַ
בל ׁשוֹ ◌ִני
מחטוֹ א ◌ִ ◌ְ
דרכי ◌ֵ ◌ֲ
מרה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמרתי ◌ֶא ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ָ
אמר )תהלים לט( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ַ
◌ִמ ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
לנגדּ י?
רשע ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
לנגדּ יַ◌ .מה ּו ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ָ ׁ ◌ָ
רשע ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
מחסוֹ ם ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ָ ׁ ◌ָ
לפי ◌ַ ◌ְ
מרה ◌ְ ◌ִ
אש ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ׁ ◌ְ
לא ◌ָדם.
לקלקל לוֹ ◌ָ ◌ָ
קח ◌ַה ◌ִדּ ּב ּור ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
פקד ◌ַעל ◌ֶזהְ◌ ,ולוֹ ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
הממנּ ה ◌ַהה ּוא ◌ַ ּ◌3
◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3

אמרה
נע ָּכר ָּ -פסּוק ֶזה ָ ְ ָ
ּוכאבי ֶ ְ
ׁשיתי ִמּטֹוב ְ ֵ ִ
הח ֵ ִ
דּומּיה ֶ ֱ
נאלמ ִּתי ִ ָ
ֱֶ ַ ְ
ּבּגלּות
יׂשראל ַ ָ
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
אֹותֹו ְ ֶ ֶ
נע ◌ָ ּכר )לט ,ג( :
כאבי ◌ֶ ◌ְ
מטוֹ ב ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הח ׁ ◌ֵש ◌ִ
נאלמ ּ ◌ִתי ד ּו ◌ִמ ◌ָיּ ה ◌ֶ ◌ֱ
יתי ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,כת ּוב
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בראשית פ' בראשית )דף לוַ◌ ָ◌ [(.
נאלמתי
נע ◌ָ ּכרִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
כאבי ◌ֶ ◌ְ
מטוֹ ב ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
החש ◌ִ
ֶנאלמתי ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ֶ ◌ֱ ׁ ◌ֵ
)תהלים לט( ◌ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
יתי ◌ִ ּ
הט ◌ַעם?
ראל ◌ַּב ◌ָגּ ל ּותָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
אמרה אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיהָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נפרד
הדּ ּב ּורֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות .קוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מנהיג ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
גלל ׁ ◌ֶש ּקוֹ ל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
נאלמתי ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה
ועל ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נש ◌ָמעַ◌ ְ◌ ,
ודב ּור -א ◌ִ ׁ ◌ְ
ממ ◌ָנּ הּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ֶ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
את ּהִ◌ ְ◌ .וי ◌ְ ׂ
מטוֹ בֶ◌ ׁ ,ש5א הוֹ ◌ֵל %קוֹ ל ◌ִ ּ◌ָ
החש ◌ִ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ׁ ◌ֵ
הט ◌ַעם? ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ◌ַ
יתי ◌ִ ּ
תהלהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה דּ ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה? זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מרים )שם סה( ◌ְל %ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
תהלה
אוֹ ◌ְ ◌ִ
יצחק,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תקת ◌ְ ּב ◌ִלי קוֹ לַ◌ ָ◌ .
ושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לדודֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה קוֹ ל.
תקת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
גללִ◌ %היא ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה ◌ְ ׁ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְלִּ◌ ?%ב ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הסת ◌ֵּלק ◌ִ ◌ֶּ
]זוהר -

למעלה
החכמה ְ ַ ְ ָ
ׁשערי ַ ָ ְ ָ
יּפתחּו ַ ֲ ֵ
ּׁשּׁשי ִ ָ ְ
לאלף ַה ִ ִ
ׁשנים ָ ֶ ֶ
בׁשׁש ֵמאֹות ָ ִ
ְ ֵ
למּטה
חכמה ְ ַ ָ
ּומעינֹות ֶׁשל ָ ְ ָ
ַ ְָ
נע ◌ָ ּכר
כאבי ◌ֶ ◌ְ
מטוֹ ב ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הח ׁ ◌ֵש ◌ִ
נאלמ ּ ◌ִתי ד ּו ◌ִמ ◌ָיּ ה ◌ֶ ◌ֱ
יתי ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
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I

אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ִסיְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
בראשית פ' וירא )דף קיזַ◌ ָ◌ [(.
אחי ׁ ◌ֶש ◌ָנּ הַ◌ .מה ּו ◌ְ ּב ◌ִע ◌ָּת ּה? ◌ְ ּב ◌ֵעת ה'ֶ◌ ׁ .ש ◌ָּתק ּום ◌ִמן
אני ה' ◌ְ ּב ◌ִע ◌ָּת ּה ◌ֲ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ
אחד ◌ִהיא
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ִסיִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
אחי ׁ ◌ֶש ◌ָנּ הַ◌ ָ◌ .
העפרָ◌ ,אז ◌ֲ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כ%
אמר ◌ַ ◌ִּ
העפר ◌ְו-א יוֹ ◌ֵתרַ◌ ָ◌ .
ראל ◌ְּבתוֹ ָ◌ ָ◌ ֶ◌ %
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מדנ ּוְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
ראה ◌ַ ּ
בא ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ ֹ
אמר ּוָ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ְ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
נפרד ּו,
ביכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
מהָ◌ ,אז אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֵ
לתה ◌ִ ּ◌ְ
◌ָגּ ◌ְ ◌ָ
ממקוֹ ◌ָ ּ
פרד ּו ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים לט(
פרדה ◌ֵה"א ◌ִמן ◌ָוא"וּ ,ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מה"א ◌ְוקוֹ ל -א
הס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ָוא"ו ◌ֵ ◌ֵ
ֶנאלמ ּ◌ִתי ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּי"הִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
כבת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נאלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הדּ ּב ּור ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ִנמצאָ◌ ,אז ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
לעפר ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
החמי ׁ ◌ִשיַ◌ ְ◌ .
האלף ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ֵה"אּ .ו ◌ִמיה ּו? ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הסוֹ ד
החמי ׁ ◌ִשיּ ַ◌ ,
האלף ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נכנס אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ימה ◌ַּב ◌ָגּ ל ּות ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדּ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָוא"וָ◌ ,אז
00יֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ּ
האלף ◌ַה ◌ִ ◌ִ
בא ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
כש ◌ָ ּי ֹ
ׁ◌ֶשל ◌ֵה"אּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
יקים ◌ֶאת ◌ֵה"א.
◌ָוא"ו ◌ָ ◌ִ
)ישעיה ס(

נפשָ◌ ,אז ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָוא"ו ◌ֶע ◌ֶשׂ ר
עמים ◌ֶע ◌ֶשׂ ר ׁ ◌ִש ◌ִ(ים ◌ֶ ◌ֶ ׁ
זמן ׁ ◌ֵש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עשׂ ר] ,שוא"ו[ ◌ָוא"ו עוֹ ◌ָלה ]בעשר[
עמים ◌ֶ ◌ֶ
עמיםָ◌ ,וא"ו ׁ ◌ֵש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עמיםָ◌ ,אז
עשר ׁ ◌ֵש ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
למת ◌ָוא"ו ◌ְּבתוֹ ׂ ֶ◌ ֶ◌ %
נש ◌ֶ ◌ֶ
רדת ◌ְ ּב ◌ֵה"אְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ְ ּבי'ָ◌ ,וא"ו יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
האלף
בכל ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ְו ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מהעפרּ .ו ◌ְ ◌ָ
להקימ ּה ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בש ׁש ◌ֵמאוֹ ת
להתח ◌ֵ ּזק .וּ ◌ְ ׁ ◌ֵ
תיה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דרגוֹ ◌ֶ ◌ָ
מתח ◌ֶ ּז ◌ֶקת ◌ֵה"אְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
ה00י ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ◌ִ
מעינוֹ ת ׁ ◌ֶשל
למעלה וּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
החכמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ערי ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יפ ◌ְתחוּ ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ה--י ◌ִ ּ ◌ָ
לאלף ◌ַ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ִנים ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אדם
ביעיְּ◌ .כמוֹ ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָלהכ ◌ֵנס ◌ַל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למטהַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חכמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
ויתת ◌ֵ ּקן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
להכ ◌ֵנס ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתַ◌ ,אף ◌ָ ּכ%
0מ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
עריב ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
מכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
תקן ◌ְ ּביוֹ ם ׁ ◌ִש ◌ִ0י ◌ִ ◌ְּ
נח ◌ְוגוֹ '
לח ◌ֵ ּיי ֹ ◌ַ
לדּ ◌ָבר ) -בראשית ז( ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַנת ׁ ◌ֵש ׁש ◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְ ◌ַ
וסימן ◌ַ ◌ָ
◌ַגּ םָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רבה.
מעינוֹ ת ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
ִנבקע ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ְ
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I

ּורׁשעים
ּדיקים ְ ָ ִ
לׂשמאל – ַצ ִ ִ
ואחד ִ ְ ֹ
לימין ְ ֶ ָ
אחד ְ ָ ִ
קּצים ֵהם ֶ ָ
ׁשני ִ ִ
ְֵ
אני
חדל ◌ָ ◌ִ
אדעה ◌ֶמה ◌ָ ◌ֵ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
קצּ י ּו ◌ִמ ◌ַ ּדת ◌ָ ◌ַ
דיעני ה' ◌ִ ◌ִ
הוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים
ה(] .זוהר  -בראשית פ' נח )דף סגּ ִ◌ ַ◌ [(.
אני.
חדל ◌ָ ◌ִ
אדעה ◌ֶמה ◌ָ ◌ֵ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
מדּ ת ◌ָ ◌ַ
דיעני ה' ◌ִק ◌ִ ּצי ּו ◌ִ ◌ַ
לט( הוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
לימין
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קצים ◌ֵהםָ◌ ֶ◌ ,
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ׁ :ש ◌ֵני ◌ִ ◌ִ ּ
ללכת ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
דרכים ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
והם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאלֵ◌ ְ◌ ,
לש ֹ
ואחד ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אדם ◌ְלאוֹ תוֹ
ּ
מאל
לש ֹ
וקץ ◌ִ ◌ְ ׂ
לקץ ◌ַה ◌ָי ◌ִמיןֵ◌ ְ◌ .
לימין ֶ◌ ׁ -ש ◌ָּכתוּ ב )דניאל יב( ◌ְ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ .קץ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כלית ה ּוא חוֹ ◌ֵקר ]אבן
לכל ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
לחשּ %ו ◌ְ ◌ָ
שם ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
 ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )איוב כח( ◌ֵקץ ◌ָ ׂ)לט,

אפל וצלמות ,מה זה ולכל תכלית הוא חוקר? מי הוא החוקר? אלא אותו קץ

הדּ ין
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ0ר ּוי ◌ַ ◌ִ
כלית? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
לכל ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
לשמאל שמחשיך פני הבריות[ַ◌ .מה ּו ּו ◌ְ ◌ָ
לחשֶ◌ - %זה
שם ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
וצלמותֵ◌ .קץ ◌ָ ׂ
אפל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אבן ֹ ◌ֶ
להש ◌ִמיד ֶ◌ ֶ◌ -
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
הרי
לחשֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
שם ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
שרֵ◌ ,קץ ◌ָ ׂ
נחשֵ◌ .קץ ◌ָ ּכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
המ ◌ֶותֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
ּ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ין
כלית ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
לכל ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
הת ּוַ◌ %ה ◌ָז ◌ָהב ה ּוא ◌ָבאּ .ו ◌ְ ◌ָ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
◌ִ ◌ַ ּ
להחשי%
קטגוֹ ר ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ָשר ּוי ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא חוֹ ◌ֵקר ◌ִ ◌ְ
לקץ ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין.
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
לימיןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ּ◌ְפ ◌ֵני ◌ַה ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ תֵ◌ .קץ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואתה ◌ֵלּ ֵ◌ ַ◌ %
ותנ ּו ◌ַח.
לקץ ◌ְ ◌ָ
לדנ ◌ֵ ּיאלָ◌ּ ַ◌ ְ◌ :
אמר לוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ :
אמר לוֹ ְ◌ :מנ ּו ◌ָחה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה אוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
מש ◌ְ ּכבוֹ ◌ָתם) .דניאל יב(
אמר ◌ָינ ּוח ּו ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
]ותעמד לגורלך לקץ הימין ,אמר לו ' ,לאיזה מקום ,שהרי לא ידעתי מה יהיה

מהעפר,
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּומ ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ּ ִ◌ :ב ◌ְ ◌ַ
עלי באותו עולם? אמר לו' ,ותנוח[ַ◌ ָ◌ .
ידעתי
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ :
ותעמדַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ :
יניהם אוֹ -א? ◌ָ ◌ַ
◌ָאק ּום ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
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I

רש ◌ֵעי
מהם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ׁ ◌ְ
אמת ּו ◌ֵ ◌ֶ
יקי ◌ֱ ◌ֶ
צדּ ◌ֵ
מהם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיק ּומ ּו ◌ִּכ ּתוֹ ת ◌ִּכ ּתוֹ תֶ◌ ֵ◌ ,
רל.%
אמר לוֹ ְ◌ :לגוֹ ◌ָ ◌ְ
מהם ◌ָאק ּוםַ◌ ָ◌ .
ידעתי ◌ִעם ◌ִמי ◌ֵ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ואתה ◌ֵלּ ֵ◌ ַ◌ %
ויש ◌ֵקץ
לימין ◌ְ ◌ֵ ׁ
לקץֵ◌ .י ׁש ◌ֵקץ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָּת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ :
◌ָ ◌ַ
לקץ ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים?
לקץ ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין אוֹ ◌ְ ◌ֵ
לאיזה ◌ֵקץֵ◌ ְ◌ ,
ידעתי ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מאלְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ש ֹ
◌ִל ◌ְ ׂ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
בר ּו -%ה ּוא,לקדוֹ ׁש ◌ָ ּ
לקץ ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכאן ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ֵ◌ ְ◌ :
◌ָ ◌ַ
נחה ◌ַ ◌ְ ּ
רליְ◌ .ו-א ◌ָ ◌ָ
חלק גּ וֹ ◌ָ ◌ִ
קציַ◌ ,מה ּו ◌ֵ ◌ֶ
)תהלים לט( ,הוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
דעתוֹ
דיעני ה' ◌ִ ◌ִ ּ
לימיני.
לימיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קי( ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
היה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
התב ◌ֵ7ר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ

ּימים ֶׁשּלֹו
ֹובים ַה ָ ִ
ּבמע ִׂשים ט ִ
ֹולם ַה ֶּזה ְ ַ ֲ
ּכׁשּזֹוכה ָּבע ָ
אדם ְ ֶ ֶ
ֶּבן ָ ָ
ימיו
מּדת ָ ָ
למעלה ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשהּוא ִ ַ
מתר ִּבים ְ ַ ְ ָ
ִ ְַ
אני
חדל ◌ָ ◌ִ
אדעה ◌ֶמה ◌ָ ◌ֵ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
מדת ◌ָ ◌ַ
דיעני ה' ◌ִ ◌ִ
קצּ י ּו ◌ִ ◌ַ ּ
הוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ימי
ראהֵ◌ ְ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
)לט ,ה(] .זוהר  -בראשית פ' ויחי )דף רלגֹ ּ [(:
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעשים טוֹ ◌ִביםַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ּלוֹ
ואמר,
ימיוָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מדּ ת ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ִ ◌ַ
מתר ◌ִּבים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה
מדּ ת ◌ָ ◌ַ
קצי ּו ◌ִ ◌ַ
)תהלים לט( הוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
דיעני ה' ◌ִ ◌ִ ּ
דוד.
קשר ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
קצי ֶ◌ -זה ◌ֵקץ ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ ֹ
◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
ראהּ ִ◌ ִ◌ ,
ימיו.
ממ ׁש ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
מדּ ת ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ַ
תמנּ ה ]שיש ממנה[ ◌ַ ◌ָּ
מרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה
מעתי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ ּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ
הראשוֹ ן,
מאדם ◌ָ ◌ִ ׁ
עליו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
גזר ּו ◌ָ ◌ָ
ֶנאמר ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ֱ ◌ַ
כלל -א ◌ָהי ּו לוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
בעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִניםְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה,
ימים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נתן לוֹ ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
אדם ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מש ◌ֵּמ ׁש ◌ְּכל ּוםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מעצמה,
בנה -א ◌ְ ◌ִ ◌ָ
והל ◌ָ ◌ָ
◌ִוילוֹ ן -א ◌ְ ׁ ◌ַ
מאירה ◌ְּכ ◌ָלל ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
סתם.
דוד ◌ְ ◌ָ
והם ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָ ◌ִ
צדדיהֵ◌ ְ◌ ,
לה ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ְ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ִ
מאירוֹ ת ◌ָ ּ
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I

רצה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ָמה
לדעת סוֹ ד ◌ֶזהַ◌ ְ◌ ,
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ ◌ַ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ
ּ
ּ
ּ
ולדעת ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
העקר ׁ ◌ֶש ◌ָל ּה.
מעצמהַ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לל ◌ָ ◌ָ
◌ֵאין ◌ַח ◌ִיים ◌ַ ◌ְ
בנה ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
נסת ◌ֶרת
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
דר ◌ָגּ ה ]של העולם[ ◌ֶ ◌ְ
ימי ◌ַמה ◌ִהיא  -זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ
מדת ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ַ ּ
מדת ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ּהָ◌ ,מקוֹ ם
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אדע ◌ַעל ◌ֶמה
אמר ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ֵ◌ ,
אני ַ◌ ָ◌ -
חדל ◌ָ ◌ִ
אדעה ◌ֶמה ◌ָ ◌ֵ
לכלָ◌ ְ◌ ֵ◌ .
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַ ּ ֹ
ממ ◌ִנּ י ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ָהאוֹ רוֹ ת
ונמנע ◌ִ ּ◌ֶ
מעצמי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אני אוֹ ר ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
חדל ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
להם ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ועל
חדל ◌ְ ◌ַ
אני ◌ָ ◌ֵ
ואני ◌ַעל ◌ָמה ◌ֲ ◌ִ
לכלם ◌ַח ◌ִ ּייםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לדעתְ◌ ,ו-א ◌ִ ּ◌ְ
דוד ◌ָ ◌ַ ◌ַ
0רצה ◌ָ ◌ִ
וזה ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ִנּ יֶ◌ ְ◌ .
◌ַמה ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מנע ◌ִ ◌ֶּ
נת ◌ָנה לוֹ
לדעת.
ְרש ּות ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ ׁ

ּתאמר
ׁשּכא ֶׁשר ֹ ַ
אחד ֲ ַ ֶ -
דבריםָ ֶ .
ׁשלׁשה ְ ָ ִ
מּמָ ֹ ְ 5
לבּקׁש ִ ְ
אליֵ ַ ְ 5
ּבאתי ֵ ֶ
ָ ִ
ׁשּתאמר
אמרּתי ֶ ֹ ַ
ׁשאני ָ ַ ְ ִ
ּדברים ֶ ֲ ִ
ֹותם ְ ָ ִ
ותזּכיר ֵמא ָ
תֹורה ְ ַ ְ ִ
ּדברי ָ
ִ ְֵ
יצחק
רּבי ִ ְ ָ
ּפטירת ַ ִ
ּומע ֶׂשה ְ ִ ַ
ּבׁשמיֲ ַ .
ֹותם ִ ְ ִ
א ָ
ידע ◌ִמי
יצבר ◌ְוא ◌ֵ ◌ַ
יהמי ּון ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
הבל ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יתהלּ ! ◌ִאי ׁש ◌ַא! ◌ֶ ◌ֶ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ַא! ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
היה
יצחק ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אספם )לט ,ז( ] :זוהר  -בראשית פ' ויחי )דף ריזּ ִ◌ ַ◌ [(:
ֹ ◌ְ ◌ָ
רבי
יצא ◌ַ ◌ִ ּ
והיה ◌ָעצ ּובָ◌ ָ◌ .
אחד ◌ַעל ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ׁ ◌ֵשב יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמר לוֹ ,
ועצ ּובַ◌ ָ◌ .
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ◌ָ
0ער ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מצא אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּו ◌ָ ◌ָ
אליּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
לבק ׁש ◌ִמ ּ◌ְמ%
אתי ◌ֵ ◌ֶ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,ב ◌ִ
ימים? ◌ָ ◌ַ
מ0אר ◌ָ ◌ִ
◌ַמה ּיוֹ ם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ותזכיר
ברי תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
אמר ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ת ◌ַ
אשר ּ ֹ
אחד ֶ◌ ׁ -ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
דבריםָ◌ ֶ◌ .
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִׁ◌ְש ׁ ◌ָ
אמר אוֹ ◌ָתם ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִמיְּ◌ ,כ ◌ֵדי
ת ◌ַ
אמר ּ◌ִתיֶ◌ ׁ ,ש ּ ֹ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
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זכה ◌ֶאת יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
ואחד ֶ◌ ׁ -ש ּ◌ְת ◌ַ ◌ֶּ
להז ◌ִּכיר ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ִמיָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ
בעת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
תבק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָש ◌ְת%
לקברי ◌ָ ּכל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
ְואחד ֶ◌ ׁ -ש ּ◌ֵת ◌ֵלִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ ◌ֶ ◌ָ
ממ ◌ִנּ י
מסת ◌ֶּל ◌ֶקת ◌ִ ּ◌ֶ
מתי ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
נש ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
מנּ ◌ִין ◌ְלַ◌ ָ◌ ?%
אמר לוֹ ַ◌ ִ◌ ,
עליַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ַ
היתה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה.
מאירה ◌ִלי ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לילהְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יח
מש ◌ִגּ ◌ַ
אני ◌ַ ׁ ◌ְ
מע ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלהִ◌ ֲ◌ ,
לשוֹ ◌ֵ ◌ַ
יע ◌ְ ׁ
מגּ ◌ַ
מתפ ◌ֵּלל ּו ◌ַ ◌ִ
אני ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אשר ◌ֲ ◌ִ
◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והצ ◌ֶלם
צלמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּכֹ ◌ֶתל ◌ְו-א רוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ ִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואמרתי ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
מכריזֶ◌ ׁ ,
הכרוֹ ז יוֹ ◌ֵצא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
נראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
העבר ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ֳ ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
האדם -א
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּצ ◌ֶלם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יתהלִ◌ %אי ׁש ּ ָ◌ -כל ◌ְ ◌ַ
לט( ◌ַאּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּוֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
צלם
העבר ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
יתהלִ◌ %אי ׁש ◌ְור ּוחוֹ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ֹ
ַיעבר ◌ִ ◌ֶּ
אמר לוֹ ,
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
מעבר ◌ֵ ◌ָ
נראהָ◌ ,אז ה ּוא ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
האדם ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כל
ארץַ◌ ָ◌ .
עלי ◌ָ ◌ֶ
ימינ ּו ◌ֲ ◌ֵ
מכאןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )איוב ח( ◌ִּכי ◌ֵצל ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ִ ◌ָ ּ
ברים ◌ַ ◌ָּ
אבל ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ ּ
ממ,%
אבק ׁש ◌ִ ּ◌ְ
אעשהָ◌ ֲ◌ ,
אני ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
אתה רוֹ ◌ֶצה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הייתי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
אצלְּ◌ %כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ברר ◌ֶאת ◌ְמקוֹ ◌ִמי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
ואמרּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָ ּ
ממ ◌ִנּ י
תפ ◌ֵרד ◌ִ ּ◌ֶ
ממֶ◌ ׁ %ש5א ◌ִ ּ ◌ָ
בק ׁ ◌ָשה ◌ִ ּ◌ְ
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ .ב ◌ָכה ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָּכל ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו.
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
מצא ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
הלכ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ
וראה ◌ֶאת
יצחקָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וראה ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עיניו ◌ַ ◌ִּ
◌ ◌ַָזקף ◌ֵ ◌ָ
ואחז
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לפניוָ◌ .קם ◌ַ ◌ִ ּ
לפניו ◌ְורוֹ ◌ֵקד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶות ׁ ◌ֶש ◌ָרץ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
להכ ◌ֵנס ִ◌ -י ◌ָ ּכ ◌ֵנסּ ,ו ◌ִמי
רגיל ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
זרני ׁ ◌ֶש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
אמר ,גּ וֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יצחקַ◌ ָ◌ .
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַיד ◌ַ ◌ִ ּ
ורבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נכנס ּו ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להכ ◌ֵנס - -א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנסְ◌ ְ◌ ִ◌ .
רגיל ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
וראה
הת ּבוֹ ◌ֵנן ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶות ◌ַּבח ּוץְ◌ ִ◌ .
קשר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ׁ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
מנה ׁ ◌ָשעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּיוֹ ם
הרי ◌ַעד ׁ ◌ְש ֶֹ ◌
זמןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יע ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
טרם ◌ִ ◌ִ
עכשו ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַעד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מלמדוֹ ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ִּ
זמן .הוֹ ׁ ◌ִשיבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
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הפ ◌ַתחּ ,ו ◌ַמה
אלעזר ◌ְ ּבנוֹ ֵ◌ ׁ ,שב ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
יע
לכאןַ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ִ ּב ◌ַ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
ירצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
דבר ◌ִע ּמוֹ ִ◌ .אם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ראה ◌ַאל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ ּ
0ת ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ּ◌ִ
ראית
יצחקָ◌ ִ◌ ָ◌ ,
לר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יכ ◌ֵנסַ◌ ָ◌ .
אוֹ תוֹ ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָ ּ
אדם
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינוּ ְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אביַ◌ %ה ּיוֹ ם אוֹ -א? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ְדּ מ ּות ◌ָ ◌ִ
נמצאים ׁ ◌ָשםְ◌ ,ורוֹ ◌ֶאה אוֹ ◌ָתם
אביו וּ ◌ְקרוֹ ◌ָביו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ְ
עמם ׁ ◌ֶש ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
להםָ◌ ְ◌ ,
◌ְונוֹ ◌ָדע ◌ָ ◌ֶ
היה ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ִ ◌ָּ
לכים ◌ִעם
עמוֹ ְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דרגּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונמצאים ◌ִ ּ
אחתּ.◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
עכשו -א
אמרַ◌ ,עד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מהַ◌ ָ◌ .
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֶרה ◌ִ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
נש ◌ָמתוֹ ◌ַעד ◌ַ ◌ָּ
במקוֹ ◌ָ ּ
רבי
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,נוֹ ◌ָדע ◌ַ ◌ִ ּ
ואמרּ ִ◌ ,
ָראיתיּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ %קם ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ִ
אחזתי
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עינים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאןֵ◌ ֲ◌ .
אצלנ ּוְ◌ ,וה ּוא ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ִיצחק ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ
כנפי
קרבה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואמרִּ◌ :כ ּ ◌ֵסא ◌ֲאדוֹ ◌ֵננ ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יצא קוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ותן ◌ִליָ◌ ָ◌ .
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִל ׁ ◌ְשרוֹ ת
יבא ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ועמֹ ָ◌ %
הרי ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ְּלְ◌ּ ִ◌ ְ◌ %
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
לעזר
ראה ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ודּ איֵּ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
כסאַ◌ ָ◌ .%
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ואמרֵ◌ ,אין ◌ְגּ ◌ַזר ◌ִדּ ין ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם
המ ◌ֶותַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מסת ◌ֵּלק ◌ַ ◌ְ ◌ַ
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מלאָּ◌ ַ◌ %
אלעזר
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָּמצ ּוי ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַּבר יוֹ ◌ַחאיַ◌ ָ◌ .
ראיתי בוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא
הרי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
יצחקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ואחז ◌ְּב ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לכאן ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ְ ּבנוֹ ִ◌ּ ,ת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
החזיר ּ ◌ָפ ◌ָניו
ואחז ּבוֹ ַ◌ ְ◌ ,ור ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נכנס ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּפוֹ ◌ֵחדַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ְולמד ּתוֹ ◌ָרה.
◌ ◌ָ ◌ַ
]ומי[

חלק%
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
אמר לוֹ ּ ְ◌ ,ב ◌ִניְ◌ ׁ ַ◌ ,
אביוַ◌ ָ◌ .
וראה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נרדם ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
העלים ׁ ◌ֶשל
הרי ◌ֵּבין ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
וחזק ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני
עדן ◌ָנת ּון ]אתה יושב[ ◌ֵעץ ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
הרי ה ּוא אוֹ ◌ֵחז אוֹ ◌ְת%
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ַחאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ִ ּ
אמר
אני ׁ ◌ָשם? ◌ָ ◌ַ
אבאּ ,ו ◌ָמה ◌ֲ ◌ִ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ,
חלקְּ◌ %ב ◌ִניַ◌ ָ◌ .
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
ענפיוְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
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מש ◌ָ ּכ ◌ְבּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,%
ותקנ ּו
חדר ◌ִ ׁ ◌ְ
ימים ◌ָהי ּו ׁ ◌ֶש ◌ִּכ ּס ּו ◌ֶאת ◌ֲ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִלוֹ ְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
◌ְלּ ַ◌ %
צדדי העוֹ ◌ָלם,
מאר ◌ַ ּב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להאיר ◌ְלְ◌ ַ◌ ֵ◌ %
חלוֹ נוֹ ת ּ ◌ְפת ּו ◌ִחים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חלקּ ְ◌ %ב ◌ִני,
אמר ּ◌ִתי ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
מחתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ראיתי ◌ְמקוֹ ◌ְמׂ ָ◌ ְ◌ %
ַואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ
עכשו
והרי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
זכה ◌ִּב ◌ְנּ ַ◌ %ב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
עכ ׁ ◌ָשו -א ◌ָ ◌ָ
לזה ׁ ◌ֶש ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
◌ִמח ּוץ ◌ָ ◌ֶ
מהחברים,
יקים ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
צדּ ◌ִ
עשר ◌ַ ◌ִ
אליְ◌ ׁ %ש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
עתידים ◌ָלבא ◌ֵ ◌ֶ
◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
התעוֹ ◌ֵרר קוֹ ל ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תִ◌ :מי ◌ֵהם
צאים ◌ִ ◌ְ
ְועד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ
רבי
התעטר ּו ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ִ ּ
מדים ◌ָ ּכאן? ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
החברים ]השבילים[ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ונת ◌ָנה לוֹ ְ◌ .ו-א ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ַ◌ ,ב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשה ◌ִּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ְ ◌ִ ּ◌ְ
בכל ◌ָמקוֹ ם ּו ◌ָמקוֹ ם
מתע ּ◌ְט ◌ִרים ◌ָ ּכאן ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
בעים ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נפתח
וכל עוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
בעים עוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ְ◌ ,
לש ◌ְ ◌ִ
תחים ◌ְ ׁ ◌ִ
ּ◌ְפת ּו ◌ִחים ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים,
תרים ◌ֶ ◌ְ
בעים ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
נפתח ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ָרץ ◌ְ ◌ָורץ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
רציםָ◌ ְ◌ ,
בעים ◌ָ ◌ִ
◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
תה
הכלְ◌ ִ◌ ,
נס ּ◌ַתר ◌ַ ּ ֹ
לעתיקְ◌ ִ◌ ,
דרכים ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
נפתח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
אמר )תהלים
לכלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מהנּ ה ◌ַ ּ ֹ
אירה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
נעימ ּות ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
ּ
היכלוֹ ?
לב ◌ֵ ּקר ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
היכלוֹ ַ◌ .מה ◌ֶזה ּו ◌ְ ◌ַ
לב ◌ֵ ּקר ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
נעם ה' ּו ◌ְ ◌ַ
לחזוֹ ת ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
פז( ◌ַ ◌ֲ
אבא,
אמר לוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ,
נאמן ה ּואַ◌ ָ◌ .
יתי ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יב( ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵּב ◌ִ
◌ַ ◌ְ
רש ּות ◌ְו-א
אמר לוֹ ֵ◌ ,אין ◌ְ ׁ
נתנ ּו ◌ִלי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
זמן ◌ָ ◌ְ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
אבל ◌ַ ּב ◌ִ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
הגּ דוֹ ◌ָלה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
הל ּו ◌ָלא ◌ַ ◌ְ
לאדםָ◌ ֲ◌ ,
דיעים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מוֹ ◌ִ ◌ִ
ראינה ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ִצ ּיוֹ ן
צאינה ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לחנוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היה עוֹ ◌ֵר3◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ָ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
חתנּ תוֹ ּו ◌ְביוֹ ם
אמוֹ ◌ְ ּביוֹ ם ◌ֲ ◌ָ◌ 3
עטרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ְ
מה ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ◌ַ ּב ◌ֶּמ ◌ֶלְ◌ ׁ %ש ֹ
עט ◌ָרה לוֹ ◌ִ ּ
והיה צוֹ ◌ֵחק ּו ּ ◌ָפ ◌ָניו
יצחקָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ִ ּ
לבוֹ ֵּ◌ .בין ◌ָ ּכְ◌ ִ◌ %
מחת ◌ִ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׂ
אמר לוֹ ָ◌ ,דּ ◌ָבר
פניוַ◌ ָ◌ .
והסת ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ראה ◌ַ ◌ִ ּ
מאיריםָ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ִ
לפני
הש ּ◌ַת ּ◌ַטח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ .
ודּ איַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
מע ◌ָּת? ◌ָ ◌ַ
חדש ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ׁ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן.
◌ ◌ִ ּ
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האדם ְמבֹואֹו
ּתמיד ֶאת ָ ָ ָ
מלּוה ָ ִ
יתהּלִ 5איׁש – ֶזה ְ ֶַ
ּבצלם ִ ְ ַ ֶ
ַאֶ ֶ ְ 5
ועד ֵצאתֹו
ְַ
ידע ◌ִמי
יצבר ◌ְוא ◌ֵ ◌ַ
יהמי ּון ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
הבל ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יתהלּ ! ◌ִאי ׁש ◌ַא! ◌ֶ ◌ֶ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ַא! ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
בא ◌ְ ◌ֵ
אספם )לט ,ז( ] :זוהר ויקרא פ' תזריע )דף מ"גֹ ּ [(.
ֹ ◌ְ ◌ָ
נקבתוֹ )בכונה( ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁש
להזדּ ◌ֵ ּוג ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להתקדּ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אדם ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עליו ר ּו ◌ַח )אחרת( ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהְּ◌ ,כל ּו ◌ָלה ◌ָ ◌ָ
ררת ◌ָ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְורוֹ ◌ֵמז ◌ַ ◌ָ ּ
הריוֹ נוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני
הממנּ ה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ
אחד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
ליח ◌ֶ ◌ָ
לש ◌ִ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ׁ ◌ָ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם
דיע לוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
תה ◌ָהר ּו ◌ַחּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ַ
האדםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
מפקיד ◌ְ ּב ◌ָידוֹ אוֹ ◌ָ ּ
גברַּ◌ ַ◌ .
יפקד אוֹ תוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב ג( ◌ְ ◌ַ ◌ַּ
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
הרה ◌ָ ◌ֶ
אמר ָֹ ◌
ילה ◌ָ ◌ַ
והל ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ֹ
מפלוֹ ◌ִניּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
גבר ◌ִ ּ ◌ְ
הרה ◌ָ ◌ֶ
ממנּ ה◌ ָֹ :
אמר ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
◌ָ ◌ַ
רש ּו ◌ָה.
והנּ ה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
פקידֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
0מ ◌ְ ◌ִ
תה ◌ָהר ּו ◌ַחּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
מפקיד לוֹ ֶ◌ ,את אוֹ ◌ָ ּ
וצלם ◌ֶ ◌ָ
רדת ר ּו ◌ַחֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָאז יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחד ◌ִ ◌ָּ
עמ ּה ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ְקנוֹ
צלם הוֹ ◌ֵלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם
נברא )התגדל(ְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למעלהְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
יתהלִ◌ %אי ׁשּ ְ◌ .בעוֹ ד
◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לט( ◌ַאּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
האדםַּ◌ ,ב ◌ֶ ּצ ◌ֶלם ׁ ◌ֶש ּלוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
נמצא ◌ִעם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ֶלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ּ
אחד )נמצא עמו אדם עומד בעולם הזה ,ושנים הם
תח ◌ְּב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
הבאּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌3ח ◌ָ ּב ◌ִרים
שמתחברים כאחד( ה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,שיר ב( ◌ַעד
מזהיר ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ ַ◌ %
יחדּ .ו ׁ ◌ְש ֹ
◌ַ ◌ַ
מה ◌ַ ◌ֶּלליםְ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִנים.
ונס ּו ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיפ ּו ◌ַח ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ◌ָ
דעים
מצאנ ּוֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
מדאי ◌ָ ◌ָ
אש ◌ְ ◌ַ
בהכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
להדּ ◌ֵבק ◌ָ ּב ◌ֶהם,
ה7מאל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מצד ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לכ0ף ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ◌ִ ◌ַ ּ
ויאמר
למים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ֹ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ָיק ּום ◌ְלאוֹ ר ◌ַ ◌ֵ
הנּ ר אוֹ ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְרא ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ּ ָ◌ 3
להם
ויקרא ◌ָ ◌ֶ
הכ ׁ ◌ָש ◌ִפיםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תק ◌ִנים ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
)שרוצים(
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I

ויזמין
מאים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הט ◌ֵ ◌ִ
טמאים ◌ַּב ◌ֵ0מוֹ ת ◌ַ ּ◌ְ
צדדים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתת ◌ֵ ּקן
ויאמר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵראַ◌ ֹ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
)וישביע( ◌ַ ◌ְ ּ
מר ׁש ּות ◌ִר ּבוֹ נוֹ ,
איש יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ְ
למצותםְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָה ◌ִ ׁ
להם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִּב ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ָ ◌ֶ
האחרּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָתם ◌ִדּ ּב ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ׁ ◌ֶשה ּוא
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ִ ◌ְ
פקדוֹ נוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ַ ּ
נראים ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ר ּוחוֹ ת,
למיםִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לצ ◌ָ ◌ִ
יאמר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ֹ ◌ַ
ויזמין )וישביע( אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
אדם,
מראה ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
צלמים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מתת ◌ְ ּק ◌ִנים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לזמנּ ים ◌ְיד ּו ◌ִעים.
להיטיב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
דברים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
להרע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ברים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
דיעים לוֹ ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֵ ּ
נכללים
עכשו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כלל ׁ ◌ֶשל גּ ּוףָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
נכלל ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
ְואל ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָהר ּוחוֹ ת ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
למים ◌ַ ◌ָּ
ברים
לאדם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דיעים לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מת ּ◌ַת ◌ְּק ◌ִנים ◌ָ ּב ◌ֶהם ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
הלל ּוּ ,ו ◌ִ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
הט ◌ֵמא.
רבוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ְ
מרש ּות ◌ִ ּ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ְ ׁ
להרעֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
פקדוֹ נוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ַל ◌ַ ּצד ◌ַ ◌ָּ
האחר,
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
הב ◌ִית ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לזרק ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ַ ּ
לאדם ◌ִ ◌ְ ֹ
ראהָ◌ ,אס ּור ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
להפקידוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ְּכמוֹ תוֹ )של ביתו לקבל אותו(,
דבר ◌ַ ◌ֵ
צרי ,%אוֹ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
לקבל אוֹ תוֹ ,
לדּ ◌ָבר ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מזמ ◌ִנים ◌ַ ◌ָ
הכ ◌ָ ◌ִ
מרי ◌ַ ◌ְּ
הרי ◌ַּכ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ללים ◌ְ ◌ָּ◌ 3
אחר.
מצד ◌ַ ◌ֵ
עליו ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
זמן -א ׁשוֹ ◌ִרים ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הרי ה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּלוֹ ,
הטוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
זמין ◌ִּב ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
הזמין אוֹ תוֹ .
הרי ה ּוא ◌ֵמאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
האחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ול ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
לאחר ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הצ ◌ֶלם
האדם ◌ָ ◌ֵ
ימי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רבים ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ְּק ◌ֵ ◌ִ
לצאת ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
רעה
תה ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
תנים לוֹ ּ ָ◌ ,ב ◌ָאה אוֹ ◌ָ ּ
הצ ◌ֶלםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
היה ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּבק ◌ָ ּב ּה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םְ◌ ,ונוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מת ּ◌ַת ◌ֵ ּקן ּבוֹ
טלת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
הרי ה ּוא
ידע ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
למיםָ◌ .אז ◌ֵ ◌ַ
לאדם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ֵל %לוֹ ְ◌ ,ו-א חוֹ ◌ֵזר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רדת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
הכלֹ ּ .
ִנדחה ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ְ ◌ֶ
להכ ◌ֵנס לוֹ
הארץְ◌ ,ורוֹ ◌ָאה ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם
העדן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לגן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
רדת ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
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לכת
אחר ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדים ׁש ּורוֹ ת ׁש ּורוֹ תַ◌ ַ◌ .
יקים עוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
מרחמים
וחים ◌ַוי ◌ַויְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹםְ◌ ,ורוֹ ◌ָאה ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
◌ַל ◌ֵגּ ◌ִ
הצ ◌ֶלם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש עוֹ ◌ֵמד
בכל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עליהםּ .ו ◌ַ ּ ֹ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מעידים ◌ָ ּב ּה ◌ֵעד ּותְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ָל ּה
עליהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ָלעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אמר
עמ ּהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עמ ּהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצ ◌ֶלםּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מתגּ ◌ֵדּ ל ◌ִ ◌ָּ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים )נמצאים(
הצ ◌ֶלם ◌ִמ ׁ ◌ְ
יתהלׁ ִ◌ %
◌ַאּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
אישּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
אנחנ ּו
האדם ּו ◌ְתל ּו ◌ִיים ּבוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב ח( ◌ִּכי ◌ְתמוֹ ל ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
ימי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
ודּ אי .וּ ◌ִמ ּיוֹ ם
ימינ ּו ◌ַ ◌ַ
ארץִּ◌ .כי ◌ֵצל ◌ָ ◌ֵ
עלי ◌ָ ◌ֶ
ימינ ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ְו-א ◌ֵ ◌ָנדע ◌ִּכי ◌ֵצל ◌ָ ◌ֵ
אדם
דעים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לידה, ,א יוֹ ◌ְ ◌ִ
הא ◌ָ-ה ◌ַעד ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
תעב ◌ֶרת ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מעשי ◌ַ ◌ָ ּ
וכמה ◌ֵהם
◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵהם ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
שי %ה' ◌ְוגוֹ '.
מע ◌ֶ ׂ
◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ָמה ◌ַר ּב ּו ◌ַ ◌ֲ

נמצא
ּומּמקֹום ָקדֹוׁש הּוא ִ ְ ָ
הּזה ָקדֹוׁש ִ ָ
ּצלם ַ ֶ
קדֹוׁשים ַה ֶ ֶ
יׂשראל ְ ִ
ִ ְָ ֵ
הרעים
ּמינים ָ ָ ִ
ֹותם ַה ִ ִ
צלם ֵמא ָ
ּומּזלֹות ֶ ֶ
ֹוכבים ַ ָ
ֹובדי כ ָ ִ
ּולע ְ ֵ
ֹוכםְ .
ְבת ָ
ֹוכם
נמצא ְבת ָ
ּטמאה ִ ְ ָ
מּצד ַה ֻ ְ ָ
ִַ
ידע
יצבר ◌ְוא ◌ֵ ◌ַ
יהמי ּון ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
הבל ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יתהלּ ! ◌ִאי ׁש ◌ַא! ◌ֶ ◌ֶ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ַא! ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
א-הים
ברא ◌ֱ ◌ִ
אספם )לט ,ז( ] :זוהר ח"ג פ' אמור -דף ק"דַ◌ [:ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִמי ֹ ◌ְ ◌ָ
מצאנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
צלמוֹ ְּ◌ .בוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ֹ
האדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מה ◌ַ ◌ֶּלח ◌ַ ◌ָ ּ
אחד
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ◌ֶ ◌ָ
למ ◌ָּטהׁ ,שוֹ ◌ֵ ◌ַ
נמצא ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צלםְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ִז ּו ּוג.
רש ּום ◌ָחק ּוק ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אדםׁ ָ◌ ,
◌ְּכמוֹ ּ ◌ַפ ◌ְרצ ּוף ◌ָ ◌ָ
צלם
ראשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ַעל ֹ ׁ
לראוֹ ת ,רוֹ ◌ֶאה ◌ָ ◌ָ
לעין ◌ִ ◌ְ
רש ּות ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נת ◌ָנה ◌ְ ׁ
ְואלמלא ◌ִ ּ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
האדם.
נברא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדםּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
פרצ ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
רש ּום ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
אחד ◌ָ ׁ
◌ֶ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ◌ַעל
0לח לוֹ ◌ִ ּ
צלם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ועד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד )וטרם שעומד( אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
ברא
האדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
נברא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ◌ְ ◌ִוי ◌ָּמ ◌ֵצא ׁ ◌ָשם- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ֹ ׁ
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 Iזוהר תהלים I

I

נגדּ וֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
הצ ◌ֶלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
צלמוֹ  .אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ּ
ּ
צלם
צלםְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתגּ ◌ֵדּ ל ◌ִעם אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָלעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשיוֹ ◌ֵצא ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
וה ◌ֶצּ ◌ֶלם
יתהלִ◌ %אי ׁשַ◌ ְ◌ .
הוֹ ◌ֵלֶ◌ .%זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לט( ◌ַאְּ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
ממקוֹ ◌ָמןּ ָ◌ ,כל
◌ַה ◌ֶ ּזה הוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלמעלהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתן ר ּוחוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִ ◌ְּ
הקדוֹ ׁש ◌ְּב ◌ִ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
פרצ ּוף
תק ּו ◌ֵני ◌ָכבוֹ דּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
מתת ◌ֶ ּק ◌ֶנת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ר ּו ◌ַח ◌ְור ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ּ
הצ ◌ֶלם
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְדיוֹ ◌ָקן ּ◌ִת ּק ּון ◌ָ ּכבוֹ ד יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ ּ
מצא
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ימה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מקדּ ◌ָ
וזה ׁ ◌ְש ◌ִלי ׁ ◌ִשי ◌ָלר ּו ◌ַחּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ .
אבל
צלםָ◌ ֲ◌ .
נמצא ◌ְבתוֹ ◌ָכם ◌ֶ ◌ֶ
ואין ◌ְלִ◌ %ז ּו ּוג ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוגֵ◌ ְ◌ .
נמצא
ממקוֹ ם ◌ָקדוֹ ׁש הוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ַ◌ ,
ִיש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ׂ
הצּ ◌ֶלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָקדוֹ ׁש ,וּ ◌ִ ◌ָּ
ּ
הרעים,
ינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִ
צלם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָזלוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְבתוֹ ◌ָכםּ .ו ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
צלם
לערב ◌ֶ ◌ֶ
לאדם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
צריָ◌ ָ◌ ְ◌ %
ועל ◌ֵּכן -א ◌ָ ◌ִ
נמצא ◌ְבתוֹ ◌ָכםַ◌ ְ◌ .
מאה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַ ּ◌3
◌ִ ◌ַ ּ
זרהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ָקדוֹ ׁש ֶ◌ ְ◌ -וזה
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
צלם ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְוכ ּו'.
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראה ◌ַמה ◌ֵּבין ◌ִי ◌ְ ׂ
טמאּ .בא ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ

האזינה  -זֹו
וׁשועתי ַ ֲ ִ ָ
ׁשּבלחׁשִ ָ ְ ַ ְ .
תפּלה ֶ ְ ַ ַ
ּלתי ה'  -זֹו ְ ִ ָ
תפ ָ ִ
ׁשמעה ְ ִ
ִ ְָ
ּבצרתֹו
מרים קֹולֹו ְ ָ ָ
ׁשאדם ֵ ִ
תפ ָּלה ֶ ָ ָ
ְִ
חרש
מעתי ◌ַאל ּ ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁ
האזינה ◌ֶאל ◌ִ ּד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
תפלּ ◌ִתי ה' ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
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I

מעה
ואמר) ,תהלים לט( ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
)לט ,יג( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה דף קלבָ◌ ּ [.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
הט ◌ַעם
חר ׁשָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מעתי ◌ַאל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ
האזינה ◌ֶאל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
תפל ◌ִתי ה' ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וחנּ ◌ִני ◌ְוגוֹ ',
אחד ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ְש ◌ַמע ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מעה ◌ְו-א ׁ ◌ְש ◌ַמע? ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מעהָּ◌ ֶ◌ .
לזכר,
לפעמים ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחר ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ָ
מעה
אמר )שם יז( ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מעה ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לנקבהִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
מעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ולפעמים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וחנּ ◌ִני) ,משלי
אמר )שם ל( ׁ ◌ְש ◌ַמע ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
צדק ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ .ש ◌ַמע ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ה' ◌ֶ ◌ֶ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
תפל ◌ִתי ה',
וכאן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הסכת ּו ׁ ◌ְש ◌ַמעָ◌ ְ◌ .
א( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ְ ּב ◌ִני) ,דברים כז( ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
הת ◌ִ ּ
פלוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
קב ◌ֶלת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ]שהיא[ ◌ַ ◌ַ
ראש ׁ ◌ֶשל ◌ַצ ◌ִדּ יק
תה ◌ְ ּב ֹ ׁ
עטרה ◌ְ ◌ָ ׂ
מהם ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ֵ ◌ֶ
ַוהרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
ושם אוֹ ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכן
צדּ יקַ◌ ְ◌ ,
לראש ◌ַ ◌ִ
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ֹ ׁ
◌ַחי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
תפ ◌ָּל ◌ִתי ה'  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לחש.
תפלה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
מעה ◌ְ ◌ִ
תפל ◌ִתי ה'ִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
האזינה  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מרים קוֹ לוֹ ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ֵ ◌ִ
תפלה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ַ
צרתוֹ ְּ◌ ,כמוֹ
ועתם?
הא-היםּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועתם ◌ֶאל ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ות ◌ַעל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר )שמות ב( ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָ ּ
אמר
למעלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עיניו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מרים קוֹ לוֹ ◌ְוזוֹ ◌ֵקף ◌ֵ ◌ָ
תפלתוֹ ◌ֵ ◌ִ
פקת
ערים ◌ְודוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מש ◌ֶּב ◌ֶרת ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
פלה ◌ַה ּזוֹ ◌ְ ׁ ◌ַ
והת ◌ִ ◌ָ ּ
ההרְ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
ושוֹ ◌ַע ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ
)ישעיה כב( ◌ְ ׁ
חרש -
מעתי ◌ַאל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁ
פלתוֹ ֶ◌ .אל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להכניס ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
]ס"א ודוחקת[ אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפניהּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָלם -א
ואין ׁ ◌ַש ◌ַער ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ %
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
נכנסת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ֹזאת ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תְ◌ּ :ת ◌ִפ ◌ָּלה,הנּ ה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ׁ ◌ָש ׁ
ריקם .עוֹ דֵ◌ ִ◌ ,
דמעוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
חזר ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
נגד ◌ֵ ּ
אחר
עמַ◌ ַ◌ ,%
אחריםִּ◌ :כי ◌ֵגר ◌ָ ֹ ◌ִ
ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ִאל ּו ׁ ◌ָש ׁ
מעהְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
ועהִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ְ ◌ָ
אנכי ◌ִ ◌ָּ
אחר ◌ָ ּכְּ◌ %כ ◌ָכל ◌ֲאבוֹ ◌ָתיִ◌ ,ע ◌ַ ּקר ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
◌ָ ּכּ %תוֹ ׁ ◌ָשבַ◌ ַ◌ ,
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I

צעקה
ׁשועהָ ָ ְ ,
אנחהָ ְ ַ ,
ענינים ָּכאןָ ָ ֲ ,
ׁשלׁשה ִ ְ ָ ִ
ְ ָֹ
מעתי ◌ַאל
האזינה ◌ֶאל ◌ִ ּד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תפלּ ◌ִתי ה' ◌ְ ׁ ◌ַ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אמר
חרש )לט ,יג( ] :זוהר – ח"ב פ' שמות -דף י"טַ◌ ָ◌ [:
ּ ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁ
צעקה,
ועהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אנחהַ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
ענינים ◌ָּכאןָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
,שה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יצחקְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בני
אנח ּו ◌ְ ◌ֵ
אנחה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ְ
מהאחרָ◌ ָ◌ ֲ◌ .
רש ◌ֵ ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מתפ ◌ֵ ׁ
אחד ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ְוכל ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָ
ות ◌ַעל
ועה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ◌ַ
צעק ּוַ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
צעקה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ראלָ◌ ָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
רשָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
עש ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
וכלם ◌ָ ׂ
מתפ ◌ֵ ׁ
לבדּ וֹ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ֶ ◌ָ
ועתםָ◌ ְ◌ .
ׁ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ּו,
אנחה -א ◌ָע ׂ
עש ּוָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
ועה ◌ָ ׂ
וש ◌ְ ◌ָ
צעקה ◌ְ ׁ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ּ
בילם.
האנחה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
היתה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אנח ּוּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מ0כת ּוב ◌ַו ◌ֵי ◌ָ ◌ְ
מש ◌ָמע ◌ִ ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ַ ׁ ◌ְ
יצחקֵ◌ ,אין ◌ְל%
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
הת ּ ◌ָפ ◌ְר ׁש ּו? ◌ָ ◌ַ
ועה ◌ַּב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ
וש ◌ְ ◌ָ
צעקה ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ועה ◌ֶ ◌ָ ּ
תפ ◌ָּל ◌ִתי ה'
מעה ◌ְ ◌ִ
אמר )תהלים לט( ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
תפלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
אני.
אליַ◌ %ו ּ◌ִת ◌ְר ּ ◌ָפ ◌ֵ ◌ִ
עתי ◌ֵ ◌ֶ
אלי %ה' ׁ ◌ִש ◌ַ ּו ◌ְע ּ◌ִתיִ◌ ׁ .ש ◌ַ ּו ◌ְ ּ◌ִ
האזינהֶ◌ ֵ◌ .
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ַ
הלכ%
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ
ואינוֹ אוֹ ◌ֵמר ◌ְּכל ּוםַ◌ ָ◌ .
צעקהֶ◌ ׁ ,ש ּצוֹ ◌ֵעק ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )איכה
עקה ◌ִהיא ◌ַ ּב ּ◌ֵלבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
מכ ◌ָ ּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ָ
צעקה ◌ִ ◌ּ3
◌ְגּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחד ה ּואֶ◌ ְ◌ ,וזה
זעקה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
צעקה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבם ◌ֶאל ה'ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
צעק ◌ִ ◌ָ ּ
ב( ◌ָ ◌ַ
ּ
ואנחהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
פלה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מת ◌ִ ◌ָ
◌ְקרוֹ ◌ָבה ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ּ◌ְ
צעקתוֹ .
אש ◌ַמע ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מע ◌ֶ ׁ ◌ְ
אלי ׁ ◌ָש ֹ ◌ַ
יצעק ◌ֵ ◌ַ
צעק ◌ִ ◌ְ ◌ַ
)שמות כב( ◌ִּכי ◌ִאם ◌ָ ֹ

עליו
וגזר ָ ָ
עדן ְ ָ ַ
וגרׁשֹו ִמ ַּגן ֵ ֶ
הּקּב"ה ְ ֵ ְ
עליו ַ ָ ָ
נגלה ָ ָ
הראׁשֹון ִ ְ ָ
אדם ָ ִ
ׁשעבר ָ ָ
ּכיון ֶ ָ ַ
ֵָ
ּתׁשע
האדמה ֵ ַ
ועל ָ ֲ ָ ָ
עׂשר ְ ַ
ּנחׁש ֶ ֶ
ועל ַהָ ָ
ּגזרֹות ְ ַ
עׂשר ְ ֵ
ועל ַחָּוה ֶ ֶ
ּגזרֹות ְ ַ
עׂשר ְ ֵ
ֶֶ
ּדמעה
ׁשועה ִ ְ ָ
ּתפּלה ַ ְ ָ
הּזהָ ִ ְ :
ּבּפסּוק ַ ֶ
תׁשּובה ָּכאן ַ ָ
מיני ְ ָ
ׁשלׁשה ִ ֵ
ּגזרֹות ָ ֹ ְ -
ְֵ
חרש
מעתי ◌ַאל ּ ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁ
האזינה ◌ֶאל ◌ִ ּד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
תפלּ ◌ִתי ה' ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
נחמיה ּ ◌ָפ ◌ַתח,
ַרבי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
)לט ,יג( ] :זוהר חדש-מדרש רות  -דף צ"זּ ִ◌ ◌ [:
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עדן ◌ִ ◌ֶ ּ
מק ◌ֶדם ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
א-הים ◌ַגּ ן ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
)בראשית ב( ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ַטע ה' ◌ֱ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ◌ְ ּב ◌ָראוֹ ,
מבית ◌ַ ּ◌ִ
הראשוֹ ןֵּ◌ ִ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
נטל ּו ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ָ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ֲ ◌ַ
מעפר ◌ֵּבית ◌ַ ◌ִּ
ברא אוֹ תוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא אוֹ תוֹ
להש ּ◌ַת ◌ֲחווֹ ת לוֹ ֶ◌ .מה
הב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רגליוּ ָ◌ ,בא ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
ְועמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ַ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
עדן,
לגן ◌ֵ ◌ֶ
והכניסוֹ ◌ְ ◌ַ
מ0םִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נטלוֹ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ׂ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
חפוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
שר ◌ּ 3
דגמת ◌ֶע ◌ֶ ׂ
עשר ◌3ח ּפוֹ תְּ◌ ,כ ◌ַ◌ ְ◌ 3
שה לוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
ְוע ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ
מלאכי
לבאּ .ו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
לעתיד ◌ָ ֹ
עדן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
יקים ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ׂ
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
לפניוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
שים ◌ִ ׂ
רדים ◌ְועוֹ ◌ִלים ◌ְועוֹ ◌ִ ׂ
ה0רת ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ונתן לוֹ
ראה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מ0מי ◌ָמרוֹ םָ◌ ָ◌ ,
כש ◌ָ ּי ◌ַרד סמא"ל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ָנהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
מעלתוֹ
חפתוֹ ַ◌ ,ו ◌ֵ ּי ◌ַרע
לפניו ◌ְ ּב ◌ָ◌ ּ 3
0רת ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּמ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלאכי ◌ַה ◌ָ ◌ֵ
אדםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
וירד
עליוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ורכב ◌ָ ◌ָ
נחש ◌ְּכ ◌ִמין ◌ָגּ ◌ָמל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נטל ◌ָ ◌ָ ׁ
עשה? ◌ָ ◌ַ
עיניוֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
רבי
עבר? ◌ַ ◌ִ ּ
מאמר יוֹ ◌ְצרוֹ ּ .ו ◌ַמה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עבר ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
פתה אוֹ תוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ִ ּ◌ָ
אמר,
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נכנס ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ִּ◌ ַ◌ .
אמר ,ר ּו ◌ַח ◌ְזנ ּו ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
סנדּ ◌ִרי ◌ָ ◌ַ
אלכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ֲ ◌ֶ ◌ְּ
עבר,
מאמר יוֹ ◌ְצרוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ועבר ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
היתה ּבוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מאה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
עליו ◌ַ ◌ָ ּ
עליו
וגזר ◌ָ ◌ָ
עדןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
וגרשוֹ ◌ִ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ׁ
ִנגלה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
ועל
עשרַ◌ ְ◌ ,
חש ◌ֶ ◌ֶ ׂ
הנּ ◌ָ ׁ
ועל ◌ַ ◌ָ
עשר ◌ְגּ ◌ֵזרוֹ תַ◌ ְ◌ ,
חוּ ה ◌ֶ ◌ֶ ׂ
ועל ◌ַ ◌ָ
עשר ◌ְגּ ◌ֵזרוֹ תַ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ ׂ
נגד
אחתְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
חסר ◌ַ ◌ַ
ארב ◌ִעים ◌ָ ◌ֵ
נמצאוּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
האדמה ּ◌ֵת ׁ ◌ַשע ◌ְגּ ◌ֵזרוֹ תְ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עשה
לסוֹ ף ◌ָ ◌ָ ׂ
הר ׁ ◌ָשע ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ִדּ יןּ ַ◌ .
תח ◌ֵ ּיב ◌ָ ◌ָ
מלק ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ארב ◌ִעים ◌ַ ◌ְ ◌3
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
וקבלוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
תש ּו ◌ָבהּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
מעה ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ה'
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַּבר ׁ ◌ָשלוֹ םַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לט( ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
עמ?%
חרש ◌ִּכי ◌ֵגר ◌ָ ֹ ◌ִ
מעתי ◌ַאל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ ׁ
האזינה ◌ֶאל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ַ
אנכי ◌ִ ◌ָּ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד,
חמאַ◌ ָ◌ ,
רבי ּבוֹ ן ◌ַּבר ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ָ ּ
ראים לוֹ .
לכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ה ּוא ◌ָקרוֹ ב ◌ְ ◌ָ
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קראיו
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה) ,שם קמה( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
ואמר ◌ַ ּ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראים
הרי ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ְ ◌ִ
באמתֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
יקראה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌3
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְ ֹ
אמת ◌ַ ◌ָ ּ
מקרב אוֹ ◌ָתם
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ּב ◌ֱ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מק ◌ֵּבל אוֹ ◌ָתםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מבק ׁש ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ַ
הלב .וּ ◌ְרצוֹ נוֹ
והעוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָּכל
מכל ◌ַה ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ
חשוּ ב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ׁ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ִ ◌ָּ
שם ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ִּב ◌ְת ׁשוּ ◌ָבהֵ◌ ,אין ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ְּב ◌ָכל
האדם ◌ָ ׂ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם ּ◌ָתל ּוי ◌ְ ּב ◌ֵלב
קרבנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אליוּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ .
תח ◌ֵ ◌ָ
הרקיעים ׁ ◌ֶש/א פוֹ ◌ֵ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והכל
עליוֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
והתודּ ה ◌ָ ◌ָ
עליהָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
חטא ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אשר ◌ָ ◌ָ
והתודּ ה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְָורצוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ּ◌ָתל ּוי ◌ַּב ּ◌ֵלב.
רבי ◌ְנח ּו ◌ְ ◌ָניא ◌ֶ ּבן ◌ַ ◌ָ ּ
יכםֵ◌ ,אין
לחכמיםּ ָ◌ :ב ◌ַניַ◌ ,ח ◌ֵ ּי ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ָנה ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
מכל
לפניו ◌ִ ◌ָ ּ
אדםְ◌ ,ונוֹ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
המקוֹ ם ◌ְּכ ◌ִ ּ
◌ָקרוֹ ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
תענית,
והעוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ
הק ◌ְ ◌ָ ּ
קרבן ׁ ◌ָש ◌ֵלםֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ַח לוֹ ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
מקריב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
לבוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ  ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
שים ◌ִ ּ
◌ ◌ְָוי ◌ִ ׂ
לפניו
מקריב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חל ּבוֹ ◌ְ ◌ָודמוֹ ◌ְוג ּופוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפניו ◌ֶ ◌ְ
קריב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
והריח ׁ ◌ֶשל ּ ◌ִפיוֵּ◌ ַ◌ ְ◌ .
מזבח ◌ַּכ ּ ◌ָפ ◌ָרה.
נקראים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
והרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והלב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האש ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ַ ◌ָ ּ
אדם
ענית ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הת ◌ֲ ◌ִ
חלקיםַ◌ּ ַ◌ .
לכמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נחלק ◌ְ ◌ַ
רבן ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הק ◌ְ ◌ָ ּ
צדדיםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חלקיםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א
לכמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לכמה ◌ְצ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
דדיםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נחלקת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אלא ◌ַ ◌ֵּ
מה ּכֹל ◌ֶ ◌ָּ
מלכים ◌ֵהם ◌ַ ּבגּ ּוף:
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִוהרצוֹ ןּ .ו ׁ ◌ְש ◌ָ
הלב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נוֹ ◌ֵטל ◌ֵ ◌ַ
ללבֵּ◌ ַ◌ .
הלב אוֹ ◌ֵכל
מהכֹל ◌ְונוֹ ◌ֵתן ◌ַ ּ◌ֵ
המ ◌ַח אוֹ ◌ֵכל ◌ֵ ◌ַ ּ
וכבדֹ ּ ַ◌ .
ולבֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מחֵ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ַ
אמר )קהלת א( ◌ָ ּכל
כלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הכ ◌ֵבד נוֹ ◌ֵתן ◌ַל ּ ֹ
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
לכ ◌ֵבדּ ָ◌ ַ◌ .
מהכל ◌ְונוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
דגמת ◌ָים.
מלאְ◌ .וה ּוא ◌ְּב ◌ַ◌ ְ◌ 3
איננּ ּו ◌ָ ◌ֵ
וה ◌ָ ּים ◌ֵ ◌ֶ
הלכים ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ◌ַ
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
מדים
מק ◌ְ ּב ◌ָלןֵ◌ .אין ◌ְלְּ◌ %ב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
תש ּו ◌ָבה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לפניוָּ◌ ֶ◌ ,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
ואמר ◌ַ ◌ִּ
אדםַ◌ ָ◌ ְ◌ .
תפלה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
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מעה.
ועהִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
תשוּ ◌ָבה ◌ָּכאן ◌ַּב ּ ◌ָפסוּ ק ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ּ :ת ◌ִפ ◌ָ ּלהַ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
מיני ◌ְ ׁ
,שה ◌ִ ◌ֵ
ׁ◌ְש ׁ ◌ָ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפל ◌ִתי ה'
וכ ◌ָ ּלם ◌ְּכתוּ ◌ִבים ◌ַּב ּ ◌ָפסוּ ק ◌ַה ◌ֶ ּזה) ,תהלים לט( ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌.
חש ּו ◌ִבים
ה-0שה ◌ֲ ׁ
חר ׁשּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מעתי ◌ַאל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ
האזינה ◌ֶאל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
מהםַ◌ ,רק
חש ּו ◌ָבה ◌ֵ ◌ֶ
מכ ◌ָּלם ◌ֵאין ◌ֲ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ִ ◌ּ3
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת הוֹ ◌ֵלֵּ◌ ַ◌ %
שההלב ּו ◌ְרצוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוףְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
מעהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
פלה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב
נכנסים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ערים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׂ
מעה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ועה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב
תפלה ה'ַ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
מיעהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ּבוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
כאלהָּ◌ ֶ◌ ,
מעה - -א ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
מהכל,
אלא יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
האזינהִ◌ .דּ ◌ְ ◌ָ
ועתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ַ
הרב ◌ִנים
לזה? ◌ָ ◌ַ ◌ָ ּ
חר ׁשַ◌ .מה ◌ֵ ּבין ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
מעתי ◌ַאל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶאל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
לפעמים
פלה ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
אלעזר ◌ַּבר יוֹ ◌ֵסף ◌ָ ◌ַ
ורבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קיסריּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
מתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
אבל -א
מעָ◌ ֲ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
אדם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הרי
יח ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מש ◌ִגּ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ְו-א ◌ַ ׁ ◌ְ
ושוֹ ◌ֵתק ◌ִ ּ◌ֶ
לעשוֹ ת ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ׁ ְ◌ ,
רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ֵאין ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶ ◌ָּ
וח
ה0ועה ◌ִהיא יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלהֶ◌ ׁ ,ש ּצוֹ ◌ֵ ◌ַ
מיעהָ◌ ְ◌ ַ◌ ַ◌ .
אלא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
רבוֹ נוֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ◌ְרצוֹ נוֹ יוֹ ◌ֵתרּ ָ◌ ,כת ּוב
לפני ◌ִ ּ
הלב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ועם ◌ָ ּכל
הדּ ּב ּורִ◌ ְ◌ ,
אזנוֹ ◌ֶאל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
רכין ◌ָ ◌ְ
האזינהְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִּ
ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מעה ◌ִהיא ◌ַ ּב ◌ֵּלב
אבל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ ָ◌ ֲ◌ .
◌ֶזה ׁשוֹ ◌ֵתקְ◌ ,ו-א רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
מעתי ◌ַאל
ברצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוףּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ּבוֹ ◌ֶאל ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ָ
לפני
נכנסוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מרים- ,א ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
וחכמים אוֹ ◌ְ ◌ִ
חרשִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁ
לחברוֹ - ,א
דמעוֹ ת ׁ ◌ֶשל מוֹ ◌ֵסר ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
רגזּ ,ו ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלְ◌ .%דּ ◌ָמעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ֹ ◌ֶ
◌ַ ◌ֶּ
אלא ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלָּ◌ ֶ◌ .%
ושל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה,
פלה ◌ְ ׁ ◌ֶ
נכנסים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רקיעים,
קעים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
צרתםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
מתוֹ ָ◌ ָ◌ ָ◌ %
בק ׁ ◌ִשים ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשה ◌ִ ּ
וש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ֶ
0נינ ּוּ ַ◌ ,ב ּיוֹ ם
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ .%ש ◌ָ ◌ִ
ונכנסים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עריםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תחים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ּופוֹ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
דמעוֹ ת -א
ערי ◌ְ ◌ָ
וש ◌ֲ ◌ֵ
ננעל ּוַ◌ ׁ ְ◌ ,
קדּ ׁשּ ָ◌ ,כל ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
חרב ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
0ערים ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
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I

מעתי ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פל ◌ְת%
חזק ◌ָ ּיה ּו? )ישעיה לח( ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ננעל ּוַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ולעתיד ◌ָלבא
מתוֹ ְ◌ %דּ ◌ָמעוֹ תִ◌ ֹ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
רא ◌ָ ּיה ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ◌ִ ּ
מעתִ◌ ִ◌ .%
ָראיתי ◌ֶאת ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ִ
יש
מעל ◌ָ ּכל ּ ◌ָפ ◌ִניםׁ ֵ◌ .
מעה ◌ֵ ◌ַ
יהוה ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ֲאדּ ָֹ ◌ני ◌ֱ ◌ִ ִֹ ◌
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שם כה( ּו ◌ָ ◌ָ
יצר ◌ַה ּטוֹ בֶ◌ ׁ .של
לרעְ◌ .לטוֹ ב ֶ◌ ׁ -של ◌ֵ ◌ֶ
◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ְלטוֹ בֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ְ ◌ַ
הדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
דמעוֹ ת ׁ ◌ֶשל
צרה ּו ◌ְ ◌ָ
הלל ּו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הרעַ◌ .על ◌ַ ◌ְ
יצר ◌ָ ◌ָ
◌ַרע ֶ◌ ׁ -של ◌ֵ ◌ֶ
בילם.
בתחנ ּו ◌ִנים אוֹ ◌ִ ◌ֵ
בכי ◌ָיבוֹ א ּו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ָ ּכת ּוב) ,ירמיה לא( ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
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 Iשימוש תהלים I

I

להנצל מרוח רע
קוה קויתי וגו' )מ ,ב(] :שימוש תהלים לפרק מ[ .טוב להנצל מרוחות
רעות .ושם שלומי"ה .י"ה מן "וישמע שועתי ,ה' מן "לעזרתי
חושה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ב' מיני גיהינום שלג ואש  -וישראל ניצולים מהם
רבי
עלני ◌ִמ ּבוֹ ר ׁ ◌ָשאוֹ ן וגו' )מ ,ג( ] :זוהר בראשית פ' ויחי )דף רלחּ ִ◌ ַ◌ [(:
ויּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
יצחק ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הלכ ּו.
7דה ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶדּ ◌ֶר %יוֹ ◌ֵתר ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ָרהְ◌ ָ◌ .
נלַּ◌ %ב ◌ָ ◌ֶ
יצחקֵ◌ ֵ◌ ,
לר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
לביתה
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כת ּוב )משלי לא( -א ◌ִ ◌ָ
הלכ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
תירא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
ּ
חברנ ּו
חזק ◌ָיה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לבש ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ַ ◌ִ ּ
יתה ◌ָ ◌ׁ 3
◌ִ ◌ָ ◌ֶ
מ0לג ◌ִּכי ◌ָכל ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
חצי
חדשִ◌ ֲ◌ ,
עשר ֶֹ ◌ ׁ
יהנּ ֹם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
אמרִ◌ ,דּ ין ◌ָ ◌ְ
◌ֵ ּב ◌ֵאר ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
לאשֵ◌ ,הם
כנסים ◌ָ ◌ֵ ׁ
0לגְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהם ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ
וחצי ◌ֵ ◌ֶ
חמה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ַ ּב ◌ַ ◌ָּ
חריפ ּות
מרים :זוֹ ◌ֲ ◌ִ
ל0לג ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
נכנסים ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יהנּ ֹםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ודּ אי ◌ֵגּ ◌ִ
מריםֶ◌ :זה ּו ◌ַ ◌ַ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
החרף ]הקר[ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
מריםָ◌ :וה,
מתחילים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ .
◌ַ ֶֹ ◌
מבוֹ ר ׁ ◌ָשאוֹ ן
עלני ◌ִ ּ
אמר) ,תהלים מ( ◌ַ'ו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ודוד ◌ָ ◌ַ
מריםַ◌ :ויִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ואחר ◌ָ ּכ %אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %וי.
מרים ◌ָוהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מטיט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵון ◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶקם' ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מ ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּ◌ִ
ש
פר ׂ
אמר )תהלים סח( ◌ְּב ◌ָ ◌ֵ
0לגְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נפשם? ◌ַּב ◌ֶ ◌ֶ
נתקנוֹ ת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
והיכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
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יהו
אשר שׂ¨ ם § ¨Ÿ
אש¥רי ©הגּ¤ ¤בר ¤ׁ £
יהו  :ה © ׁ §
ּ©ב ¨Ÿ
ית
עשׂ ¨
רבוֹ ת ¨ ¦
כזב :ו © ּ
רהבים §ושׂ¨ ¥טי ¨ ¨
פנה ¤אל § ¨ ¦
מבטחוֹ §וא ¨ ¨
¦ § ©
בתי%
מחש ¤ Ÿ
נפלאתיּ %ו © § ׁ §
אהי ' ¦ § § ¤ Ÿ
יהו  ¡ ©
אתה § ¨Ÿ
© ּ¨
מס ּ¥פר:
עצמ ּו ¦ ּ©
ואדב¨רה ¨ §
אלי© %אגּ¦ ¨ידה © ¥ּ © £
ער ¤ ¥
אלינ ּו ¥אין Ÿ £
¥¥
וחטאה
רית ּ¦לי עוֹ ¨לה © ¨ ¨ £
אזנים ּ¨כ ¦ ¨
חפצת ¨ § © ¦
מנחה א ¨ © § ּ¨
זבח ּו ¦ § ¨
ז ©¤
ספר
מגלת ¤ ¥
באתי ּ¦ב § ¦ ּ©
אמרתי ¦ה ּ¥נה ¨ ¦
אלת :ח ¨אז ¨ © § ּ¦
א ׁ¨ש ¨ § ּ¨
חפצתי
אהי ' ¨ ¨ § ּ¦
לעשׂ וֹ ת §רצוֹ §נ© ¡ %
ּ¨כת ּוב ¨ ¨
עלי :ט © £
קהל ¨רב ¦ה ּ¥נה
צדק ּ§ב ¨ ¨
(רתי ¤ ¤
מעי :י ּ¦ב © § ּ¦
§ותוֹ ¨ §
רת§ּ %בתוֹ  ¨ ¥
צדקת%
ידעת :יא ¦ § ¨ §
אתה ¨ ¨ § ּ¨
יהו  © ּ¨
אכלא § ¨Ÿ
פתי א ¨ § ¤
§שׂ ¨ ©
נתּ %ו § ׁ
אמרתי א
עת¦ּ § ¨ ¨ %
תש ּו ¨ §
לבי ¡אמ ּו ¨ §
יתי ּ§בתוֹ  ¦ ּ¦
כס ¦
א ¦ ּ¦
אתה § ¨Ÿ
לקהל ¨רב :יב © ּ¨
ואמת¨ ¨ § %
חסדּ §ּ ¦ £ © %
כחדתי © § §
¦ © § ּ¦
יהו 
ואמת¨ּ %ת ¦מיד ¦י § ּצר ּו ¦ני:
חסדּ §ּ ¦ £ © %
ממ ּ¦ני © § §
רחמי¤ּ ¦ %
תכלא © ¤ £
א ¦ § ¨
נתי §וא
ה(יג ּו ¦ני £עוֹ © Ÿ
מספר ¦ ¦
עלי ¨רעוֹ ת ©עד ¥אין ¦ § ּ¨
אפפ ּו ¨ ©
יג ּ¦כי ¨ §
עזבני:
ולבי ¦ ¨ ¨ £
ראשי § ¦ ּ¦
מ(ערוֹ ת ¦ ׁ Ÿ
לראוֹ ת ¨ §
̈יכלתי ¦ §
¦ּ § Ÿ
עצמ ּו ¦ © £
לעזרתי
יהו  § ¦ ¨§ ¤
ילני § ¨Ÿ
לה ¦ ּצ ¦ ¥
יהו  § ©
רצה § ¨Ÿ
יד § ¥
ח ּו ׁ¨שה :טו ׁ Ÿ ¥
לספוֹ ¨ת ּה
נפשי ¦ § ּ
מבקשי © § ׁ ¦
יחד § © § ׁ¥
ויחפר ּו © ©
יבש ּו § © § ּ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

ראל ◌ֵּכן? ּ◌ַת ◌ְלמ ּוד
יש ◌ָ ◌ֵ
צלמוֹ ןָ◌ .יכוֹ ל ◌ַאף ◌ִ ◌ְ ׂ
מלכים ◌ָ ּב ּה ּ◌ַת ׁ ◌ְש ◌ֵלג ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ַש ◌ַדּ י ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יתה
מ0לגָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
לביתה ◌ִ ◌ָ ◌ֶ
לוֹ ◌ַמר- ,א ◌ִ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
תירא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
קרי ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ֶ ◌ָּ
פריעה,
מילה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אלא ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ◌ִ ◌ָ
לבש ׁ ◌ָש ◌ִניםַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ׁ 3
ציצית ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
חנכה ◌ְוכ ּו'.
ונר ◌ֲ ◌ּ ָ◌ 3
תפליןְ◌ ,מז ּו ◌ָזה ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ִ
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רעתי :טז ¨ ׁ
עקב
ישּ Ÿמ ּו ©על ¤ ¥
חפצי ¨ ¨ ¦
ויכ §למ ּו ¥ ¥ £
יסŸג ּו ¨אחוֹ ר § ¦ ּ¨
¦ּ
וישׂ §מח ּו ּ§ב¨ּ %כל
ישׂ ישׂ ּו § ¦ §
האח :יז ¨ ¦
האח ¨ ¤
האמרים ¦לי ¨ ¤
ּ¨ב ׁ §ש ּ¨תם ¨ ¦ § Ÿ
אהבי
יהו  ¥ £ Ÿ
יגדּ ל § ¨Ÿ
תמיד ¦ § ©
יאמר ּו ¨ ¦
מבקשי§ Ÿ %
§ © § ׁ¤
עזרתי
יחשב ¦לי ¦ ¨§ ¤
אדני © ¨ׁ £
ואביוֹ ן ¨Ÿ £
עני § § ¤
ואני ¨ ¦
עת :%יח © ¦ £
ּ§ת ׁש ּו ¨ ¤
אחר:
אהי ' ©אל ּ§ת © ©
אתה ¡ ©
מפלטי © ּ¨
ּו § © § ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

בזמן שישראל אין נמצאים בארץ הקדושה אסור לו לאדם
לשמוח ולהראות חדוה
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך וגו' )מ ,יז( :
זוהר תורה[ רבי אלעזר פתח )שיעי' סו( שמחו את
ירושלם וגילו בה כל אהביה וגו' ,שמחו את ירושלים ,לפי
ששמחה לא נמצאת אלא בזמן שישראל ישבו בארץ
הקדושה ,כי שם היתה הזדוגות האש"ה עם בעל"ה ,ובכן
זהו שמחת הכל ,חדות העליונים והתחתונים ,בזמן שישראל
אין נמצאים בארץ הקדושה אסור לו לאדם לשמוח ולהראות
חדוה ,שכתוב שמחו את ירושלם וגילו בה וגו' ,וגילו בה
דוקא ,בזמן שירושלם בחדוה צריך האדם לשמוח ,רבי
אלעזר לטעמו שאמר שמחו את ירושלם זהו שכתוב עבדו
את ה' בשמחה.
]זוהר ח"ג )דף קיח(.

f
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מא

משׂ ּ¦כיל ¤אל
אש¥רי © §
לדוד :ב © ׁ §
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
יהו
יהו  :ג § ¨Ÿ
ימל ¥טה ּו § ¨Ÿ
רעה § © ּ§
¨דּ ל ּ§ביוֹ ם ¨ ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

אם בטלו אותך מאומנותך
אשרי משכיל אל דל וגו' )מא ,א(] :שימוש תהלים החדש לפרק מא[ .אם
רוצים לפוטרו מעבודתו ,יקרא כל יום פרקים מא ,מב ,מג ,ולא
יוכלו לו .ויש אומרים שיקרא ג' פרקים אלו ג' פעמים ביום ובדוק
ומנוסה] .לפרנסה ילמד כל יום פסוק" :מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני
מלך" )בראשית מט ,כ( :י' פעמים בבוקר ,ובערב קודם השקיעה[.
I
 Iזוהר תהלים I
I

ׁשּמת
לפני ֶ ֵ
מחטאֹו ִ ְ ֵ
האדם ֵ ֶ ְ
לרּפא ֶאת ָ ָ ָ
ּלטהּו ה' ֵ ַ ְ -
ימ ְ ֵ
רעה ְ ַ
ְּביֹום ָ ָ
ימלּ ◌ֵטה ּו ה' )מא ,ב( :
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
להיוֹ תַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
ספר הזוהר )דף ידְּ◌ [(:ביוֹ ם ◌ַרע ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמתוֹ .
לקחת ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
ההיא ◌ָ ◌ַ ◌ַ
הרעה ◌ַ ◌ִ
לטת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רעה ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אצל
מחטאוֹ ◌ֵ ◌ֶ
לרפאוֹ ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
מרע ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ְש ◌ִכיב ◌ְ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ַעל
אחר ֶ◌ -זה ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ימל ◌ֵטה ּו ה'ַ◌ .ה ּיוֹ ם
אמר ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נצוֹ ל ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ִ◌ ,
לש-ט ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
רעה ◌ִ ׁ ◌ְ
תה ◌ָ ◌ָ
מסר ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
]הקדמת

ֹולה
ּכׁשהאדם ח ֶ
העני ָ ָ ָ ֶ ְ /
ֹולם ֶׁשהּוא ְׁשבּור ֵלב ְּכמֹו ֶ ָ ִ
ֵאין ְלָּ 5בע ָ
סביבֹו
קֹורה ְ ִ
ַמה ֶ
אש ◌ֵרי ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( :
◌ַ ׁ ◌ְ
לחם ◌ִמן
לכם ◌ֶ ◌ֶ
ממטיר ◌ָ ◌ֶ
הנני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
משה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל
ואמר) ,תהלים מא( ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ה0מיםּ ִ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
]זוהר שמות פ' המן )דף ס"א[(.
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I

אדם
ימל ◌ֵטהוּ ה'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ָדּ ל ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
הס ◌ַהר ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלׁ ֹ - %
נתפס ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
חליוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
ׁשוֹ ◌ֵכב ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ָ ◌ְ
ראשוֹ
חילוֹ ת ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
אזיקים )בדפוס(ַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
רגליו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּבקוֹ ◌ָלרָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מרים אוֹ תוֹ
אלה ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶּ
נלחמים ◌ֵ ◌ֶּ
אלה,
דחק ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
איבריו ◌ְ ּב ◌ַ
מצד ◌ֶזהּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ַ ּ
ממנּ ּו.
העבר ◌ִ ּ◌ֶ
האכל ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
◌ָ ֹ ◌ֶ

מה ִּדין
ּנצל ֵ ַ
לה ָ ֵ
ּומלּמד אֹותֹו ְ ִ
אצלֹו ְ ַ ֵ
נכנס ֶ ְ
אדם ִ ְ ַ
ָָ
לפני
עליו ◌ְזכ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ללמד ◌ָ ◌ָ
אפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ס ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עליו ◌ַ ּ
ממ ◌ִנּ ים ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ְ ◌ַ
אלף.
מנּ י ◌ָ ◌ֶ
אחד ◌ִ ◌ִ
מליץ ◌ֶ ◌ָ
מלאִ◌ ֵ◌ %
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם ◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ֶ
אליו ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
כנס ◌ֵ ◌ָ
האיש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ׁ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ׁ ◌ְ
מלמד אוֹ תוֹ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל.
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
הדּ יןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ׁ ◌ְ
להנּ ◌ֵצל ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ִ◌ ְ◌ %

ׁשּובה
ּבת ָ
ׁשּיׁשּוב ִ ְ
מלּמדהּו ֶ ָ
ְ ְֵַ
לפני
הח ◌ִ ּיים ◌ָל ׁש ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לל ּ◌ְמדוֹ ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ַ◌ %
להציל אוֹ תוֹ ? ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
ואיָ◌ 2יכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
למעלהּ .ו ◌ַמה
עליו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ס ◌ָ ◌ָ
נעשה ◌ַ ּ
◌ֲאדוֹ נוֹ ָ◌ ,אז ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
אחר ◌ַ ׁ ◌ְ
ימל ◌ֵטה ּו ה'ָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
7כרוֹ ? ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
העני ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ה7כר ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
חזק ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ַּ◌ -כ ◌ָּמה ◌ָ ◌ָ

ּמל.5
יֹותר ַל ֶ ֶ
קרֹובים ֵ
האבי ִֹונים ְ ִ
ְֶָ
מהתי ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם סט( ◌ִּכי
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאָּ◌ ,ת ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
מע ◌ְו-א
אביוֹ ◌ִנים ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
וכי ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
אביוֹ ◌ִנים ה'ִ◌ ְ◌ ,
0מע ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ
למ ◌ֶל,%
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקרוֹ ◌ִבים יוֹ ◌ֵתר ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ִּ
לאחר? ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואין ◌ְל%
תבזהֵ◌ ְ◌ ,
הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶונדכה ◌ֱא ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם נא( ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ,בֹא
אמר ◌ַ ◌ִּ
העני .עוֹ דַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ְשב ּור ◌ֵלב ◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
נראים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ
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נראה ◌ֶ ◌ָּ
לב ◌ָדּ ּהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש
אלא ◌ַ ּב ◌ֶנּ ◌ֶפ ׁש ◌ְ ◌ַ
והעני -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונפ ׁשִ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ה ּוא ◌ְּבג ּוף ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
פש יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ַּ
מלגּ ּוף.
לנּ ◌ֶ ׁ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָקרוֹ ב ◌ַ ◌ֶ

העני.
נפׁשֹו ֶׁשל ֶ ָ ִ
ייסא ֵה ִׁשיב ַ ְ
ַר ִּבי ֵ ָ
יח
היה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
ייסאְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵכנ ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
אחד ◌ָ ◌ָ
עני ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
אחד
אדם .יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
בני ◌ָ ◌ָ
הפציר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
מתב ◌ֵ ּי ׁש ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ִ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ּבוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
צדק
אחד ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמרֶ◌ ֶ◌ :
ייסאָ◌ ׁ .ש ◌ַמע קוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
עליו ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
נכנס ◌ָ ◌ָ
ֶנחלשַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ֱ ◌ַ ׁ
ימיו! אוֹ י ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הגּ יע ּו ◌ָ ◌ָ
רחת ◌ֵא ◌ַלי ◌ְו-א ◌ִ ◌ִ
נפש ּפוֹ ◌ַ ◌ַ
הרי ◌ֶ ◌ֶ ׁ
צדקֵ◌ ֲ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
לבני ◌ִעירוֹ
וש ◌ַפְּ◌ %ב ◌ִפיו
ייסא ◌ְ ׁ ◌ָ
אליו! ◌ָקם ◌ַר ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
נפ ׁשוֹ ◌ֵ ◌ָ
בהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ִשיב ◌ַ ◌ְ
נמצא ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פניו,
זעה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
מים ׁ ◌ֶשל ◌ְגּ רוֹ ◌ָגרוֹ ת ◌ִעם ◌ִמ ◌ָדּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִיין ◌ָרק ּו ◌ַחּ ַ◌ .ב ◌ְ ּק ◌ָעה ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
אליו.
ְושב ר ּוחוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ

ייסא
לזּכֹות ֶאת ר' ִ ָ
רצה ְ ַ
ה' ָ ָ
ממ ◌ִנּ י
נפשי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רביִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
אמרַ◌ :ח ◌ֶ ּייּ ִ◌ ַ◌ %
וש ◌ַאל אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
לאחר ◌ָ ּבא ◌ְ ׁ ◌ָ
יצאה ◌ִ ◌ֶּ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
לה0אר ׁ ◌ָשם,
ורצתה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
תה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ֵ ◌ִ
לפני ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ֶּ
ְוהביא ּו אוֹ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
עלי:%
והכריז ּו ◌ָ ◌ֶ
לזכוֹ ת אוֹ ◌ְתִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחד
חדר ◌ֶ ◌ָ
להתק0ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
להעלוֹ ת ר ּוחוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
רבי ◌ֵ ◌ָ
עתיד ה ּוא ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ִ
ייסא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
שהוהרי ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ארץֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
החברים ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
עתידים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מש ◌ִגּ ◌ִ
ולחבריֵ◌ .%מאוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָהי ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
מדים ◌ְלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ִּכ ◌ְסאוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
יחים ּבוֹ
◌ְּב ◌ֵני ◌ִעירוֹ .

מעה
חצי ָ ָ
נתן ֲ ִ
יצחק ָ ַ
ר' ִ ְ ָ
חצי
והיה ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ◌ֲ ◌ִ
יצחקָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
עבר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחר ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ַ ◌ֵ
עני ◌ֶ ◌ָ
עוֹ דִ◌ ָ◌ ,
ולבנוֹ ◌ַתי
לבני ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הש ◌ֵלם ◌ִלי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יצחקְ◌ ׁ ַ◌ :
לר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ
מעה ◌ֶּכ ◌ֶסףַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
הרי -א
תיכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לנפשוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ואיַ◌ %א ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
אמר לוֹ ֵ◌ ְ◌ :
נפשוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ָ◌ .
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
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חצי
אש ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
אני ◌ַ ׁ ◌ְ
אמר לוֹ ּ ָ◌ :ב ◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ
מעה? ◌ָ ◌ַ
חצי ◌ָ ◌ָ
אצלי ◌ִּכי ◌ִאם ◌ֲ ◌ִ
נמצא ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונתן לוֹ .
ציא ּה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אצלי .הוֹ ◌ִ ◌ָ
מעה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ

ּמות
ּתּציל ִמ ָ ֶ
צדקה ַ ִ
ְָ ָ
הגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָורצ ּו
ש ◌ַפת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
היה עוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ְ ׂ
הרא ּו לוֹ ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
לזרק אוֹ תוֹ ◌ְלתוֹ כוֹ ָ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ְ ֹ
ראה ◌ֶאת ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ׁ ◌ֶשהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָידוֹ
ונצל.
נתנוֹ ◌ִ ּב ◌ֵידי ◌ַ ◌ִ ּ
עני ◌ְוהוֹ ◌ִציאוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
נגדּ וֹ ּ ,ו ◌ָבא אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
נפל ◌ְּב ◌ִפיו ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה) ,תהלים מא( ◌ַ ׁ ◌ְ
התעוֹ ◌ֵררַ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ

נתיבֹות
ּכנגד ל"ב ְ ִ
ׁשליׁשים ְ ֶ ֶ
ל"ב ָ ִ ִ
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רל"ג [(.ו
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
אחת,
אמה ◌ַ ◌ַ
אמה ,ה ּוא ֶֹ ◌
מנה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׂ
ׁ◌ְש ֶֹ ◌
ארֶ◌ ׁ %של ◌ַ ◌ָּ
ועש ◌ִרים ◌ָ ּב ◌ַ ◌ָּ
שיםאחת ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
אמה ◌ַ ◌ַ
אמהָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ְוהרחב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ָ ֹ ◌ַ
נמצא ◌ַ ◌ָּ
תה ◌ַ ◌ָּ
ארבע ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
הארץ,
עפר ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
0לש ◌ֲ ◌ַ
וכל ◌ַּב ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר )ישעיה מ( ◌ְ ◌ָ
לישיםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
צאים
בילים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
שים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִנגד ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
שים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶוהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
מלמעלה.
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

ּבּכל.
עליֹון ַ ֹ
ּׁשבע הּוא סֹוד ֶ ְ
ֶַ
צדדים
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דידה ◌ַה ּזוֹ ִ◌ ,היא ◌ַ ◌ְ
הארּ ַ◌ %ב ◌ְּמ ◌ִ ◌ָ
מדּ ת ◌ָ ֶֹ ◌
נעשית ◌ִ ◌ַ
וכא ׁ ◌ֶשר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
אמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ָכ %עוֹ לוֹ ת אוֹ ◌ָתן
הארָ◌ ְ◌ .%
אוֹ תוֹ ◌ָ ֶֹ ◌
וכל ◌ַצד ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ַ ּ
צדדים ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֶש ◌ַבע) ,ומתחומים( ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
לארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ַ ּ
עליוֹ ן
0בע ה ּוא סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ארִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ַ
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּב ֶֹ ◌
◌ֶ ◌ְ ׂ
בילים ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְּב ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ ְ◌ ,בסוֹ ד
שים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִוכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
כלָ◌ ְ◌ .
◌ַ ּב ּ ֹ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
היריעת -
לכל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ֹ
אחת ◌ְ ◌ָ
מדּ ה ◌ַ ◌ַ
הרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
הקדוֹ ׁשִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֵ
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אמה,
אמה ◌ַ ◌ַ
התפ ◌ְ ◌ָ
אחתַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מדּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ַַודּ אי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ִ ◌ָ
אחר ◌ַ ◌ָּ
0טה ◌ַ ◌ָּ
להיוֹ ת
העליוֹ ן ◌ֶזה ◌ָ ּבאְ◌ ִ◌ ,
המאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אחר ◌ֶזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֶוזה ◌ַ ◌ַ
והכל ◌ְּבסוֹ ד )מסוד( ◌ַ ◌ָּ
אחת.
מדּ ה ◌ַ ◌ַ
מטה ◌ִ ◌ָ
מעלה ּו ◌ַ ּ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ

קדֹוׁשים ל"ב ול"ד
חׁשּבֹונֹות ְ ִ
ֶ ְ
אחרת
מדּ ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יתרהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִ ◌ָ
קד0ה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
המ ◌ָדּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ְוזוֹ ◌ִהי ◌ַ ּ◌ִ
אחרת
מדּ ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
פניםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
לכסוֹ ת ◌ַעל זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ּ
בפנים
ואר ◌ַ ּבעּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
שים ◌ְ ◌ַ ◌ְלחש ּבוֹ ן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
חש ּבוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַכ ּ◌ָסה ◌ַעל ◌ֶזה עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
ש ּ◌ַת ◌ִים) ,שהיא לכסות על זה שהיא לבפנים ועולה
שים ּו ׁ ◌ְלחש ּבוֹ ן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
בחשבון ,בחשבון שלשים וארבע ,ולבחוץ לחשבון שלשים ושתים( ◌ ◌ְֶוזה ּו סוֹ ד
וארבע
שים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּלבפנים ְ◌ ׁ -ש ׁ ◌ִ
שים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַכ ּ ◌ֶסה ◌ֶזה ◌ַעל ◌ֶזהְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ִ
)שלשים ושתים הוא עומד בפנים ,שלשים וארבע הוא עומד( ◌ַ ּבח ּוץִ◌ .מּ 0ום
גונים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ֵש ׁש
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מדּ ה ◌ִ ׁ
הרי ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לעת ׁ ◌ָש ◌ִניּ ֵ◌ ,
וכל
ונים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםָ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
ואר ◌ָגּ ◌ָמן ◌ְותוֹ ◌ַ ◌ַ
תכלת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מש ◌ָזר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ְ
שים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםּ .ו ◌ִמ ◌ָדּ ה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיאלחש ּבוֹ ן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
חש ּבוֹ נוֹ עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ֶ ׁ ◌ְ
וזה ּו סוֹ ד
ואר ◌ַ ּבעֶ◌ ְ◌ ,
שים ◌ְ ◌ַ ◌ְלחש ּבוֹ ן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
לכסוֹ ת ◌ַעל ◌ֶזה ,עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ַלח ּוץ ◌ְ ◌ַ ּ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
הכת ּוב )תהלים מא( ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
ממ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
רעה ◌ַ ◌ָּ

ׁשּובה
ּבת ָ
ויׁשּוב ִ ְ
ּבמע ָׂשיו ְ ָ
ּתּכל ְ ַ ֲ
ׁשּיס ַ ֵ
ֹולה ֶ ִ ְ
ׁשּמׁשּתּדל ִעם ח ֶ
ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
ּולה ִׁשיב לֹו ֶאת רּוחֹו
ּנצל ְ ָ
לה ָ ֵ
ּגֹורם לֹו ְ ִ
ּקּב"ה הּוא ֵ
לפני ַה ָ ָ
ִ ְֵ
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף ר"נ[(:
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
יח ◌ַעל ◌ָּכל
להש ◌ִגּ ◌ַ
וזה עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מערבֶ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יהירא"ל עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ללמד ּתוֹ ◌ָרה
ניהם ◌ִ ◌ְ ֹ
מכניסים ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
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סת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַעל חוֹ ◌ֶלה ◌ְּכ ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ְּב ◌ֵבית
לכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
הרב ,וּ ◌ְ ◌ָ
לבית ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
חטאיו
תבוֹ ◌ֵנן ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
דיעים לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ
עליו וּ מוֹ ◌ִ ◌ִ
יחים ◌ָ ◌ָ
מש ◌ִגּ ◌ִ
חליוֹ  ,וּ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
לרבוֹ נוֹ ִ◌ .מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִעם
מהם ◌ְ ◌ִ ּ
וישוּ ב ◌ֵ ◌ֶ
במעשיו ◌ְ ◌ָ ׁ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
תשוּ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מעשיו ◌ְ ◌ָוי ׁשוּ ב ◌ִּב ◌ְ ׁ
אוֹ תוֹ חוֹ ◌ֶלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ועל ◌ֶזה
להשיב לוֹ ◌ֶאת רוּ חוֹ ַ◌ ְ◌ .
לה ◌ָנּ ◌ֵצל וּ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ָ ּברוּ  #הוּ א ,הוּ א גּ וֹ ◌ֵרם לוֹ ◌ְ ◌ִ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים מא( ◌ַ ׁ ◌ְ
להיוֹ ת! ◌ֶ ◌ָּ
רעה
אלא ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
רעה? ◌ְ ּביוֹ ם ◌ַרע ◌ָ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי
נש ◌ָמתוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
לקחת ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
הרעה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
תה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
 ◌ְ ּביוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶ ◌ֶלטת אוֹ ◌ָ ּ
אמר) ,שמואל ב יג( ◌ַמדּ ּו ◌ַע
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ֶ◌ -זה ּו חוֹ ◌ֶלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׂ
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ימל ◌ֵטה ּו ה'.
המ ◌ֶלּ .%ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ְ◌ ,%ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
אתה ◌ָ ּכ ◌ָכה ◌ַדּ ל ◌ֶּבן ◌ַ ◌ֶּ
◌ְ ◌ֵ ּ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ חוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
ואל ּו )אותם שמסתכלים( ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
להשיבוֹ
ּ
אצל ◌ַ ◌ָ ּ
היכל ◌ַה ◌ֶזה
ארנ ּוּ ַ◌ .ב ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מחטאיו ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ּ
הדּ ין ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,י ◌ָנּ ◌ֵצל
יחּ .ו ◌ַביוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ◌ַ ◌ִ
להש ◌ִגּ ◌ַ
עליו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
ּ
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
הדּ ין
מסר ◌ַ ◌ִ
ימל ◌ֵטה ּו ה'ַ◌ .היוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ּ◌ֶ
וכל ◌ֵ ּ
יח,
להש ◌ִגּ ◌ַ
מדים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
לש-ט ּבוֹ )על העולם(ָ◌ ְ◌ ,
רעה ◌ִ ׁ ◌ְ
תה ◌ָ ◌ָ
◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
חר ◌ִּכים.
נקרא ּו ◌ֲ ◌ַ
ְולכן ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ֵ

ּכּלם
וחס ַעל ֻ ָ
החר ִּכים ְ ָ
ּומציץ ִמן ַ ֲ ַ
מׁשּגיח ֵ ִ
ה' ַ ְ ִ ַ
ה0נהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִדין ◌ַעל
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּביוֹ ם ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ָ ּכל
להש ◌ִטיןָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הרע ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְואוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
מתעט ◌ִרים ◌ּ3כ ◌ָּלם
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ .
מדים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלה ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
זמן ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שיר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מדים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
מציץְּ◌ ,כ ◌ִמי
החרכיםִ◌ ֵ◌ .
מציץ ◌ִמן ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
הח5נוֹ ת ◌ֵ ◌ִ
יח ◌ִמן ◌ַ ◌ַ
מש ◌ִגּ ◌ַ
השירים ב( ◌ַ ׁ ◌ְ
ואחר
0צ ◌ִריַ◌ ַ◌ ְ◌ .%
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
יח ◌ִ ◌ָּ
ממקוֹ ם ◌ַדּ קֶ◌ ׁ ,שרוֹ ◌ֶאה ◌ְו-א רוֹ ◌ֶאה ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
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I

תח
יתרהֶ◌ ׁ ,ש ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
הש ◌ָגּ ◌ָחה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הח5נוֹ תָ◌ ,מקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ׁ ◌ְ
יח ◌ִמן ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכַ◌ ,%מ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
הכלּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
יח ◌ַעל
מש ◌ִגּ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
לרחם ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
תחים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
בחרכים ◌ַ ◌ָּ
חלוֹ נוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
מסת ◌ֵּכל ◌ַּב ◌ַ ּ
הכל.
וחס ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
הלל ּוָ◌ ְ◌ ,
הלל ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,

הּנה ֶזה ָּבא".
ּדֹודי ִ ֵ
"קֹול ִ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קעים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ׁשוֹ ◌ָפר ּו ◌ִ ◌ְ
ראל ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ואזְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
למעלה אוֹ תוֹ
◌ְ ◌ָ
ונעשה
מים ◌ְור ּו ◌ַחׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מאש ּו ◌ַ ◌ִ
◌ַה ּקוֹ ל ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ַה0וֹ ◌ָפרּ ָ◌ ,כל ּול ◌ֵ ◌ֵ ׁ
מהכל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ
הקוֹ לְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְלעוֹ ◌ֵרר קוֹ ל ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
מתוֹ  %אוֹ תוֹ
מים ◌ְור ּו ◌ַחָ◌ ,אז יוֹ ◌ֵצא ◌ָ ּכרוֹ ז
אש ּו ◌ַ ◌ִ
◌ַה0וֹ ◌ָפרֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהּ ָ◌ ,כל ּול ◌ְּב ◌ֵ ׁ
הנּ ה ◌ֶזה ◌ָ ּבא ◌ְוגוֹ '
הרקיעים ◌ְואוֹ ◌ֵמר :קוֹ ל דּ וֹ ◌ִדי ◌ִ ◌ֵ
מכריז ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
החר ◌ִּכים.
מציץ ◌ִמן ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
הח5נוֹ ת ◌ֵ ◌ִ
יח ◌ִמן ◌ַ ◌ַ
◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ

ּבדר 5ה'.
ׁשהֹולכים ְ ֶ ֶ
יׂשראל ֶ ְ ִ
אׁשריהם ִ ְ ָ ֵ
ַ ְֵ ֶ
אש ◌ֵרי ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו'
◌ַ ׁ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָחס ◌ַעל
דעים ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ְואז ◌ּ3כ ◌ָּלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ
ארץ
עצה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
להם ◌ֵ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
מריםְ◌ ׁ ַ◌ :
ראלְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
העם
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
ואז ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים פט( ◌ַ ׁ ◌ְ
מלמעלהָ◌ ְ◌ .
רחמים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
דעי ◌ְתרוּ ◌ָעהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִרים
ודּ אי .יוֹ ◌ְ ◌ֵ
דעי ◌ְתר ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
דעי ◌ְתרוּ ◌ָעה .יוֹ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ◌ְ ◌ֵ
התר ּו ◌ָעה ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי
הכל ◌ִנדּ וֹ ◌ִנים ּבוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
הק ׁ ◌ֶשה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
ּ
דעים ◌ֶאת
הבאִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם יוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
רכי ◌ַ ◌ָ ּ
ליחד ◌ִיח ּוד
דרכיו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ללכת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דעים ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
פקוּדי ַדּף )רנ"א[(.
פּרשׁת ְ ֵ
וֹהר ְשׁמוֹת ָ ָ ַ
)מא ,ב( ] :ז ַ

ׁשּיהא ּבֹו ַחּלֹונֹות.
צריֵ ְ ֶ 5
ּכנסת ָ ִ
ֵּבית ְ ֶ ֶ
והחר ◌ִּכים ◌ַ ◌ָּ
החלּ וֹ נוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
לאחז ◌ֶאת ◌ָ ּכל
מדים ◌ֶ ◌ֱ ֹ
הלל ּוּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
הלל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
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פלוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ִ ◌ְּ
הת ◌ִ ּ
להכניסן
יח ◌ָ ּב ◌ֶהןָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להש ◌ִגּ ◌ַ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ְ
מל ◌ַ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ֵּבית ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נסת ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ
◌ַ ּ
להתפ ◌ֵּלל ּבוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
חלוֹ נוֹ תֵ◌ ,אינוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ

ענין י"ב ַחּלֹונֹות
ִ ְָ
מעלהּ ֵ◌ .בית
נסת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
נגד ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ְּ
למטה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ְּ
נסת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מעלה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ַ ּ
אמרנ ּו ּ ָ◌ -כ%
חלוֹ נוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
נסת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
עשר ◌ַ ּ
חלוֹ נוֹ ת
יש ◌ָ ּב ּה ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
הגּ דוֹ ◌ָלה ◌ֵ ׁ
נסת ◌ַ ◌ְ
למעלה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
למטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַגּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נגד ◌ֶזה,
מדים ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והכֹל עוֹ ◌ְ ◌ִ
חתוֹ ןּ ַ◌ ְ◌ .
הת ◌ְ ּ
נסת ◌ַ ּ◌ַ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
לבית ◌ַ ◌ְּ
 ◌ָ ּכַ◌ %גּ ם ◌ְ ◌ֵאל ּו ◌ַ ּב ◌ָגּ ◌ֶון ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּ
מדים ◌ֵ ּ
אל ּוּ ,ו ◌ְכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ִ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ועל ◌ֵּכןְּ◌ ,ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
כלַ◌ ְ◌ .
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶלה ◌ַּב ּ ֹ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
הרע ְּ◌ ַ◌ ְ◌ -
הצד ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵלט אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ

ּגנזי ִרּבֹונֹו.
ּיֹודע ִ ְ ֵ
חלקֹו ֶׁשל ַה ֵ ַ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
חסים ◌ַעל
יהירא"ל עוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
הממנּ ה ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֵכןֶ◌ 3◌ ְ◌ ַ◌ ,
בש ◌ִביל ◌ֶזה
מש ּ◌ִכיל ◌ֶאל ◌ָדּ לּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
אמר ◌ַ ׁ ◌ְ
ענ ◌ִ ּייםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ
רביעי,
אחר ◌ְ ◌ִ ◌ִ
היכל ◌ַ ◌ֵ
נכלל ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
וההיכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היכל ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הכל עוֹ ◌ֵמד ◌ַּב ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
דע ◌ֶאת
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
כלְ◌ ׁ ַ◌ .
והדּ ◌ִינים ◌ַל ּ ֹ
הגּ ◌ֵזרוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
לזכוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
רבוֹ נוֹ ּ◌ָת ◌ִמידּ ַ◌ ְ◌ ,
לקדּ ׁש ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ִ ּ
ליחדוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ִגּ ◌ְ ◌ֵנזי ◌ִר ּבוֹ נוֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ּ
הבא.
◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ

הּקדֹוׁש
מח ִׁשיב לֹו ַ ָ
הּקּב"ה ֹלא ַ ֲ
לפני ַ ָ ָ
וחֹוטא ִ ְ ֵ
ָּכל ִאיׁש ֶׁשהּוא ַדל ְ ֵ
חטא
ָּברּו 5הּוא ֵ ְ
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר חדש פ' אחרי )דף סָ◌ [(.דּ ◌ָבר
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
ימל ◌ֵטהוּ ה',
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
אחרְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ַ ◌ֵ
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I

שה ּ◌ִליּ .בא
יע ◌ֶ ׂ
מע ◌ִ ּזי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יחזק ◌ְ ּב ◌ָ ◌3
)ישעיה כז( אוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יעשה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ִלי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַ ◌ֲ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ִ ◌ֶ ּ
מ0לוֹ ◌ְּכל ּוםְ◌ ,ו-א ׁשוֹ ◌ֵאל ּ ◌ְפר ּו ◌ָטה
נקרא ◌ָ ◌ָ
ראהַ◌ ,דּ ל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ֵ
נסתרֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
אדם.
לש ּום ◌ָ ◌ָ
דחקוֹ ◌ְ ׁ
מגלה ◌ָ ◌ְ
אדםְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ִמּ 0ום ◌ָ ◌ָ
מעלהְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר :יוֹ ◌ֵתר
מריבה ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יעשה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ָדּ ◌ְחקוֹ  ,ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עשר
אחד ֹ ׁ ◌ֶ
לאיש ◌ֶ ◌ָ
האנשים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםׁ ִ◌ ְ◌ .
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
אני ◌ִ ◌ָ ּ
ָרשע ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ ◌ָ
ולי ◌ֵאין ׁש ּום ּ ◌ְפר ּו ◌ָטה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
מלא ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהבִ◌ ,מ ◌ֶּכ ◌ֶסףִ◌ ְ◌ ,
◌ַרבֵּ◌ ,ביתוֹ ◌ָ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
חטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ללב ׁשַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּי ◌ֱ ◌ָ
בגד ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
לאכל ּו ◌ֶ ◌ֶ
לחם ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ְואין ◌ִלי ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֵ
יעשה
צדקהׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ויתן לוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מע ּזוֹ ◌ְ ◌ִ ּ◌ֵ
חזק ◌ְ ּב ◌ָ ◌3
איש ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ
וכל ◌ִ ׁ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ .
יעשה ּ◌ִלי.
ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ִליָ◌ ׁ ,שלוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ

רׁשע?!
יהיה ָ ָ
ִמי ֶׁשּטֹוב לֹו ִ ְ ֶ
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא- ,א
ראהָּ◌ ,כל ◌ִאי ׁש ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַדל ◌ְוחוֹ ◌ֵטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
בדע ּתוֹ .
חטאִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מחשיב לוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
ל7טן )איוב
אמר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ָ ◌ָ
מא ּיוֹ בּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ִמ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ֵ ◌ִ
עבדּ י ◌ִא ּיוֹ בַ◌ ָ◌ ,
לבֶ◌ %אל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מת ◌ִ ◌ְ ּ
מאין ◌ָּתבא כ ּו') ,איוב ב( ◌ֲה ◌ַשׂ ◌ְ ּ◌ָ
א( ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
אמר לוֹ
ה7טן ◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן לוֹ ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ֶּכ ◌ֶסף
יש ◌ָ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואׁ ֵ◌ :
◌ַ ◌ָ ◌ָ
ויהיה ◌ַרע?
וכל ט ּוב ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בנים ◌ְ ◌ָ
מרגּ ◌ִל ּיוֹ ת ּו ◌ָ ◌ִ
וזהב ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ

מּכה ֶאת ִאּיֹוב
ּׂשטן ַ ֶ
ַה ָ ָ
אליו ◌ַאל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַלח ◌ָ ◌ְיד.%
אשר לוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְידַ◌ ,%רק ◌ֵ ◌ָ
הנּ ה ◌ָ ּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר לוֹ ֵ◌ ִ◌ :
◌ָ ◌ַ
נש ◌ַאר ◌ְּב ◌ָידוֹ ◌ְכל ּום.
והרג ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ָניוְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
בידוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַָנתן אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ
אמר
שרוֹ ַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ואל ◌ְ ּב ◌ָ ׂ
עצמוֹ ◌ְ ◌ֶ
וגע ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ
ואמר) :שם( ◌ְ ◌ַ
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחר ◌ָּכַ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ַ
מר.
נפשוֹ ׁ ◌ְש ֹ
בידַ◌ %אֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ׁ
לוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא) :שם( ◌ִהנּ וֹ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
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מּדעּתֹו
יצא ִאּיֹוב ִ ַ ְ
ָָ
ואמר ◌ָ ּכ) :%שם י( ◌ֲהטוֹ ב ◌ְל%
מדּ ◌ְע ּתוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יצא ◌ִא ּיוֹ ב ◌ִ ◌ַ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ָ
אבי
שה ◌ִלי?! ◌ָ ◌ִ
הע ׁ ◌ֶשק ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ֲע ◌ֶ ׂ
תעשק?! ◌ֲהטוֹ ב ◌ֶזה ◌ָ ֹ
◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ׁ ֹ
ונתת ◌ִ ּבי
עמ ◌ֶהם ◌ְ ּב ׁ ◌3ש ◌ָּתפ ּותָּ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
התחב ◌ְ ּ◌ָ
ואתה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
עש ּו ◌ַהגּ ּוףָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ְואמי ◌ָ ׂ
רת ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ִ ◌ִּ
מר,
נפשוֹ ׁ ◌ְש ֹ
אמר ◌ָּת ◌ַאֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ׁ
פש ◌ִהיא ׁ ◌ֶש ◌ְּלְ◌ ַ◌ ָ◌ ,%
הנּ ◌ֶ ׁ
נש ◌ָמהֶ◌ ַ◌ .
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רצה -
0ת ◌ְ ◌ֶ
עשה ּבוֹ ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ִ
אמרת ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ואמיָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אבי ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
ש ּו ◌ִלי ◌ָ ◌ִ
ְוהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ָע ׂ
◌ ◌ַ
עשה ◌ִלי?!
העשק ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
וכי ה ּוא טוֹ ב ◌ֶזה ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ

למעלה
יּנצל ְ ַ ְ ָ
ּתֹורה ִ ָ ֵ
לֹומד ָ
ֹולם ֵּבן ֵ
ּמׁשאיר ָּבע ָ
ַה ַ ְ ִ
אדם
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ לַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָדּ ל? ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
אחר) ,תהלים מא( ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ּ
נש ◌ָמתוֹ ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
יצאה ◌ִ ׁ ◌ְ
בניםָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ָימ ּות ◌ְ ּב-א ◌ָ ◌ִ
טירתוֹ
ליד -א
הפס ּוק ) -משלי יא( ◌ָיד ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ַ ּ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ
דנּ
◌
ֶ
מ
◌
ְ
ויל
◌
ַ
◌
ִ
אחד
◌
ָ
◌
ֶ
ב
ּ
יחזיק
◌
ִ
◌
ֲ
◌
ַ
אם
◌
ִ
לם,
◌
ָ
ב
ּ
◌
ָ
ן
ב
ּ
◌
ֵ
ל
אר
◌
ָ
ש
◌
ְ
ׁ
נ
◌
ִ
ואם
◌ִי ◌ָנּ ◌ֶקה ◌ָרעִ◌ ְ◌ .
וֹ
עוֹ
וֹ
ּ וּ
ימל ◌ֵטהוּ ה'.
רעה ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
יעשה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ִלי ,וּ ◌ְביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
תוֹ ◌ָרה ׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ -

ּגיה ֹּנם
אררט ָמקֹום ֵ ִ
ּבהרי ֲ ָ ָ
ְ ֵָ
עמוֹ ,
הרי ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לבין ◌ָ ◌ֵ
הלֵ◌ ְ◌ %
אחד ◌ָ ◌ַ
ראהִ◌ ,אם ◌ֶ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
אררט ,ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ִ ּ
ּו ֹ
מהגּ ּמוֹ ת,
ועשן יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ַ ◌3
אשָ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
בקעים ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
גמוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ָ
ְוראה ◌ּ 3
אחד
ודּ אי ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמרַ◌ ַ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ◌ַוי! ◌ַוי! ַ◌ ָ◌ -
וש ◌ַמע ◌ִאי ׁש ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ָ
יהנּ ֹם ◌ָ ּכאן.
הגּ ◌ִ
◌ִמ ◌ְּמקוֹ מוֹ ת ◌ַ ◌ֵ

רׁשע
ׂשֹורפים ָ ָ
הּקֹוצים ְ ִ
ַ ִ
וגדי ׁש ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל קוֹ ◌ִצים ◌ַעל
אחדִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
איש ◌ֶ ◌ָ
וראה ◌ַּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ◌ִ ׁ
נרדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אש ּ◌ַת ◌ַחת
מכניסים ◌ֵ ׁ
יהנּ ֹם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ִ◌
מהגּ ◌ִ
ממנּ ים ◌ֵ ◌ַ ◌ֵ
תפיוּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
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הגּ ◌ִדי ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
מרים לוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵני
והי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
והיה צוֹ ◌ֵעקָ◌ ְ◌ .
ונש ◌ַרףָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הקוֹ ◌ִציםׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ
מעלה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ן אוֹ תוֹ :
מה0וֹ ◌ֵפט ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםְ◌ ׁ ,של ּו ◌ִחים ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עזבת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מרים
מלאכיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ואת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ֶ
אתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ַ ◌ָּ
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל
ית ◌ָ ◌ָ
עש ◌ָ
ואתה ◌ָ ◌ִ ׂ
הבאָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ְתּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ּ
ונחש -
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִמ ◌ִ ּצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל סמא"ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׁ
הקוֹ ◌ִציםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
ש ◌ְרפ ּו אוֹ ◌ְת.%
◌ַה ּקוֹ ◌ִצים ◌ִי ◌ְ ׂ

ּבעֹולם?
ׁשאר ָּת ֵּבן ָ ָ
האם ִה ְ ַ ְ
ִַ
אתה?
יהנּ ֹםִ◌ :מי ◌ַ ּ◌ָ
הגּ ◌ִ
הר ׁ ◌ָשע ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
אמר לוֹ אוֹ תוֹ ◌ְיה ּו ◌ִדי ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
יהנּ ֹם -א
והממנּ ים ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ֵגּ ◌ִ
אניִ◌ 3◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמרְ◌ :יה ּו ◌ִדי ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
פעמים
עמים ◌ָדּ ◌ִנים אוֹ ◌ִתי ◌ַּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִוש ׁ
מזכ ◌ִירים ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ִמיָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ִּ
הגּ ◌ִליל
אמר לוֹ ָ◌ ַ◌ :
ידע ּ◌ָת? ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ֶ◌ :את ׁ ◌ֵשם ◌ְמקוֹ ◌ְמְ◌ ַ◌ ָ◌ %
ילהַ◌ ָ◌ .
◌ַּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ארת ◌ֵּבן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם?
והש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
העליוֹ ןְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ - .
◌ָ ◌ֶ ◌ְ

ׁשאיר ֵּבן
ִה ְ ִ
הר ּבוֹ ת
מהרעוֹ ת ◌ָ ◌ַ
הייתי ◌ַק ◌ָ ּצבּ ,ו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אר ּ◌ִתיִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמרִ◌ּ ,תינוֹ ק ◌ִה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
מרגלי ּו ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ַדי.
דנים אוֹ ◌ִתי ◌ִמ ּ ◌ִפיּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ברא ׁשוֹ ◌ָנה ◌ָהי ּו ◌ָ ◌ִ
יתי ◌ָ ◌ִ
עש ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׂ
ממנּ ה ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ּ
הק ◌ָברוֹ ת אוֹ ◌ֵמר ◌ִלי ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִנים
לאֶ◌ ׁ %שה ּוא ◌ְ ◌ֶ◌ 3
ְוהמ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַּ
ונ ׁ ◌ְש ◌ַ ּבע ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶקר! אוֹ י
התוֹ ◌ָרהִ◌ ְ◌ ,
לק ◌ֵ ּים ◌ֶאת ◌ַ ּ
למי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַּבע ◌ְ ◌ַ
אוֹ ◌ִתי :אוֹ י ◌ְ ◌ִ
הניחה ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
◌ַ ◌ַ ּ
0מ ׁש ּו
תפלין ◌ֵמעוֹ ◌ָלם! ◌ְואוֹ י ◌ַל ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
רקפת ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
לק ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
דים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְּ
הבלי ◌ָהעוֹ ◌ָלם!
לכים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לרגלים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
הבלי ◌ָהעוֹ ◌ָלם! ◌ְואוֹ י ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ

מיתתֹו
ּבׁשעת ִ ָ
מעידה ִ ְ ַ
ּנׁשמה ְ ִ ָ
ַה ְ ָ ָ
אמרתי ◌ָ ּכל ◌ַמה
מרדּ ּותִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
מכוֹ ת ◌ַ ◌ְ
מלקים אוֹ ◌ִתי ◌ַ ּ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ממנּ ה ◌ַעל
היה ◌ְ ◌◌ֶ 3
לאֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ָ
והמ ◌ְ ◌ָ
מתיַ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
נש ◌ָ ◌ִ
באה ◌ִ ׁ ◌ְ
יתיּ .ו ◌ָ ◌ָ
0עש ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ ׂ
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ש ◌ָתה
מתי ◌ָע ◌ְ ׂ
ונש ◌ָ ◌ִ
יתיְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
0עש ◌ִ
מכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ ׂ
אחד ◌ִ ◌ָ ּ
ונתנ ּו ◌ְּכ ◌ָתב ◌ֶ ◌ָ
מתיְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ִנש ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ְ
ואמר ּו) :דברים יז( ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵ ◌ִ
לאְ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
המ ◌ְ ◌ָ
◌ֵעד ּות ◌ִעם ◌ַ ּ◌ַ
עדים אוֹ
מר
חיקְ◌ ׁ %ש ֹ
מ0כבת ◌ֵ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה )מיכה ז( ◌ִ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
עדים י ּו ◌ַמת ◌ַה ּ◌ֵמתַ◌ ְ◌ .
שה ◌ֵ ◌ִׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אדם
מעידה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תחי ◌ִפיּ .%ו ◌ִמי ה ּוא? זוֹ ◌ַ ◌ְ
ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
מיתתוֹ .
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ִ ◌ָ

הּבן ַההּוא
לחּפׂש ֶאת ַ ֵ
הלֵ ַ ְ 5
ַָ
ואמר
העליוֹ ןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הלַ◌ %ל ◌ָגּ ◌ִליל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מ0נתוֹ אוֹ תוֹ ◌ִאי ׁשַ◌ ָ◌ ,
התעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
קצבֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵמת
אחדָ◌ ִ◌ ָ◌ :
לאיש ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ׁ
ראית ◌ִתינוֹ ק ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵּבן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
עליו ,ה ּוא
אתה ׁשוֹ ◌ֵאל ◌ָ ◌ָ
התינוֹ ק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
אמר לוֹ ִ◌ּ ַ◌ :
זמן ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני? ◌ָ ◌ַ
◌ִּב ◌ְ ◌ַ
יהיה
וכֶ◌ ְ◌ ִ◌ %
אביוּ ָ◌ .כָ◌ ְ◌ %
רשע ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ִ
חיםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
טב ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
הוֹ ◌ֵלֵ◌ ְ◌ %
לבית ◌ַ ◌ִּ
אחד,
מדר ׁש ◌ֶ ◌ָ
לבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הלֵ◌ ְ◌ %
היניקה אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
ינקת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
ולמ ◌ֶ ◌ֶ
לאביוֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
לוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ככ ◌ֶסף ◌ְוגוֹ '.
בקש ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ָּ
היה אוֹ ◌ֵמר) ,משלי ב( ◌ִאם ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ָש ◌ַמע ּ◌ִתינוֹ ק ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ

רּבי
ּׁשּנע ֶׂשה ַ ִ
חּנֶ 5את ַה ֵּבן ַעד ֶ ַ ֲ
ִֵ
ערים
הנּ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ֵחק ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
היה ◌ְ ◌ַ ׂ
וראה ◌ִתינוֹ ק ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
חיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְט ◌ָ ּב ◌ַ ◌ִ
לבית ◌ַ ּ◌ִ
הלֵ◌ ְ◌ 2
◌ָ ◌ַ
עמוֹ ,
עמיַ◌ ָ◌ ְ◌ .
חיםַ◌ ָ◌ .
טב ◌ַ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵבית ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
והלּ ִ◌ %
אמר לוֹ ּ ְ◌ :ב ◌ִניֵ◌ ,לִּ◌ ִ◌ %
מלמד אוֹ תוֹ ּתוֹ ◌ָרה,
היה ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לרב ◌ֶ ◌ָ
ונתן אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
והלבי ׁש אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
הפטרה ◌ְ ּב ◌ֵבית
אמר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועשה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
וקראׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
התינוֹ ק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַדל ◌ַ ּ◌ִ
והתח ◌ֵּכם יוֹ ◌ֵתר,
וש ◌ָנה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תפ ◌ֵּללַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָרא ◌ְ ׁ ◌ָ
ועשה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ ◌ַ
נסתׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ְרא ּו לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי.

וכל.
מּכל ָ ֹ
הּדין ִ ֹ
ּגזר ַ ִ
קרעּו ִלי ְ ַ
קּדיׁש ָ ְ
ואמר ַ ִ
לּתפּלה ְ ָ ַ
ׁשעבר ַ ְ ִ ָ
ּבׁשעה ֶ ָ ַ
ְ ָָ
עדן
ּבגן ֵ ֶ
חלק ְ ַ
נתנּו ִלי ֵ ֶ
ׁשהתחּכם ָ ְ
ׁשעה ֶ ִ ְ ַ ֵ
ּוב ָ ָ
ְ
דנים אוֹ תוֹ ּ ָ◌ ,בא
אבי ◌ַה ◌ֶ ּי ◌ֶלדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו ◌ָ ◌ִ
המת ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֲ ◌ִ
האיש ◌ַ ּ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
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ינחם
חמת אוֹ ◌ִתיֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואמר לוֹ ַ◌ :ר ◌ִ ּביְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לחכם ◌ֶזה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ְתּ ָ◌ ַ◌ %
ההפטרה ◌ַ ּב ◌ָ ּק ◌ָהל,
אמר ◌ְ ּב ◌ִני ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
קדּ י ׁש,
ואמר ◌ַ ◌ִ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עבר ◌ַל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
הדּ יןְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הפקיע ּו אוֹ ◌ִתי ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
חלק
נתנוּ ◌ִלי ◌ֵ ◌ֶ
התחכםְ◌ ָ◌ ,
מכֹל ◌ָ ֹ
קרעוּ ◌ִלי ◌ְגּ ◌ַזר ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
וכל .וּ ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הדּ ין ◌ִ ּ
החלק ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאֶ◌ ֵ◌ ַ◌ ,
מרים ◌ֵ ◌ֶ
החלק ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
וזהוּ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
עדןֶ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
יקים
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
והכניסוּ אוֹ ◌ִתי ◌ִעם ◌ַ ◌ַ
עצמוֹ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פני ◌ַ ◌ְ
וצדּ יק ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לכל ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
יבה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם.
לי ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ַ ◌ְ

הּכבֹוד ַה ֶּזה
ּבכל ַ ָ
זכיתי ְ ָ
ּבזכּותִ ִ ָ A
ְִ ְ
כתר
עטר ּו אוֹ ◌ִתי ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
רביְ◌ּ ִ◌ ,
וקרא ּו לוֹ ◌ַ ◌ִּ
התחכם יוֹ ◌ֵתרְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אכילה ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיה
ונתנ ּו ◌ִלי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מתעט ◌ִרים ּבוֹ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יקים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
יקים
צדּ ◌ִ
מריםִ◌ ַ◌ ,
וזה ּו ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
0כינהֶ◌ ְ◌ .
הנים ◌ִמ ◌ִ ּזיו ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תענ ּוג ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ִ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ
וכל
ה0כינהָ◌ ְ◌ .
ונהנים ◌ִמ ◌ִ ּזיו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
תיהם ◌ְ ּב ◌ָרא ׁ ◌ֵש ◌ֶ
ועטרוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ה0כינהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
בילַ◌ ,%ר ◌ִ ּבי,
בש ◌ִ ◌ְ
וש ◌ָתהּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
אכל ◌ְ ׁ ◌ָ
אל ּו ◌ָ ◌ַ
הנה ◌ִמ ◌ִ ּזיו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִאי ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ֶ
יש ◌ְל%
חלקֶ◌ ׁ ,%ש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶזה ◌ֵ ׁ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
הכבוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ַ◌ .
לכל ◌ַ ◌ָ ּ
ָזכיתי ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ִ
ּ
זכה
ואש ◌ָריו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶּ
הבאְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ .
עליוֹ ן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
חלק יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִאיר ◌ֵּבן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.

הּקדֹוׁש
ּכביכֹול ִעם ַ ָ
צדקה ִ ְ ָ
ֹוׂשה ִעּמֹו ְ ָ ָ
עני ְוע ֶ
ּבידֹו ֶׁשל ָ ִ
הּמחזיק ְ ָ
ַ ַ ֲִ
ֹוׂשה ָׁשלֹום
ָּברּו 5הּוא ע ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי,
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר חדש )דף צבַ◌ ָ◌ [(:
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ּו ◌ַדּ ל?
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים מא( ◌ַ ׁ ◌ְ
מכל
אני ◌ִ ◌ָ ּ
וכי יוֹ ◌ֵתר ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ַמה ּ◌ִת ּ◌ֶתן ◌ִליִ◌ ְ◌ ,
נס ◌ָּתרַ◌ .ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ִאי ׁש ◌ִ ◌ְ
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מריבה ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ׁ ַ◌ .
ויעשה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
האדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם? ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
יעשה
מע ◌ִ ּזי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יחזק ◌ְּב ◌ָ ◌3
ש ◌ִּכיל לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה כז( אוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ׂ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְנהוֹ ◌ַראיַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
יעשה ּ◌ִליֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ִלי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
0אמר אוֹ
וכי ◌ַ ◌ָ ּ
ה0לוֹ ם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ָ
מע ◌ִ ּזי ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ ,
ַיחזק ◌ְּב ◌ָ ◌3
◌ ◌ֲ ◌ֵ
וה-א
עשה לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ ם? ◌ַ ◌ֲ
למי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
צריִ◌ ְ◌ %
שה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ִּב ◌ְמרוֹ ◌ָמיוִ◌ ָ◌ ,
עוֹ ◌ֶ ׂ
ה0לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ !
◌ַ ◌ָ

צערֹו.
לפי ַ ֲ
האדם ְ ִ
ּדנים ֶאת ָ ָ ָ
ֵאין ָ ִ
שה
עצמוֹ ◌ְ ּבדּ ֹ ◌ַחק ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
העניּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אלּ א ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
שה
עני ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
חזיק ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
והמ ◌ֲ ◌ִ
מעלהַ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מריבה ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
ביכוֹ ל ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
שה ׁ ◌ָשלוֹ ם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
צדקהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
עמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּ
מחילה ◌ִ ◌ְּ
לעני ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֵ ּ
הטיח
יתב ◌ַרַ◌ %על ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ ◌ַ
פניו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מל ◌ָ ◌ָ
בק ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לפי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
גרם
לבין קוֹ נוֹ ִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
שה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ֵּבינוֹ ◌ְ ◌ֵ
ואז עוֹ ◌ֶ ׂ
מעלהָ◌ ְ◌ ,
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ברים ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
חזיק ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ,
והמ ◌ֲ ◌ִ
לעניַ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
צדקה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
שוֹ ת ׁ ◌ָשלוֹ ם? ◌ֶזה ◌ַהנּ וֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לע ׂ
לוֹ ◌ַ ◌ֲ
הדּ לּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
וזה ּו ◌ַ ◌ַ
מע ◌ִ ּזי ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ְ◌ ,
יחזק ◌ְ ּב ◌ָ ◌3
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב אוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
צערוֹ .
האדם ◌ְ ◌ִ
◌ַמה ּו אוֹ ◌ֵמר? ◌ֵאין ◌ָדּ ◌ִנים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לפי ◌ַ ◌ֲ

ׁשֹומע
והּקב"ה ֵ ַ
נֹותנת קֹולֹות ְ ַ ָ ָ
לרחמים ִהיא ֶ ֶ
צריִ ֲ ַ ְ 5
ֹולם ָ ִ
כׁשהע ָ
ְ ֶָ
קֹולּה
ֶאת ָ
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר ח"ב פ' בשלח )דף נ"ב[(:
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
רקיעּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש
אחת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ,י ׁש ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
שה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
וחת,
ביל ּהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא צוֹ ◌ַ ◌ַ
הרבה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
לה,
הצ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מקבל קוֹ ◌ָ ּ
מע ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
תנת קוֹ לוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
לרחמיםִ◌ ,היא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צריִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
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ואז ◌ָחס ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
להָ◌ ְ◌ ,
ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מע ◌ֶאת קוֹ ◌ָ ּ
כשרוֹ ◌ָצה ◌ְלהוֹ ◌ִלידִ◌ ,היא
מיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
מב( ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
יה,
ראש ּה ◌ֵ ּבין ◌ִּב ◌ְר ◌ֶּכ ◌ָ
וש ◌ָמה ֹ ׁ ◌ָ
ואז ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ◌ָ ׂ
דדיםָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְִנס ּ◌ֶת ◌ֶרת ◌ִ ◌ָ ּ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
מרימה קוֹ לוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מז ּ◌ֵמן
עליהּ ,ו ◌ְ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָחס ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וחת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְוצוֹ ◌ַ ◌ַ
רע
תה ◌ְוקוֹ ◌ֵ ◌ַ
ערותהּ ,ופוֹ ◌ֵ ◌ַ
נח ׁש ◌ֶ ◌ָ
תה ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
תח אוֹ ◌ָ ּ
אחדְ◌ ,ונוֹ ׁ ◌ֵשְּ◌ %ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
נגדּ ּה אוֹ ◌ָ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ַ◌ ,ב ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזה
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לידה ◌ִמ ◌ָ ּידַ◌ ָ◌ .
◌ָל ּה אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ָ
וקא.
וכַ◌ %דּ ◌ְ ◌ָ
נסה ◌ֶאת ה'ָ◌ ְ◌ ,
ואל ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַאל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַאל ◌ְ ◌ַ
)תהלים

אשרי מי שמשגיח על החולה ומודיע לו שישוב בתשובה
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר חלק ב' היכלות דקדושה
ש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַא ׁ ◌ְ
פ' פקודי )דף רנ (:זוהר תורה[ אמר רבי שמעון ,כל מי
שמסתכל על החולה כשהוא שוכב על ערסיה ,ומשגיח
עליו ,ומודיע לו שיסתכל בחטאיו ויפשפש במעשיו ,ויחזור
בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא ,הוא גורם לו להנצל
מגיהנם ,ולהשיב רוחו להקדוש ברוך הוא.

והוא הגורם שינצל מן הדין
ימ ◌ְּל ◌ֵטה ּו
רעה ◌ְ ◌ַ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
"א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
ועל זה כתיבַ◌ :
רעה" ,ביום רע היה צריך לומר,
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
ה'" ,מהו ◌ְּ
רעה" ,ביום ששולט רעה ההיא לקחת נשמתו,
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְ ּ
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל" ,זהו הוא חולה ,כמו שכתוב:
"אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ַ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶל) "#שמואל ב' יג ,ד( ,ובשביל זה
"מדּ וּ ◌ַע ◌ַא ּ◌ָתה ◌ָּכ ◌ָכה ◌ַדּ ל ◌ֶּבן ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַ
ימ ◌ְּל ◌ֵטה ּו ה'" ,מי שמסתכל בחולה הזה ,להחזירו
רעה( ◌ְ ◌ַ
)"ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּ
מחטאיו לפני הקדוש ברוך הוא ,הרי זה ביום שישלוט
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ימ ּ◌ְל ◌ֵטה ּו
רעה ◌ְ ◌ַ
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
הדין על העולם ינצל ממנו ,זהו שכתובּ ְ◌ :
ה'" .החולה הוא בבית האסורים של הקדוש ברוך הוא
רעה
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
"אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
רבי יהודה פתח ואמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְּ
ְימל ◌ֵטה ּו ה'" ,מקרא זה ביארנו אותו ,שבשעה שהאדם
שוכב על ערש דוי ,הרי הוא נתפס בשרי הדין של המלך,
ראשו בסוגר ,ורגליו בכבל ,כמה חילות שומרים אותו מצד
זה ומצד זה ,כל אבריו בלחץ ,מתרוצצים אלו באלה ,תאות
האוכל סרה ממנו.

כששב בתשובה אז אפוטרופוס שלו מליץ עליו זכות
באותו הזמן פוקדים עליו אפוטרופוס ללמד עליו זכות
אחד
מליץ ◌ֶ ◌ָ
מלאִ◌ ֵ◌ #
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ָ
"אם ◌ֵ ׁ
לפני המלך ,ככתובִ◌ :
אלף וגו'" )איוב לג ,כג( ,בשעה ההיא אשרי חלקו של אדם
מנּ י ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ִ
שנכנס אליו ,ומלמד לו הדרך להנצל מעונש הדין ,זהו
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל" ,ואיך יוכל להצילו ,ללמדו
"אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
שכתובְ◌ ׁ ַ◌ :
דרכי החיים ,שיחזור בתשובה לפני רבונו ,ובכן נעשה זה
ימ ◌ְּל ◌ֵטה ּו
רעה ◌ְ ◌ַ
"ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אפוטרופוס עליו למעלה ,ומה שכרוְּ◌ ,
ה'".

ה' שומע אל לב נשבר שהוא העני
מש ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָדּ ל" )מא ,ב( ,כמה גדול שכרו
"אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ ׂ
דבר אחרְ◌ ׁ ַ◌ ,
של עני לפני הקדוש ברוך הוא ,אמר רבי חייא תמה
אביוֹ ◌ִנים ה'" )תהלים
מע ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ֵ ◌ַ
אני על מקרא זה ,שכתובִּ◌ :
"כי ׁ ֹ
סט ,לד( ,וכי רק אל אביונים שומע ולא לאחר ,אמר רבי
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"לב ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר
שמעון ,לפי שהם קרובים יותר למלך ,שכתובֵ◌ :
תבזה" )תהלים נא ,יט( ,ואין לך בעולם לב
,הים ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונדכה ◌ֱא ִ◌
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
נשבר כמו לב העני.

העני גופו שבור ואינו נראה רק נפשו
משׂ ◌ִּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל וגו' )מא ,ב( ] :זוהר חלק ב' פ' בשלח )דף סא [(.עוד
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
אמר רבי שמעון ,בוא וראה כל אותן בני העולם נראים
לפני הקדוש ברוך הוא בגוף ונפש ,והעני אינו נראה אלא
בנפשו בלבד ,והקדוש ברוך הוא קרוב לנפש יותר מלגוף.

אשרי משכיל לתת צדקה לדל הנסתר ואינו מבקש
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ֶאל ◌ָ ּדל" )מא ,ג( :
"אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
דבר אחר ◌ַ ׁ ◌ְ
"דל" ,איש נסתר ,בוא
רות )דף צב [(:אמר רבי מהו ◌ָ
וראה דל נקרא איש שאין לו משלו כלום ,ואינו מבקש
פרוטה מכל איש ,והוא נסתר שאינו מגלה צרתו לכל
איש ,ובשעת צרתו הוא עושה מריבה כלפי מעלה ואומר,
למה אני חייב יותר מכל שאר האנשים שבעולם ,לאיש
ההוא יש עושר גדול ,ביתו מלא עם זהב וכסף ,ולי אין
בביתי פרוטה ,גם אין לי לחם לאכול ובגד ללבוש ,עד
שמתלונן בדברים כלפי מעלה וחוטא לפני הקדוש ברוך
הוא ,וכל איש שיחזיק במעוזו ונותן לו צדקה ,על זה
שלוֹ ם ◌ִלי וגו'" )ישעיהו כז,
יעשה ׁ ◌ָ
כתוב" :אוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יחזק ◌ְּב ◌ָמעוּ ◌ִ ּזי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
]זוהר חדש מדרש
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I

ה( ,והקדוש ברוך הוא מה אומר ,אין דנים לאדם אלא
לפי הצער שלו.

השכינה מקיפה את הגוף שלא ישרף
הפכת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
מש ◌ָּכבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
ערשׂ ◌ְ ּד ◌ָוי ◌ָּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
יסעדנּ ּו ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
בחליוֹ
חלק ג' רעיא מהימנא פ' פנחס )דף רלד (:זוהר תורה[ אמר רועה נאמן,
בשעה שהחולה שוכב על מטתו בבית מחלתו ,ואש בוער
בגופו מן המרה ,שהיא מבערת בלהבות אש על עורקי
הכבד ,ותחפוץ לשרוף כל הגוף ,אז הוא כדמיון הים כשהוא
סוער ,שגלי הים מתנשאים עד הרקיע ,ופורצים לצאת
מגבולם ,להחריב העולם ,לולי השכינה שהיא להחולה כמו
החול המקיף את הים ,שלא יפרוץ לצאת מגבולו ,כמו כן
יסעדנּ ּו
השכינה מקפת להגוף ותומכת לו ,כמו שכתוב" :י"י ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ְדּ ◌ָוי".
ער ׂ
◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
)מא ,ד( ]זוהר

לא ישב לא מראשותיו ולא מרגלותיו של חולה
ולפיכך דרשו בעלי התלמוד ,שהמבקר את החולה אל ישב
למראשותיו ,לפי שהשכינה על ראשו ,ולא לרגליו,
לפי שמלאך המות לרגליו.

צדיק שם הוי' סביב ראשו והשכינה סביב גופו ורגליו
ואין זה לכל איש ,אלא לבינוני ,אבל לצדיק גמור" ,ה'
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I

ערש ◌ְדּ ◌ָוי" ,על ראשו ,והשכינה מקפת לגופו
יסעדנּ ּו ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עד רגליו.

מלאך המות מקיף את הרשע
ולרשע גמור ,מלאך המות מקיף לו מכל צד ,וזה יצר הרע
שלו ,המקיפו מכל צד.

השכינה שורה למעלה מראשותיו של חולה
ערשׂ ◌ְ ּד ◌ָוי וגו'
יסעדנּ ּו ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
תורה[ למדנו ער"ש הוא רע"ש והוא עש"ר בהיפוך
האותיות ,עשר זו השכינה שהיא כוללת עשר ספירות ,ועליה
אמרו שאין קדושה בפחות מעשרה .והיא שורה למראשותיו
"ש ◌ְדּ ◌ָוי",
ער ׂ
"על ◌ֶ ◌ֶ
יסעדנּ ּו" ,ובמהַ◌ ,
של החולה ,ובעבורה "ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
על שכינתו בודאי ]שיעשה מן ער"ש עש"ר[ ,שהיא סועדת להגוף,
ואם אין השכינה שם הרי רע"ש ,ורוח סערה שם הסוער לגופו
בר" )יונה א ,ד(,לה ◌ָ ◌ֵ
ח-בה ◌ְ ◌ִ
"והאנ ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
של החולה ,כמו שכתובִ◌ ֳ◌ ָ◌ ְ◌ :
עמד ◌ַעל
"בן ◌ָ ◌ָ
ובזמן שהשכינה סועדת לו להגוף ,קול יוצא ◌ֶּ
אדם ◌ֲ ֹ
רגלי) "7יחזקאל ב ,א( ,והוא עומד ממחלתו ונפטר מן הדין ,שלם
◌ַ ◌ְ ◌ֶ
בגופו שלם בממונו:
)מא ,ד( )] :תיקוני זוהר תקון יח דף לה (:זוהר
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אמן הוא הקיום של הכל
ואמן
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ועד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ֵ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אהי ◌ִ ◌ְ
◌ָ ּבר ּו! ה' ◌ֱ ◌ֵ
יד( ] :זוהר חלק ג' פ' וילך )דף רפה [(:אמר רבי יוסי אמר רבי
יהודה מהו אמן ,אמר רבי אבא ,הרי נתבאר שהכל נקרא
אמן ,המעין של הנחלה הוא הנמשך נקרא אמן סז ,שכתוב:
אצלוֹ ◌ָאמוֹ ן" )משלי ח ,ל( ,אל תקרי אמון אלא אמן ,גם
"ואהיה ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
נחל ההוא שנמשך ויוצא אמן נקרא.
)מא,

זיו הזוהר
סז .כאן רבו הפירושים ,ונראה לפי עניות דעתי כוונתו ,דמבוע דההוא נחלא
דנגיד אמן אקרי ,זה עולם החכמה ,וההוא נחלא דנגיד ונפיק אמן אקרי זה עולם
הבינה ,ועל זה מביא ראיה ,כי כמו מהעולם ועד העולם ,עולם דלעילא היינו
עולם היצירה ,ששורשו הוא התפארת ,ועולם דלתתא היינו עולם העשיה,
ששורשו היא המלכות ,כמו כן אמן ואמן ,אמן דלעילא היינו חכמה ,ואמן
דלתתא היינו בינה .עוד יש לומר כוונתו ,שעולם דלעילא היינו יחודא עלאה
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על ידי עניית אמן נמשך השפע לכולם.
ועד ◌ָהעוֹ ◌ָלם" ,עולם שלמעלה
"מהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
שלמדנו ,כתוב ◌ֵ ◌ָ
ועולם שלמטה ,אף כך אמן ואמן ,אמן שלמעלה
ואמן שלמטה ,אמן הוא הקיום של הכל.

f

זיו הזוהר
חכמה ובינה ,ועולם דלתתא היינו יחודא תתאה תפארת ומלכות ,וכמו כן אמן
הראשון אמן דלעילא ,היינו יחודא עלאה חכמה ובינה ,כי אל"ף רמז על חכמה,
מ' נו"ן רמז על בינה ,ואמן השני אמן דלתתא ,היינו יחודא תתאה תפארת
ומלכות ,כי אמ"ן בגימטריא הוי"ה אדנ"י.
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 Iשימוש תהלים I

I

סגולתו לבנין הבית  -ולשאלת חלום
כאיל תערוג .וגו' )מב א(] :שימוש תהלים החדש לפרק מב[ .כוחו של
המזמור גדול לשאלת חלום ,אכול סעודת ערב בעוד יום ,ואחר
הסעודה לא ידבר עם שום אדם כלל ,וקודם שישן יקרא מזמור
ג' פעמים ותישן ,והוא בדוק ומנוסה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם
ּילה ָחס ַעל ָהע ָ
קֹולּה ֶׁשל ַא ָ ָ
ּכׁשּׁשֹומע ה' ָ
ְ ֶ ֵַ
אהים
אליִ◌ ֱ◌ 2
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵ ּכן ◌ַ ◌ְ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
איּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְ ּכ ◌ַ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן,
אמר ◌ַ ◌ִּ
בּשׁלּח ַ)דּף נבַ◌ ָ◌ [(:
פּרשׁת ְ ַ ַ
]זוֹהר ְשׁמוֹת ָ ָ ַ
ַ
)מב ,ב( :
רקיעּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הר ◌ֵּבה
שה ◌ַ ◌ְ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
אחת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ֵי ׁש ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ
וחתּ ָ◌ ַ◌ ,
מע
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
ביל ּהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא צוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
לרחמים,
צריִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
כש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
מקבל קוֹ ◌ָל ּהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הצ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
תנת קוֹ לוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לה,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מע ◌ֶאת קוֹ ◌ָ ּ
ּ
ערג ◌ַעל
ואז ◌ָחס ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( ◌ְּכ ◌ַא ◌ָיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְ ◌ָ
מים.
אפיקי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
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I

ֹועקת
האפן ֶׁשצ ֶ ֶ
ָ ֶֹ
ואז ◌ָ ּב ◌ָאה
דדיםָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
נסת ◌ֶרת ◌ִ ◌ָ ּ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְלהוֹ ◌ִלידִ◌ ,היא ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
מרימה
וחת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יהְ◌ ,וצוֹ ◌ַ ◌ַ
רכ ◌ָ
ראש ּה ◌ֵּבין ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֶּ
ְוש ◌ָמה ֹ ׁ ◌ָ
◌ ◌ָ ׂ
קוֹ לוֹ תּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תה
מזמן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עליהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָחס ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
נגדּ ּה אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ְוקוֹ ◌ֵ ◌ַ
ערותהּ ,ופוֹ ◌ֵ ◌ַ
ָנחש ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָ ׁ
תח אוֹ ◌ָ ּ
אחדְ◌ ,ונוֹ ׁ ◌ֵשּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
רע ◌ָל ּה אוֹ תוֹ
ּ
ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ַ◌ ,ב ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶזה ◌ַאל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַאל
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לידה ◌ִמ ◌ָידַ◌ ָ◌ .
◌ָמקוֹ םּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ָ
וקא.
וכַ◌ %דּ ◌ְ ◌ָ
נסה ◌ֶאת ה'ָ◌ ְ◌ ,
ְואל ּ◌ְת ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ ◌ַ

מים
אפיקי ָ ִ
ּתערג ַעל ֲ ִ ֵ
ּכא ָּיל ַ ֲ ֹ
ְַ
רבי
יּקּהל ַ)דּף ריטָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
פּרשׁת ַו ִ ָ ֵ
וֹהר ְשׁמוֹת ָ ָ ַ
ערג וגו' )מב ,ב( ] :ז ַ
◌ְּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
מים
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים מב( ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
והיא
אחת ◌ֵי ׁש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ,
אבל ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ַ
רש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
נקבה,
והיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מפתחוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םִ◌ ְ◌ .
אלף ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
לטת ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נה,
לש ּתוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מים ◌ִ ׁ ◌ְ
אפיקי ◌ַ ◌ִ
קתה ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ּו ◌ְ ׁ
מצ ◌ְמאוֹ ◌ָ ּ
תש ּו ◌ָ ◌ָ ּ
להתר ּווֹ ת ◌ִ ◌ִ ּ
מים.
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ

ֹומדת
ּנקבה ַעל ִּדין ע ֶ ֶ
ַה ְ ֵ ָ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּילְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ְּכ ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת,
להתבוֹ ◌ֵנןּ ָ◌ .ב ◌ִ ׁ
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ּכאן ◌ֵ ׁ
נקבה
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אבל סוֹ ד ◌ֶזהָ◌ ָ◌ ,
יערגָ◌ ֲ◌ .
ערגְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואחר ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
צרי%
ואחד ה ּואֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ִ
להפרידםָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ניהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
להעלוֹ ת אוֹ ◌ָתם ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהָּ◌ ֶ◌ ,
והנּ ◌ֵ ◌ָ
אחדְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ניהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אלא ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
קבה ◌ַה ּזוֹ
עליה,
וקשה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מתעב ◌ֶרת ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכרֶ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
והיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מיםִ◌ ְ◌ ,
אפיקי ◌ַ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
מדת.
הרי ◌ַעל ◌ִדּ ין עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
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והרנ5
ֹונֵ ֹ ֵ ְ 5
ארּבה ִע ְּצב ֵ
הרּבה ַ ְ ֶ
ְַ ָ
לידהּ ָ◌ ַ◌ ,
עליוֹ ן
אחד ◌ֶ ◌ְ
נחש ◌ֶ ◌ָ
לה ◌ָ ◌ָ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מזמין ◌ָ ּ
כש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
לידהְ◌ .וסוֹ ד
◌ָגּ דוֹ לּ ,ו ◌ָבא ◌ְונוֹ ׁ ◌ֵשּ ְ◌ %באוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ּומוֹ ◌ִ ◌ָ
מתחלחלת
והרנִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עצבוֹ ◌ֵנ◌ ֵֹ ֵ◌ ְ◌ %
הרבה ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ֶזה ּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ -
ארבה ◌ִ ◌ְ ּ
עצב
בניםְּ◌ .ב ◌ֶ ◌ֶ
לדי ◌ָ ◌ִ
עצב ּ◌ֵת ◌ְ ◌ִ
מעשי ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ .ב ◌ֶ ◌ֶ
בעצב ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ניהם ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
עציב ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
חשֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
הנּ ◌ָ ׁ
ֶ◌ -זה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ

ימ ָׁשל ָּב5
ְוהּוא ִ ְ
מיםְ◌ .וה ּוא
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אמר ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
קתְּ◌ ,%כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ואל ◌ִאי ׁ ◌ֵשְ◌ּ %ת ׁש ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ֶ
וכל ◌ֶזה
עליהָ◌ ְ◌ .
הסוֹ דֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ארנ ּו ◌ַ ּ
הרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
ִימשל ◌ָ ּבֵ◌ ֲ◌ ,%
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
0נינ ּוּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
בנהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
אמרה ◌ַה ּ◌ְל ◌ָ ◌ָ
◌ָל ◌ָּמה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מעצמה,
לה ◌ְ ׁ
נהֵ◌ ְ◌ ,
הקטינה אוֹ ◌ָר ּה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רש ּות ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ואין ◌ָ ּ
והקטינה ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ◌ָ ּ
כ ◌ַח.
לה ּ ֹ
לכאשר נוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
תנים ◌ָ ּ

להם
ּדחּוקה ָ ֶ
הּׁשעה ְ ָ
ּתֹורה ַ ָ ָ
ּבעלי ַה ָ
זמן ַ ֲ ֵ
ֹותּה ְ ַ
ְּבא ָ
ערג וגו' )מב ,ב( :
איּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְ ּכ ◌ַ ◌ָ
עלי ◌ַה ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָנה
זמן ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
אמןְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
אמר ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
ַ)דּף סחַ◌ ָ◌ [(.
◌ַ ◌ָ ּ
רזי תוֹ ◌ָרה,
עלי ◌ָ ◌ֵ
קב ◌ָלהּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ◌ָנהַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עלי ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הלל ּוַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
מים,
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אמר ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
להםֶ◌ ְ◌ .
ה0עה ◌ְדּ ח ּו ◌ָקה ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
ואין ּתוֹ ◌ָרה ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ה0כינהֵ◌ ְ◌ .
התוֹ ◌ָרה ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
אפיקי ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ָּ
צערּ ְ◌ ,ב ◌ָיגוֹ ן
הלל ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
האמצעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אפיקי ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ּ
ה0כינה,
לדהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
צירים ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵ ◌ָ
חבליםִ◌ ִ◌ ,
וא ּלו ◌ֵהם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בעניֵ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ִֹ ◌
היה
החבלים ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
לדתּ .%ו ◌ְבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ותגל יוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
נאמר )משלי כג( ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַּב ◌ַ ּצ ◌ַער ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם.
אחרי מוֹת
פּר ַשׁת ַ ֲ ֵ
יּקרא ָ ָ
וֹהר ַו ִ ְ ָ
מהימנא ז ַ
]רעיא ְ ֵ ְ ָ
ַ ֲָ
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I

נׁשיכֹות
ּבכּמה ְ ִ
ֹותם ְ ַ ָ
ֹוׁשך א ָ
ּנחׁש נ ֵ
ַה ָ ָ
סנהדרין
בעים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ררים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
עקת ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ִ◌ ,
חבלים ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְבאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יהו"הּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד -
מעלהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר קוֹ ◌ָל ּה ◌ַעד ◌ְ ָֹ ◌
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהּ ְ◌ ,בת ּולוֹ ת
)תהלים כט( קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ִּ
תיהָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
חקים
ממ ׁש ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
יהיה ◌ִחיל ◌ַּכ ּיוֹ ◌ֵ ◌ָ
לכלם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אחריה ◌ֵרעוֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
לדה ◌ַ ◌ָּ
נח ׁש
הרעֶ◌ ׁ ,של ◌ָ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
נשיכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
כמה ◌ְ ׁ ◌ִ
ה0עה דּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
חקת אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
דחקים.
כמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ׁ ◌ֵש %אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ

ּובזמן ַההּוא
מׁשיח ִ ְ ַ
נֹולד ָ ִ ַ
אחר ָּכַ 5
ַַ
החבלים
יחִ◌ ,מּ 0ום ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
זמן ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
נפת ◌ַחת ◌ְלהוֹ ◌ִליד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָּ
רזים
בעלי ◌ָ ◌ִ
בעלי ◌ִמדּ וֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יקיםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ְוהדּ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ
חקים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
עלי
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ
ואהבהַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
יראה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וענוהַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
ב ׁ ◌ֶשת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עלי ּ ֹ
התוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
בצע,
נאי ◌ָ ◌ַ
שוֹ ◌ְ ◌ֵ
אמתׂ ,
אנשי ◌ֱ ◌ֶ
א-היםֵ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
יראי ◌ֱ ◌ִ
חיל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אנשי ◌ַ ◌ִ
חסדֵ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנה ,דּ וֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן
עלי ◌ַ ּ◌ִ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ה0עהֶ◌ ְ◌ .
חקה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָדּ ◌ֲ ◌ָ
ויראי
לעיר ◌ְו-א ◌ְיחוֹ ◌ָננ ּוֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מעיר ◌ְ ◌ִ
חיל ◌ְיסוֹ ◌ְבב ּו ◌ֵ ◌ִ
אנשי ◌ַ ◌ִ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ּבאֵ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
נעדּ ◌ֶרת,
האמת ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
תהי ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
סרחּ ,ו ◌ְ ◌ִ
פרים ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
וחכמת סוֹ ◌ְ ◌ִ
חטא ◌ִי ◌ָּמ ◌ֲאס ּוַ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ְ
תנת,
יקרּ .ו ◌ֵמאוֹ ◌ָתם קוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
וה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
רי ּהַ◌ ְ◌ ,
ְוהגּ ◌ֶפן ּ◌ִת ּ◌ֵתן ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ֶ
צרה,
יענ %ה' ◌ְ ּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
בעים ּ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ◌ְ
נגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעיםְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
יתי"םְ◌ ,להוֹ ◌ִליד
מ0תי ◌ֵּב ◌ִ
רחמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםְּ◌ ,כל ּו ◌ָלה ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ ◌ְִנפ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הראש
יהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ֹ ׁ
ראש ּה ◌ֵּבין ◌ִּב ◌ְר ◌ֶּכ ◌ָ
מכניסה ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ָ
יחיםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מש ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ִ
נביאים.
נצח ◌ְוהוֹ דְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ְ ◌ִ ◌ִ
קיהַ◌ ֵ◌ ,
האמצעיְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ׁשוֹ ◌ֶ ◌ָ
הע ּמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָּל ּהַ◌ ָ◌ ,
יעבר
יערוֹ תַ◌ ֳ◌ ָ◌ ,
שף ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱח ׂ
יחיםְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מש ◌ִ
לידה ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ִ
מ0ם מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ָ
מהעוֹ ◌ָלם) .עד כאן רעיא מהימנא(.
חש ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
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I

יׂשראל
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ׁשקה ֶאת ְ ֶ ֶ
הּצּדיק ַמ ְ ֶ
ִַַ
למדנ ּו,
אחרי מוֹת ַ)דּף סחְ◌ ַ◌ ָ◌ [(.
פּרשׁת ַ ֲ ֵ
יּקרא ָ ָ ַ
וֹהר ַו ִ ְ ָ
ערג וגו' )מב ,ב( ] :ז ַ
איּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְ ּכ ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מים  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ּ◌ְכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ראלְּ◌ ,כמוֹ
ודּ אי
מיםַ◌ ַ◌ ,
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
לעזרתי ח ּו ׁ ◌ָשהַ◌ּ .ת ◌ֲ ֹ
איל ּו ◌ִתי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הצ ◌ִדּ יק.
מעינוֹ ת ◌ַ ◌ַ
קיה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ◌ְ
מה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
לה0קוֹ ת ◌ֵ ◌ַ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ַחל ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ַ ּ
תערג
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
שםֵּ◌ .כן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ב ◌ֶ ׂ
לערגוֹ ת ◌ַה ּ ֹ
אמר )שיר ו( ◌ַ ◌ֲ ◌3
ערגְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
הבא.
קאה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הש ◌ָ ◌ָ
ממְ◌ ׁ ַ◌ %
לק ◌ֵּבל ◌ִ ּ◌ְ
א,היםַ◌ ְ◌ ,
אליִ◌ ֱ◌ #
◌ֵ ◌ֶ

לנצח ָוהֹוד
קדם ְ ֶ ַ
נכנס ֹ ֶ
ּׁשפע ִ ְ ַ
ַה ֶ ַ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעין ◌ֶ ◌ָ
הנּ ◌ַחל ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעינוֹ ת ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ַ ◌ְ
פע
מ0ם ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
הגּ ן ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ◌ִ ◌ָ
להשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ְונהר ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ָ
צאים
פעים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
חלים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
הגּ ןּ ָ◌ .כל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
◌ְויוֹ ◌ֵצא ּו ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
נצח ◌ְוהוֹ דּ ֵ◌ ְ◌ ,
נקראים
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קראים ◌ֵ ◌ַ
מעינוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא
צדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
רגּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אפיקי ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
מיםּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
אחד) ,איל וצבי
נמצאים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
צבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הגּ ןִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %א ◌ָ ּיל ּו ◌ְ ◌ִ
ונש ◌ָקה ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וצדּ יק.
צדק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נקראים עטרת ויסוד( ◌ֶ ◌ֶ
)בראשית ב(

ּונקבה
זכר ְ ֵ ָ
ואילת ָ ָ
ַא ָּיל ְ ַ ֶ ֶ
בחדש
ערג וגו' )מב ,ב( ] :זוהר במדבר פרשת פנחס )דף רמטּ [(.ו ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
ערג ◌ַעל
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים מב( ◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
הראשוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ִ ׁ
א,היםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּו,
אליִ◌ ֱ◌ #
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ִ◌ ◌ֵ
זכר
וכת ּוב ׁ ◌ָשם ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלתִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ַא ◌ָ ּילָ◌ ְ◌ ,
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I

)ואף על גב שיש זכר ונקבה ,הכל אחד .האיל הזה ,הוא נקרא זכר,

והוא נקרא נקבה .זהו שכתוב כאיל תערג ,ולא כתוב יערג .והכל אחד .אילת

השחר(.

החּיֹות
לכל ַ ַ
ׁשמחלקת ָמזֹון ְ ָ
הח ָּיה ֶ ְ ַ ֶ ֶ
ַַ
ה0חר? ◌ֶ ◌ָּ
רחמנית ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ּב ◌ָכל
אחת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אלא זוֹ ◌ִהי ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ַ
מהי ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
תהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְדּ ח ּו ◌ָקה
◌ַח ּיוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
רחמנית ◌ְּכמוֹ ◌ָ ּ
לכת
הח ּיוֹ תִ◌ ,היא הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכל ◌ַ ◌ַ
לה ּו ◌ְ ◌ָ
צריכה ◌ְ ◌ָ
ה0עה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָל ּה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
למזוֹ ן ◌ָ ּ
בילה ◌ָמזוֹ ןְ◌ ,ו-א רוֹ ◌ָצה
מביאה ּומוֹ ◌ִ ◌ָ
לדרְ◌ %רחוֹ ◌ָקהּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
למרחוֹ ק ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
תאספ ּו
למקוֹ ◌ָמ ּהַ◌ .מדּ ּו ◌ַע? ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ותחזר ◌ִ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
לאכל ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ָת ֹ
◌ֶ ◌ֱ ֹ
הח ּיוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יעה,
מגּ ◌ָ
וכא ׁ ◌ֶשר ◌ַ ◌ִ
להן ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ןֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
תחלק ◌ָ ◌ֶ
אצל ּה ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אמצע
מדת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
והיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הח ּיוֹ תִ◌ ְ◌ ,
אצלה ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מתאספוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ות ◌ָקם ◌ְ ּבעוֹ ד
וסימן ◌ַל ◌ָדּ ◌ָבר ) -משלי לא( ◌ַ ◌ָּ
ואחתָ◌ ִ◌ ְ◌ .
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לכל ◌ַ ◌ַ
מחל ◌ֶקת ◌ְ ◌ָ
להן ◌ִהיא
0מ ◌ַח ◌ֶּל ◌ֶקת ◌ָ ◌ֶ
ממה ◌ֶ ּ◌ְ
לביתה ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִ ּ◌ַ
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
בעהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
מכ ◌ָּלן) .מתי מחלקת להן.(' ,
אכל ◌ִ ◌ּ3
אכלה יוֹ ◌ֵתר ֹ ◌ֶ
אל ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ׂ

ּיֹולדת
ּכאבים ְּכמֹו ַה ֶ ֶ
ֵיׁש ָלּה ְ ֵ ִ
חבלי ◌ָגּ ל ּות.
לה ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
קרא ׁ ◌ַש ◌ַחרַ◌ ,י ◌ִגּ ◌ַ
הב ◌ֶקר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ַ ּ ֹ
וכאשר ◌ַי ◌ִגּ ◌ַ
יע ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
0חרַ◌ ,על ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ַש ◌ֲחר ּות
נקראת ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַה ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה כו(
לדתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
אבים ◌ְּכמוֹ ◌ַה ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הבֹ ◌ֶקרֶ◌ ׁ .ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָל ּה ◌ְּכ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ּ
מתי
חבליה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
זעק ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ללדת ּ◌ָת ◌ִחיל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
תקריב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לילה
הב ◌ֶקר רוֹ ◌ֶצה ◌ָלבאְּ◌ ,בעוֹ ד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ַ ּ ֹ
להן? ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מחל ◌ֶקת ◌ָ ◌ֶ
לילה ◌ַו ּ◌ִת ּ◌ֵתן
ות ◌ָקם ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָּ
להאירְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ְוה0חר ּות עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ַ ◌ֲ
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בעים ◌ַ ּב ◌ָּמזוֹ ן
ש ◌ֵ ◌ִ
הב ◌ֶקרּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ׂ
האיר ◌ַ ּ ֹ
לביתה ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָּל ּה.

ּבּבקר
ּלקת ַ ֹ ֶ
מח ֶ ֶ
ְַ
כח ◌ְואוֹ ◌ֵמר:
הרקיע ,קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
אמצע ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ְ
◌ָאז קוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מכם! ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ְצא ּו! ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
למקוֹ ◌ְ ◌ֶ
הכ ◌ְנס ּו ◌ִ ◌ְ
◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ִ ◌ָ ּ
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ה0משּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
האיר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
הרא ּוי לוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
למקוֹ מוֹ ◌ָ ◌ָ
ֵיאסף ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ֵ
יאספ ּון
ה0מש ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
למקוֹ מוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ּ◌ִת ◌ְז ◌ַרח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נאסף ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ילהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ב ◌ֶקר.
מחל ◌ֶקת ◌ַּב ּ ֹ
מתגּ ◌ֵּלית ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
לכת ◌ַּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
והיא הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ה0חר.
נקראת ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ְולכן ◌ִ ◌ִ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ֵ

ׁשלֹוקחת ָמזֹון
הּנּסי ֶ ַ ַ
האפן ַ ִ ִ
ָ ֶֹ
ערג וגו' )מב ,ב( :
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
ונקראת ◌ַא ◌ָ ּיל.
לכתֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
גבוֹ ר ◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתגּ ◌ֶ ּב ◌ֶרת ◌ְּכ ◌ִ ּ
לבסוֹ ף ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ּ
רסאוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
לכת ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ָ
לכת? הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
חש) .%ומשם מריחה מזון(
ונכנסת ◌ְלתוֹ ַ◌ %הר ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
צאהֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
נח ׁש
רגליה ◌ָ ◌ָ
מריח ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
חשּ ,%ו ◌ֵ ◌ִ ◌ַ
לכת ◌ְ ּבתוֹ  %אוֹ תוֹ ◌ַהר ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחד ◌ֲ ◌ַ ◌ָּ
אצל
מ0ם ◌ֵ ◌ֶ
והיא עוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ָ
תיהִ◌ ְ◌ .
למרגּ לוֹ ◌ֶ ◌ָ
עקלתוֹ ןְ◌ ,והוֹ ◌ֵלְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ֶ ◌ָ
לה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
יעה ׁ ◌ָשםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַהר ׁ ◌ֶשל אוֹ רֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ָ
מזמן ◌ָ ּ
נצוֹ ◌ֵליתּ .ו ◌ִמ ◌ָ0ם
ונלחם ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ ְ◌ ,
אחדְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נחש ◌ֶ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ
והיא ◌ִ ּ
לילה
מחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ילהּ .ו ◌ֵ ◌ֲ
הל ◌ְ ◌ָ
למקוֹ ◌ָמ ּה ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
טלת ◌ָמזוֹ ן ◌ְו ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִ ◌ְ
נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתחילה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הב ◌ֶקרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר
לחלקַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ׁ ◌ַש ◌ֲחר ּות ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תב ◌ֵאר.
מתראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
לכת ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּיוֹ ם ,הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
)דּף רמט[(:
פּנחס ַ
פּרשׁת ִ ְ ָ
בּמּדבּר ָ ָ ַ
]זוֹהר ַ ִ ְ ָ
ַ
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מטר
ּקׁשת ַעל ָ ָ
מב ֶ ֶ
ְַ
אצלה ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
למטרְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
צריָ◌ ָ◌ ְ◌ %
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
מתאספוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
מכניסה
לראש ◌ַהר ◌ָגּ בוֹ ◌ַּהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
והיא עוֹ ◌ָלה ◌ְ ֹ ׁ
הח ּיוֹ תִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
אחר ◌ְּב ◌ִכ ◌ָ ּיהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
יהּ ,ובוֹ ◌ָכה ◌ְ ּב ◌ִכ ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ַ
רכ ◌ָ
ראש ּה ◌ֵ ּבין ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֶּ
ֹ ׁ ◌ָ
לה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
והיא
וחס ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ .
רחמים ◌ְ ◌ָ
מתמלא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מע קוֹ ◌ָ ּ
הח ּיוֹ ת
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַ
עצמ ּהָ◌ ְ◌ ,
מס ּ◌ִת ◌ָירה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ורצהּ ,ו ◌ַ ◌ְ
ההרָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מראש ◌ָ ◌ָ
רדת ◌ֵ ֹ ׁ
יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב(
תהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
רוֹ ◌ְדפוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
אחריה ◌ְו-א מוֹ ◌ְצאוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
אפיקי
מים? ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
מיםַ◌ .מה ּו ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּיל ◌ַּת ◌ֲ ֹ
מים ּ ֵ◌ ֵ◌ -
ערג.
ואז ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
למיםָ◌ ְ◌ ,
צמא ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
התי ◌ְּב ׁש ּוָ◌ ְ◌ ,
מאל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ

יֹולדת
ואז ִהיא ֶ ֶ
ֹוׁשך ְ ָ
הּנחׁש נ ֵ
ַָָ
לילדּ ,בוֹ ◌ָכה
זמנּ ּה ◌ֵ ◌ֵ
יע ◌ְ ◌ַ ◌ָ
נסת ◌ֶמתֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
תעב ◌ֶרתֶ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
בעים קוֹ לוֹ ת
אחר קוֹ לַ◌ ,עד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
מרימה קוֹ לוֹ ת ,קוֹ ל ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
צרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
יענ #ה' ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
מזמוֹ ר )תהלים כ( ◌ַ ◌ַ ◌ְ
חש ּבוֹ ן ּ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
◌ְּכ ◌ֶ ׁ ◌ְ
המעב ◌ֶרת ◌ַה ּ ֹזאתּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
מע ◌ָל ּה
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ִש ◌ָירה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֶּ◌ 3
החש,%
הרי ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
מתוֹ ֵ◌ ָ◌ %
אחד ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ּ
נחש ◌ֶ ◌ָ
ואז מוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ָ ׁ
אצל ּהָ◌ ְ◌ .
ּו ◌ָמצ ּוי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ַעד ◌ַא ◌ָ ּיל ◌ֶזהּ ,ו ◌ָבא
מגּ ◌ַ
עפרִ◌ ַ◌ ,
מלחְּ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
ההריםִ◌ ּ ,פיו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ָבא ◌ֵ ּבין ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
עמים.
לה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
◌ְונוֹ ׁ ◌ֵשּ ָ◌ %

יֹולדת
והיא ֶ ֶ
החּיֹות ׁשֹותֹות ְ ִ
ָּכל ַ ַ
מים,
חכתַ◌ ּ .פ ◌ַעם ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ִ
והיא לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה יוֹ ◌ֵצא ◌ָדּ םִ◌ ְ◌ ,
ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ִ ׁ
לדת.
ונפת ◌ַחת ◌ְויוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הריםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הח ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֶּב ◌ָ ◌ִ
ְושת ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ַ
◌ ׁ ◌ָ
וכת ּוב ◌ַו ּ◌ֵת ׁ ◌ְש ּ◌ְת
עמיםָ◌ ְ◌ .
מטה ּו ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הס ◌ַלע ◌ְ ּב ◌ַ ּ◌ֵ
וסימנ) - %במדבר כ( ◌ַו ◌ַ ּיֶ◌ %את ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ְ
בעירם.
העדה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ
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אּילֹות"
יחֹולל ַ ָ
"קֹול ה' ְ ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
עליה ◌ַעל )מעשה( ◌ִע ּב ּור
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָחס ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
נחש )של חיה( ◌ֶזהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים כט( קוֹ ל ה'
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ׁ
יערוֹ ת ◌ְוגוֹ ' .קוֹ ל ה' ◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת -
◌ְיחוֹ ◌ֵלל ◌ַא ◌ָ ּילוֹ ת ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱח-ף ◌ְ ◌ָ
ּ
וציריםְ◌ ,לעוֹ ◌ֵרר ◌ֵ ּ
◌ֵ ּ
ה0בעים קוֹ לוֹ תִ◌ .מ ◌ָיד -
אל ּו ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
חבלים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אל ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תה
נחש ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להעביר )לעורר( אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ׁ
יערוֹ תִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חש ֹף ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱ ׂ
להתגּ ּלוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
היכלוֹ ׁ ◌ֶשל
בהיכלוֹ ? ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
בהיכלוֹ ַ◌ ,מה ּו ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ללכתּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יניהם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַח ◌ָ ּיה ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
מרים
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ההמוֹ ◌ִנים ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ֲ
ממקוֹ מוֹ .
◌ָ ּכבוֹ דַ◌ .מה ּו ◌ָ ּכבוֹ ד? )יחזקאל ג( ◌ָ ּבר ּוְּ◌ %כבוֹ ד ה' ◌ִ ּ◌ְ

ונזק
צער ְ ֶ ֶ
מּכל ֹ ַ
מתירא ִ ָ
ּבּתֹורה ֵאינֹו ִ ְ ָ ֵ
ֹוסק ַ ָ
ָהע ֵ
הים
אליֱ◌ 2א ◌ִ
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵ ּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
ב( ] :זוהר חלק ג' פ' אחרי )דף סז (:זוהר תורה[ פתח רבי שמעון
מים וגו'" ,זכאים הם ישראל
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ואמרְּ◌ ,
מכל העמים ,שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה הקדושה,
והנחילם נשמות קדושות ממקום קדוש ,למען יעשו מצותיו,
וישתעשעו בתורה ,שכל מי שמשתעשע בתורה ,אינו מתירא
בעניי" )תהלים
אבד ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
רתַ◌ ׁ 7ש ◌ֲע ׁ ◌.ש ◌ָעי ◌ָאז ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מכל ,שכתוב" :לוּ ◌ֵלי תוֹ ◌ָ ◌ְ
קיט ,צב(.
)מב,

תורה נקראת שעשועים
מי הם שעשועי ,התורה ,כי התורה נקראת שעשועים,
"ואהיה ׁ ◌ַש ◌ֲע ׁשוּ ◌ִעים יוֹ ם יוֹ ם" )משלי ח ,ל( ,וזהו
שכתובֶ◌ ְ◌ ֶ◌ ָ◌ :
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שלמדנו ,שהקדוש ברוך הוא בא להשתעשע עם הצדיקים
בגן העדן ,מהו להשתעשע ,בשביל לשמוח עמהם.

ּׁשפע ֶׁשל
ּצּדיקים ִמן ַה ֶ ַ
ׁשע ִעם ַה ַ ִ ִ
ׁשּתע ֵ ַ
לה ְ ַ ֲ
זֹוכה ְ ִ
ּבּתֹורה ֶ
הּיגע ַ ָ
ַ ֵָ ַ
ּבינה
ִ ָ
תענּ ג ◌ַעל
"אז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
שלמדנו ,זכאים הם הצדיקים ,שכתוב בהם ◌ָ
ה'" )ישעיהו נח ,יד( ,בשביל להתענג מן השפע
צחצחוֹ ת
יע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
"והש ◌ִּב ◌ַ
ההוא של הנחל סח ,כמו שכתובׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ :
נפש) "7שם פסוק יא( ,כביכול הקדוש ברוך הוא משתעשע
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
בהם ,עם השפע ההוא של הנחל שמתענגים בזה הצדיקים,
וכל מי שמתיגע בתורה ,זוכה להשתעשע עם הצדיקים מן
השפע ההוא של הנחל] .זוהר חלק ג' פ' אחרי )דף סז.[(:

כמלכות שרוצה לקבל השפעתה מיסוד אימא דרך הצדיק
הים )מב,
אליֱ◌ 2א ◌ִ
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵ ּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
ערג ◌ַעל
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ב( ] :זוהר חלק ג' פ' אחרי )דף סח [(.ולמדנוְּ◌ ,
"אילוּ ◌ִתי
מים" ,זו כנסת ישראל סט ,כמו שכתובָ◌ ֱ◌ :
אפיקי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
מים" ,ודאי
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
"ת ◌ֲ ֹ
לעזרתי חוּ ׁ ◌ָשה" )תהלים כב ,כ(ַ◌ּ ,
◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ע
לשתות מן המים של מעינות הנחל ,על ידי הצדי"ק ,
שם" עא )שיר השירים ו ,ב(,
הבֹ ◌ֶ ׂ
"לערגוֹ ת ◌ַ ּ
ערג" ,כמו שכתוב.◌ ֲ◌ ַ◌ :
"ת ◌ֲ ֹ
ּ◌ַ

זיו הזוהר
"אז
סח .שקיו דנחלא ,זו הארת השפע מעולם הבינה ,שעל זה נאמר ָ
ôתע ַìג ַעל ה'" ,על ה' ודאי כידוע ,וזאת השפע נקראת צחצחות.
ִ ְַ
היסוד .עא .פירוש,
ספירת
ידי
על
ע.
הקדושה.
השכינה
זו
סט.
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א-הים" ,לשתות ממך ,בעולם הזה
אלי; ◌ֱ ◌ִ
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
"כן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֵּ
ובעולם הבא.

מהבינה לספירות ז"א ומשם לנצח והוד ומהם ליסוד והיסוד
למלכות
מעינות הנחל איזה הם ,מעין אחד למעלה עב ,שנאמר:
הגּ ן וגו'"
להשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
"ונהר ֹ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
עג
ב ,י( ,ומשם נמשך ויוצא ומשקה את הגן וכל אותן
הנחלים ,נמשכים ויוצאים ומתאספים בשני מעינות
שנקראים נצח והוד ,ואלה נקראים אפיקי מים בהמדרגה
ההיא שנקראת צדי"ק עד ,שממנו נמשך ויוצא השפע
להשקות את הגן ,לפיכך אי"ל וצב"י ביחד נמצאים עה,
צד"ק וצדי"ק.
)בראשית

המלכות היא כאיל שצועקת שז"א ישפיע לה כדי צורך בני
ישראל
הים )מב,
אליֱ◌ 2א ◌ִ
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵ ּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
ב( ] :זוהר חלק ב' פרשת ויקהל )דף ריט [(:עוד אמר רבי שמעון,
מים" ,מקרא זה נתבאר ,אבל חיה
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ְּ
אחת יש בעולם ,והיא שולטת בממשלה על אלף מפתחות
זיו הזוהר
עב .זו הבינה .עג .מן הבינה ,נמשך השפע להמלכות ,שנקראת גן.
עד .מן הספירות נצח והוד ,נמשך השפע ליסוד צדיק .עה .איל
מלכות ,צבי תפארת ,צדק מלכות ,צדיק יסוד.
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יום עו,

והיא נקבה ,והשתוקקות שלה תמיד על אפיקי
בכל
עז
ערג ◌ַעל
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
מים ,לשתות ולהרוות מצמאונה  ,שכתובְּ◌ :
מים".
אפיקי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ֵ

ז"א ומלכות צריכים להיות תמיד יחד
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל" ,ולא כתוב כאילת,
כאן יש להסתכל ,בתחלה כתוב ◌ְּ
ערג" ,ולא כתוב יערג ,אבל זה סוד
"ת ◌ֲ ֹ
ואחר כך ּ◌ַ
במשמעות זכר ונקבה שניהם יחד ,שלא להפרידם ,כי אחד
הם עח ולא נצרך להפריש זה מזו ,אלא שניהם יחדו.

כשמקבלת השפעות קשה עליה להשפיעם כי היא מידת הדין
מים" ,וכשהיא מתעברת
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
"ת ◌ֲ ֹ
וזאת החיה הנקבה ּ◌ַ
מן הזכר ,ועמוס עליה עט ,שהרי על מדת הדין קיימת.

נחש העליון מכישה ומולידה
וכאשר צריכה ללדת ,מזמין לה הקדוש ברוך הוא נחש
העליון הגדול ,ובא ומכישה באותו מקום,
ומולדת פ.
זיו הזוהר
עו .המפתחות מן אוצרות השפע ,איהי נוקבא ,פירוש היא מדת
המלכות .עז .פירוש ,מן שפע עולם הבינה .עח .זה ידוע מכמה
מקומות ,שכאשר המלכות מזדווגת עם התפארת הם אחד ,וגם
המלכות נקראת בלשון זכר .עט .פירוש ,כשהיא נתמלאית בשפע מן
התפארת ,להשפיע לעולם הזה ,אז נתעורר המקטרג לקטרג ,שעל פי
מדת הדין ,אין כדאי להשפיע השפע לעולם הזה ,ועל ידי זה היא
נעשית מקשה לילד .פ .סוד הנחש הזה ,הוא סוד גדול ונורא ,שאינו
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המלכות מתעצבת כל יום
והרנ"#
אר ◌ֶּבה ◌ִע ◌ְצּ בוֹ ◌ֵנ◌ ֵֹ ֵ◌ ְ◌ #
"הרבה ◌ַ ◌ְ
וזהו סוד הכתובּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ :
לפי שהיא רועדת בכל יום ,ותעצב על מעשי העולם,
עצב" ,זה סוד הנחש ,המעציב פניהם
"ב ◌ֶ ◌ֶ
בנים"ּ ְ◌ ,
לדי ◌ָ ◌ִ
עצב ּ◌ֵת ◌ְ ◌ִ
"ב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּ
של העולם.
)בראשית ג ,טז(

ז"א מושל במלכות ואין לה מגרמה כלום
אפיקי
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
"ת ◌ֲ ֹ
קת ,"%כמו שכתובַ◌ּ :
אישְ◌ּ %ת ׁש ּו ◌ָ ◌ֵ
"ואל ◌ִ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ֶ
ימשל ◌ָ ּב ,"#הרי ביארנו הסוד ,שהוא
"והוּ א ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מים"ְ◌ ,
◌ָ ◌ִ
פא
מושל עליה  ,וכל זה מפני מה ,לפי שאמרה הלבנה כמו
שלמדנו פב ,ובעבור זה נתמעט אורה ,ונקטן ממשלתה ,ואין
לה רשות מעצמה ,מלבד מה שנותנים לה הכח.

המלכות גם בחינת נקבה וגם זכר.
הים
אליֱ◌ 2א ◌ִ
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵ ּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ּכ ◌ַא ◌ָיּ ל ּ ◌ַת ◌ֲ ֹ
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל
ב( ] :זוהר חלק ג' פ' פנחס )דף רמט [(.רבי אבא פתחְּ◌ ,
א,הים" ,מקרא זה
אליִ◌ ֱ◌ 7
תערג ◌ֵ ◌ֶ
נפשי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מים ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
ערג ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ה-חר" )תהלים כב,
"א ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
נתבאר ,כתוב כאן איל ,וכתוב שם ◌ַ
פג
א( ,לפי שיש מדרגת זכר ויש מדרגת נקבה ] ,ואף על פי כן הכל
)מב,

זיו הזוהר
פא .התפארת שולט על המלכות ,כדמיון השמש על הלבנה.
מובן.
פב .שקטרגה לומר ,אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד .פג .תפארת
ומלכות.
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אחד ,איל ההוא ,נקרא בשם של זכר ,וגם הוא נקרא בשם של נקבה ,זהו שכתוב:

תּערג" ,ולא כתיב יערג ,והכל אחד[.
"כּאיּל ַ ֲ ֹ
ְ ַָ

משולה לאילה הרחמנית
ה0חר" ,אלא זאת היא חיה רחמנית ,שאין
"א ◌ֶ ּי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ומהו ◌ַ
בכל חיות שבעולם רחמנית כמוה ,לפי שבזמן
שהשעה דוחקת לה ,ונצרכת למזון עבורה ועבור כל
החיות פד ,היא הולכת למרחק לדרך רחוק ,ומשם מולידה
לחמהּ" )משלי לא ,יד([ פה ,ולא
תּביא ַ ְ ָ
"ממּרחק ָ ִ
ומביאה מזון] ,כמו שכתובָ ְ ֶ ִ :
תחפץ לאכול עד שתבוא ותחזור למקומה ,מפני מה,
בשביל שיתאספו אליה שאר החיות ,ותחלק להם מאותו
המזון ,וכאשר היא באה מתאספים אליה כל שאר החיות פו,
והיא עומדת באמצע ,ומחלקת לכל אחד ואחד ,כמו
לביתה וגו'" )שם פסוק
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ַ ּ◌ִ
"ו ּ◌ָת ◌ָקם ◌ְּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שכתובַ◌ :
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
טו( ,וממה שהיא מחלקת להם ,היא תשבע ,כאילו אכלה
יותר מאכל מכלן.

ׁשיח
חבלי ְמ ִ ַ
יהיה ָלּה ַ ְ ֵ
ּולה ִ ְ ֶ
הּגא ָ
לפני ַ ְ
ִ ְֵ
וכאשר יבא הבקר שנקרא שחר ,יבאו לה חבלים של
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
פז
ּ
ה0חר" ,על שם
"א ◌ֶי ◌ֶלת ◌ַ ◌ַ ַ◌
הגלות  ,ולפיכך נקראת ַ◌
זיו הזוהר
פד .לחלק שפע לע' השרים ,עבור עולם הזה .פה .ממרחק פירוש מעולם
הבינה ,באמצעות התפארת .פו .השבעים שרים .פז .אף על פי שיונקים הע'
שרים שפע שלהם מן השכינה הקדושה ,מכל מקום ירעו וישחיתו לעם ישראל
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חשכות הבקר ,שיהיה לה חבלים כיולדה ,זהו שכתוב:
חבליה וגו'" )ישעיהו
זעק ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ללדת ◌ָּת ◌ִחיל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
קריב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הרה ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
"כמוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְּ
כו ,יז(.

הּׁשפע
להם ֶאת ַ ֶ ַ
מחלקת ָ ֶ
הּבקר ִהיא ַ ְ ֹ ֶ
ּכׁשּמתחיל ַ ֹ ֶ
ְְִֶַ
מח-קת להם ,כאשר הבקר קרוב לבוא,
ומתי ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ובעוד שהוא לילה וחשך היא תעלה לקבל
טרף
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ַ ּ◌ִ
"ו ּ◌ָת ◌ָקם ◌ְּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הארה פח ,כמו שכתובַ◌ :
לביתה וגו'" ,כיון שמאיר הבקר ,כלם נשבעים בהמזון
◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
שלה.

המלאכים הקרובים לשכינה יחזרו לשלוט והרחוקים ממנה
יחזרו לתהום
אז קול אחד נתעורר באמצע הרקיע ,קורא בכח ,ואומר,
הקרובים יכנסו למקומם ,והרחוקים יצאו ,כל אחד יאסף
למקומו הראוי לו.

נקראת אילת השחר שמחלקת לפנות בוקר
כיון שמאיר השמש ,כל אחד ואחד נאסף למקומו ,זהו
יאספוּ ן וגו'" )תהלים קד ,כב(,
ה-מש ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
"ת ◌ְ ◌ַזרח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
שכתובִ◌ּ :
והיא הולכת ביום ונתגלית בלילה ,ומחלקת כעלות הבקר,
ולפיכך נקראת אילת השחר.
זיו הזוהר
האומות שהם שולטים עליהן .פח .לקבל שפע מן התפארת.
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אופן נטילת השפע וחלוקתם
אחר כך מתגברת כגבור והולכת ,ואז נקראת איל ,אנה
הולכת ,הולכת ששים פרסאות ,מהמקום ההוא
שיוצאת פט ,ונכנסת לתוך הר שהוא חשך ,ומשם מביאה
המזון ,כאשר הולכת בתוך הר החשך ,נמשך אחריה נחש
עקלתון אחד ,והולך לרגלה צ ,והיא עולה משם אל ההר
שהוא אור צא ,כיון שמגעת שמה ,מזמין לה הקדוש ברוך
הוא נחש אחר צב ,ויוצא ומתגרים זה בזה ,והיא ניצלת ומשם
היא לוקחת מזון ,וחוזרת למקומה בחצות הלילה ,ואחר
חצות הלילה מתחלת לחלק מזון ,עד עלות חשכות הבקר,
כיון שמאיר היום ,הולכת ולא נראית ,כמו שנתבאר.

צועקת בזמן שהעולם צריך למטר
ובזמן שהעולם נצרך למטר ,מתכנסות אליה כל שאר
החיות צג ,והיא עולה לראש הר גבוה ,מכנסת ראשה
בין כרעיה ,ותגעה גועה אחר גועה ,והקדוש ברוך הוא
זיו הזוהר
פט .שתין פרסי יש לומר ,שזה רמז על שש הספירות ,שעל
המלכות עד הבינה ,שהוא עולם הבריאה ,ונקרא הר של חשך
בענין ההשגה ,כי יוצר הוא אור ,ובורא הוא חשך ,ומן הבינה
נמשך השפע למלכות .צ .ס"מ כרוך אחריה ,לגזול ממנה השפע
בחזירתה משם .צא .היינו לעולם היצירה .צב .אפשר שזה המלאך
גבריאל ילחם עם הס"מ ,ואין מניחו לגזול השפע .צג .כל ע'
השרים.
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 Iזוהר תהלים I

I

שומע קולה ,ונתמלא רחמים ,ומרחם על העולם ,והיא יורדת
מראש ההר ,ובורחת ומסתרת עצמה ,וכל שאר החיות רצות
ערג ◌ַעל
"כ ◌ַא ◌ָ ּיל ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
אחריה ,ואין מוצאות אותה ,זהו שכתובְּ◌ :
מים" ,כאשר נתיבשו המים,
אפיקי ◌ָ ◌ִ
"על ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
מים" ,מהו ◌ַ
אפיקי ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
והעולם נצמא למים ,אז היא תערג.

ֹולם
נחלק ָהע ָ
גונים ֶ ֱ ָ
וחמ ָּׁשה ְ ָ ִ
ּבעים ַ ֲ ִ
ּבאר ָ ִ
ְ ְַ
ּ ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶרי! וגו' )מב ,ח( :
גונים ׁ ◌ֶשל
וחמ0ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ארב ◌ִעים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בּראשׁית ַ)דּף נאּ ְ◌ [(:ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
פּרשׁת ְ ֵ ִ
ָָ ַ
בעה
לש ◌ְ ◌ָ
נחלקים ◌ְ ׁ ◌ִ
בעה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
נחלק ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
מיני אוֹ רוֹ ת ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ִ ◌ֵ
לגּ לוֹ ת
מתגּ ◌ְ ◌ְ
ואבנים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מכה ◌ַּב ּ◌ְתהוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אחד ◌ַ ◌ֶּ
◌ְתהוֹ מוֹ תּ ָ◌ .כל ◌ֶ ◌ָ
]זוֹהר
ַ
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אבנים ◌ְונוֹ ◌ֵקב
ונכנס אוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
התהוֹ םָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבתוֹ ְ◌ּ ַ◌ %
ואחד ◌ַעל
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
קעים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים ◌ָ ּב ◌ֶהםׁ ְ◌ ,
מים יוֹ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ָ◌תםּ ,ו ◌ַ ◌ִ
צדדים.
לש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכ ּ◌ֶסה ◌ִ ׁ ◌ְ
התהוֹ ם ּו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ◌ְ

ּנֹורי"5
קֹורא ְלקֹול ִצ ֶ
"ּתהֹום ֶאל ְּתהֹום ֵ
ְ
לאר ◌ַ ּב ◌ַעת
מכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ונכנס אוֹ ר ּו ◌ַ ◌ֶּ
נקביםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צאים ◌ַ ◌ִ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
גשים
חברתוֹ ּ ,ופוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
לגּ ל ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מתגּ ◌ְ ◌ֵ
התהוֹ םַ◌ ְ◌ ִ◌ .
צדדי ◌ַ ּ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בעה
בעה ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חזים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִיםְ◌ ,ואוֹ ◌ֲ ◌ִ
ונחלקים ◌ַ ּ◌ַ
אחדִ◌ ָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
והחש ◌ִכים
התהוֹ םָ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְתהוֹ מוֹ תְ◌ ,וכוֹ ◌ִרים ]שורים[ ◌ַּב ◌ֲח ׁ ◌ָש ◌ִכים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
לגּ ◌ִלים
מתגּ ◌ְ ◌ְ
רדים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתערבים ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,ועוֹ ◌ִלים ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מים,
וחשּ %ו ◌ַ ◌ִ
אחד אוֹ רוֹ ת ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
מתערבים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְמאוֹ רוֹ תּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
חש ּו ◌ִכים.
נראים ◌ֲ ׁ
מהם אוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ש ּו ◌ֵ ◌ֶ
ְונע ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
וחמ ◌ָ0ה ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל
בעה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לש ◌ְ ◌ָ
ונחלקים ◌ְ ׁ ◌ִ
חברוֹ ִ◌ ָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מכה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אחד ◌ַ ◌ֶּ
◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
וצנּ וֹ ר עוֹ ◌ֶלה ◌ְבקוֹ לוֹ ,
מיםּ ָ◌ .כל ◌ִצנּ וֹ ר ◌ְ ◌ִ
רמים ◌ַ ◌ִ
בהם זוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ּ◌ְתהוֹ םּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
כשאוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָמעּ ָ◌ ,כל ּ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא
עזעיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מזדּ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
ְוהתהוֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ּ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב(
ואכ ◌ֵנס ◌ְ ּבֶ◌ .%זה ּו ׁ ◌ֶ
מימיּ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ %
לחברוֹ ◌ְואוֹ ◌ֵמרֲ◌ :ח-ק ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ּ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶרי.%

אחד
צבע ֶ ָ
נעׂשּו ֶ ַ
ׁשּׁשם ַ ֲ
ּגידים ֶ ָ
ָּכל ַה ִ ִ
ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ֵ ◌ֶּ
מהם
ש ◌ֵמאוֹ ת ]וששים[ ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִנים ]וחמשה[ ◌ִגּ ◌ִידיםֶ◌ ֵ◌ .אלה ׁ ◌ְש ׁ
נכלל ּו ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה
אדמיםְ◌ ְ◌ ִ◌ .
מהם ◌ֲ ◌ִ◌ּ 3
חרים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ׁ ◌ְש ִֹ ◌
לבנים ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
רשתוֹ ת,
עש ◌ֵרה ◌ְ ׁ ◌ָ
נרקמ ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַבע ◌ֶ ◌ְ ׂ
אחד .אוֹ ◌ָתם ◌ִגּ ◌ִידים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
גון ◌ֶ ◌ָ
ש ּו ◌ָ ◌ֶ
ְונע ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
רדים
נרקמ ּו ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
רשת ◌ִגּ ◌ִידים] .התקימו[ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
נקראת ◌ֶ ׁ ◌ֶ
אחת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
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תחתית ◌ַה ּ◌ְתהוֹ םַ◌ּ .ת ◌ַחת ◌ֵ ◌ֶּ
מראה
רשתוֹ ת ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אלה עוֹ ◌ְמדוֹ ת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
חשת.
הנּ ֹ ׁ ◌ֶ
מראה ◌ַ ◌ְ
אחרוֹ ת ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רזלּ ,ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְר ׁ ◌ָשתוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
◌ַה ◌ַּב ◌ְ ◌ֶ

כסאֹות יֵׁש ָׁשם
ׁשני ִ ְ
ְֵ
מ7מאלּ ָ◌ .כל
ואחד ◌ִ ◌ְ ֹ
אחד ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
עליהםָ◌ ֶ◌ ,
מדים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כסאוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
רדים ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
מים יוֹ ◌ְ ◌ִ
אחדּ ,ו ◌ַ ◌ִ
מחברוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אוֹ ◌ָתן ◌ְר ׁ ◌ָשתוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ונכנסים ◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָשתוֹ ת ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
אחד
כסאוֹ תָ◌ ֶ◌ ,
האלה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
◌ִצנּ וֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ְסאוֹ ת
רקיע ּ◌ַת ◌ַח ׁשְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ◌ַ ◌ִּ
ואחד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
חרָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
רקיע ׁ ◌ָש ֹ
◌ִּכ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
הרקיע
הלל ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ִלים ,עוֹ ◌ִלים ]באחד[ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
חש.
הת ◌ַ ׁ
רקיע ◌ַ ּ◌ַ
רדים ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ִ ◌ַ
רדים ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
כש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ה0חרּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ֹ

ֹותם ְּתהֹומֹות
ּגלּגלים ָּכל א ָ
מת ַ ְ ְ ִ
כסאֹות ֵאּלּו ִ ְ
ׁשני ִ ְ
ֵּבין ְ ֵ
ּ ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶרי 2וגו' )מב ,ח( :
הכ ◌ְסאוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
ואחד
אחד ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הלל ּוָ◌ ֶ◌ ,
בראשית )דף נאְ◌ׁ [(.ש ◌ֵני ◌ַ ◌ִּ
ה0חר ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמיןְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
הרקיע ◌ַ ◌ָ ֹ
מ7מאלְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ֹ
הרקיע
מ7מאלְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
חש ◌ִ ◌ְ ֹ
רקיע ◌ַה ּ◌ַת ◌ַ ׁ
ׁ◌ֶשל ◌ְ ◌ִ ◌ַ
רדים ּבוֹ .
מאל ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ֹ
רקיע ◌ְ ׂ
הכ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מנמיִּ◌ ַ◌ %
ה0חרִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָ ֹ
קחים ◌ָ ּכל
אחד] ,יורדים ולוקחים[ לוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
הכ ◌ְסאוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
מתגּ ◌ְל ◌ְגּ ◌ִלים ◌ַ ◌ִּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
התהוֹ ם
לתחתית ◌ַ ּ◌ְ
מכניסים אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הרשתוֹ ת ◌ְלתוֹ ◌ָכם ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
למעלה ◌ִמ ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
אחד ◌ְועוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חתוֹ ◌ָנה .עוֹ ◌ֵמד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ֶ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
התהוֹ מוֹ תּ ֵ◌ .בין
למ ◌ָּטה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
אחר ◌ְ ◌ַ
התהוֹ מוֹ תְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ְ
כסאוֹ ת ◌ֵ ּ
וכל אוֹ ◌ָתם
מת ◌ַגּ ◌ְל ◌ְגּ ◌ִלים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ּ◌ְתהוֹ מוֹ תָ◌ ְ◌ .
אל ּו ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
הכ ◌ְסאוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּו.
ננעצ ּו ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ִּ
◌ִצנּ וֹ רוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
]זוהר פרשת
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וחמ ָּׁשה ִצּנֹורֹות
ׁשבעים ַ ֲ ִ
ְִִ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל
בעה ◌ֵהם ◌ֶ ◌ְ
וחמ0ה ]אורות[ ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת ◌ֵהםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
בעים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
וכ ◌ָּלם ◌ְנע ּו ◌ִצים
אחרים ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ָ ּב ◌ֶהם3◌ ְ◌ ,
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
כלָ◌ ְ◌ ,
◌ַה ּ ֹ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ַה ◌ֶ ּזה
גלגּ ּ◌ֵלי ◌ַ ◌ִּ
גל ◌ַגּ ◌ֵּלי ◌ַה ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ְנע ּו ◌ִצים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזה.

ֹורדים
ֹולים ְוי ְ ִ
מים ע ִ
ִַ
רדים ּכוֹ ◌ִרים
רדים .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
מים עוֹ ◌ִלים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהם ]נ"א :בתהומות[ ◌ַ ◌ִ
נכנסים
קעים אוֹ ◌ָתם .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּ◌ְתהוֹ מוֹ ת ּובוֹ ◌ְ ◌ִ
האבניםְ◌ ,ועוֹ ◌ִלים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
בעת ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִּמיםַ◌ .עד
לש ◌ְ ◌ַ
ממל ◌ִאים ◌ְ ׁ ◌ִ
נקבי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ן.
גונים ׁ ◌ֶשל אוֹ רוֹ ת ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
בעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכאן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ

לצר5
ׁשּלא ְ ֶֹ
ּדבר ֶ ֹ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ָ ָ
ברא ַ ָ
ֹלא ָ ָ
בדּ ל
הרקיע ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
עש ◌ֱ ◌ִ
0כת ּוב )שם א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
אמר ּו לוֹ ַ◌ :מה ◌ֶ ◌ָּ
◌ָ ◌ְ
היה לוֹ ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
צ ◌רָ◌ ָ◌ %
המ ◌ִים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,מה ּ ֶֹ
◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ַ
להםּ ְ◌ :כ ◌ָבר ◌ָ ּכת ּוב )משלי
אמר ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ִים? ◌ָ ◌ַ
להב ◌ִדּ יל ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ַ
רקיע ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לעשוֹ ת ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ׂ
ברא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש5א
ענה ּו- .א ◌ָ ◌ָ
טז ,ד( ◌ָ ּכל ּ ◌ָפ ◌ַעל ה' ◌ַל ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֵ
כשה ּוא חוֹ ◌ֵזרֵ◌ ,אינוֹ חוֹ ◌ֵזר ◌ֶ ◌ָּ
לעתים
אלא ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
הרקיעּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ברא ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
לצרּ .%ו ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֶֹ ◌
מים
וסילוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
מתהוֹ מוֹ תִ◌ ְ◌ ,
מים יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ְ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
וסילוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
◌ְיד ּו ◌ִעיםִ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
התהוֹ םֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
יהנּ ֹםְ◌ ,ויוֹ ◌ֵרד ◌ְּב ◌ִצנּ וֹ ר ◌ִסילוֹ ן ◌ַ ּ◌ְ
מגּ ◌ִ
יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ֵ
אמצע
נכנס ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
והרקיע ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מב( ּ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶריַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .#
תיהםֶ◌ .זה ּו
לשוֹ ◌ֵ ◌ֶ
רגים ◌ְ ׁ
ינתיםָ◌ ,הי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
כנס ◌ֵ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ניהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
לרקיע ּו ◌ֵבין
אשר ◌ִמ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
המ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
בדּ ל ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
לרקיע.
מעל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אשר ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ַ
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האנ ִׁשים
ׁשּלא ָימּותּו ָ ֲ ָ
מהּגיה ֹּנם ֶ ֹ
ּיֹוצאים ֵ ַ ֵ ִ
הּמים ַה ְ ִ
מחזיר ַ ַ ִ
הרקיע ַ ְ ִ
ָָ ִ ַ
היה
אמרוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
הק ◌ד ׁש ◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ,ה ּ◌ִתינוֹ ק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
◌ָ ◌ַ
ממ ׁש,
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ממ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִיםּ ְ◌ ,בתוֹ ָּ◌ ַ◌ %
רקיע ◌ְּבתוֹ ַּ◌ ַ◌ %
◌ַ ◌ָּ
הרעים
המ ◌ִים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
מחזיר ◌ַ ּ◌ַ
אמצעִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הרקיע ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ֵנס ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
המ ◌ִיםְּ◌ ,ב ◌ִ ◌ָ ּ
אמצע ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ִים,
יצא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
למקוֹ ◌ָמםְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
יהנּ ֹם ◌ִ ◌ְ
מגּ ◌ִ
צאים ◌ִ ◌ֵ
◌ַה ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ָּ
רעים
והמ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
ונאמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
אלישעַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ימי ◌ֱ ◌ִ ׁ ◌ָ
אלא ◌ִּכ ◌ְמ-א ◌ַה5גּ ִ◌ ,ב ◌ֵ
הארץ
רעיםֶ◌ ָ◌ ָ◌ ,
המ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
מש ◌ֶּכ ◌ֶלתְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
ְוהארץ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
בילם.
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ ◌ִלים ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מש ◌ֶּכ ◌ֶלת ◌ִ ◌ְּ
◌ְ ׁ ◌ַ

מבּדילם
להתערב ָאז ַ ְ ִ ָ
יֹוצאים ְ ִ ְ ָ ֵ
ׁשהּמים ְ ִ
ׁשעה ֶ ַ ַ ִ
ֹותּה ָ ָ
ְּבא ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הכת ּוב ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
מעיד ◌ַ ◌ָ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ,על ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
0עשה ◌ַ ◌ָ ּ
דבר
עשה ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא- ,א ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
צאים
המ ◌ִים ◌ַה ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
לפניו ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
היה ◌ָגל ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לבט ◌ָלהּ ,ו ◌ִ ּ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
שה ◌ֶאת
לבר ּיוֹ ◌ָתיוָ◌ ,ע ◌ָ ׂ
האחרים ◌ְ ◌ַוי ◌ִ ּזיק ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ויתערב ּו ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ִים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יהנּ ֹםְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מגּ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ
ינתיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
להבדּ יל ◌ֵ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ניהםִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמצע ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
הרקיע ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הטוֹ ◌ִבים,
מים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
למיםּ ֵ◌ ,בין ◌ַ ◌ִ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
מבדּ יל ◌ֵּבין ◌ַ ◌ִ
ִויהי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִ
הרעים ◌ַ ◌ַּ
למ ◌ִים ◌ַ ּ
הטוֹ ◌ִבים,
צאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ִים יוֹ ◌ְ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
ּו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
להתערב ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ִים ◌ַ ּ
לאחוֹ ר.
מחזירם ◌ְ ◌ָ
ינתיםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ונכנס ◌ֵ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הרקיע חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָאז ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ

ֹובים
ּׁשמים ֵהם ט ִ
מעל ַה ָ ַ ִ
ּמים ֲא ֶׁשר ֵ ַ
ַה ַ ִ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ָּ
להחיוֹ ת
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
אלעזרַ◌ּ ַ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
בא ׁ ◌ְש ◌ַמעַ◌ ָ◌ ,
ֹּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְ ◌ִ ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לתק ּון ◌ַה ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ ת◌ֵ ,איִ◌ %י ◌ָ ּק ◌ְרא ּו? ◌ָ ◌ַ
מים טוֹ ◌ִבים.
ה0מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ
מעל ◌ַ ◌ָ ַ◌ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ֵ ◌ַ
רכיהַ◌ּ ַ◌ ,
◌ֶ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

נכרּיה
ֹוכלת ֵאׁש ָ ְ ִ ָ
ּתֹורה א ֶ ֶ
האׁש ֶׁשל ַה ָ
ֵָ
ּ ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶרי! וגו' )מב ,ח( :
אמר ּבוֹ )תהלים
אחר ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ויש ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
תקונא קדמאה )דף קלִ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ [(:
מב( ּ◌ְתהוֹ ם ◌ֶאל ּ◌ְתהוֹ ם קוֹ ◌ֵרא ◌ְלקוֹ ל ◌ִצנּ וֹ ◌ֶריַ◌ .%מה ◌ֶ ּזה ◌ִצנּ וֹ ◌ֶרי?%
מש ◌ָ ּב ◌ֶרי%
העמ ּו ◌ִדיםּ ָ◌ .כל ◌ִ ׁ ◌ְ
הצנּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
החכמה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ◌ֵווי ◌ָ ◌ַ ּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ ּ
וגליּ ֵ◌ - %
התוֹ ◌ָרהֶּ◌ ַ◌ ְ◌ .
 ◌ֵ ּהנּ ּק ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶשל
אל ּו ◌ַ ◌ִ
עמים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
הט ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ּ◌ְ
אמר ּבוֹ )שמות לד(
הע ּב ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עבר ּו ֶ◌ -זה סוֹ ד ◌ָ ◌ִ
עלי ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
קרא.
עבר ה' ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
]זהר חדש

ּצּדיקים
ּבניו ַה ַ ִ ִ
ׁשע ִעם ָ ָ
ׁשּתע ֵ ַ
ה' ִמ ְ ַ ֲ
לאל ◌ַח ◌ָיּ י
פלּ ה ◌ְ ◌ֵ
עמי ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חס ּדוֹ ּו ◌ַב ◌ַלּ ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
ראהָ◌ ,העוֹ ◌ָלם
בא ◌ְ ◌ֵ
)מב ,ט( ] :זוהר בראשית פרשת לך לך )דף פבֹ ּ [(:
חתוֹ ן.
הת ◌ְ ּ
התעוֹ ◌ְרר ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
צריֶ◌ %את ◌ִ ◌ְ
מעלה ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקים יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְועוֹ לוֹ ת
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
נכב ◌ָדה,
מעלה ◌ִ ּב ◌ְדמ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מתלב ׁשוֹ ת ◌ָ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהּ3◌ ,כ ◌ָּלן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בהם ◌ַ ◌ָ ּ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ּ ◌ְפ ◌ִרי
ותאב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲע ׁ ◌ֵש ◌ַע ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ָ ◌ֶ
להם ◌ְנ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ ת
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נקרא ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מעשיוַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ּב ◌ִנים ◌ַ ◌ָ ּ
אתם
אמר )דברים יד( ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ַ ּ◌ֶ
לקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-%ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מעשיו.
א-היכםּ ָ◌ .ב ◌ִנים ◌ַו ◌ַדּ איְ◌ ּ ,פ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ַלה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
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הּלילה
ּבחצֹות ַ ַ ְ ָ
ּצּדיקים ַ ֲ
ׁשֹומע ֵאת ִלּמּוד ַה ַ ִ ִ
ה' ֵ ַ
ייסאּ ִ◌ ֲ◌ ,
אמר
אפל ּו אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ]של הארץ[ֵ◌ .איַ◌ ָ◌ ?%
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
אמתּ3◌ ,כ ◌ָּלם
יקי ◌ֱ ◌ֶ
צדּ ◌ֵ
ילה ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
לוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַה ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
והרי
התוֹ ◌ָרהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מע ◌ֶאת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְ ּבחוֹ ת ◌ַ ּ
ול ׁ ◌ְש ֹ ◌ַ
בתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ
לקרא ◌ַ ּ
ררים ◌ִ ◌ְ ֹ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
העדן
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %גּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ִנתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ
עליהם ◌ַ ּביוֹ ם,
נמשֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ %
חסד ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ָלםְ◌ ,וח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
מקש ◌ִ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
עמי.
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בל ◌ְ ◌ָ
חסדּ וֹ וּ ◌ַ ◌ַּ
יצוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ

ׁשּבּלילה
ּתׁשּבחֹות ֶ ַ ַ ְ ָ
ּגדל ַה ִ ְ ָ
ֶֹ
למה.
תש ◌ַ ּב ◌ַחת ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
לפניו ,זוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
ילה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ◌ַ
הרג
יהם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בת ◌ֶ
ראל ◌ָהי ּו ◌ְסג ּו ◌ִרים ◌ְּב ◌ָ ּ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ּבא ◌ְ ◌ֵ
מרים ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ָ ּ
הלל
מצריםָ◌ ,הי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְבכוֹ ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לפניו.
ְותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ

הּלילה
ּבחצֹות ַ ַ ְ ָ
ֲַ
ירה ◌ִע ּ◌ִמי וגו'
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חס ּדוֹ ּו ◌ַב ◌ַלּ ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת,
הצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים ◌ִ ◌ְ
פרשת לך לך )דף צ"בּ ַ◌ [(:ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַה ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ ּ
הדּ רוֹ ם,
ה0רביט ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבר ּו ◌ַח ,עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ
◌ַצד ◌ַ ◌ָ ּ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מתב ּ◌ֵסםָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ
ושוֹ ◌ֵקט ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְ ׁ
ּו ◌ַ ◌ֶּ
מכה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
עדן.
יקים ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
מנהגיו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
)מב ,ט( ] :זוֹהר בראשית

ּבּתֹורה
ׁשע ַ ָ
להׁשּתע ֵ ַ
ּבחצֹות ְ ִ ְ ַ ֲ
ּׁשּקם ַ ֲ
אדם ֶ ָ
חלקֹו ֶׁשל ָ ָ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
עש ◌ַע
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעהְ◌ ׁ ַ◌ ,
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I

הרי ◌ַ ◌ָ ּ
עדן,
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ַ ּ
יבים ◌ְלקוֹ לוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר השירים ח( ◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת
מקש ◌ִ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מיעניְ◌ .ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
הש ◌ִ ◌ִ ◌ִ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ֵלְ◌ ׁ ַ◌ %
מקש ◌ִ
חברים ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ַגּ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
היה
חס"ד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
עליו ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשָ◌ ָ◌ %
מרים אוֹ תוֹ .
ותחתוֹ ◌ִנים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
הרי ◌ֶ ◌ְ
]תמיד[ ׁ ◌ָשמ ּור ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ירה
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חסדּ וֹ וּ ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
יצוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
עמי.
◌ִ ּ◌ִ

הּבא
ֹולם ַ ָ
חלק ְלע ָ
ללמד ֵיׁש לֹו ֵ ֶ
ּבחצֹות ִ ְ ֹ
ַה ָּקם ַ ֲ
עמי וגו' )מב ,ט( :
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חס ּדוֹ ּו ◌ַב ◌ַלּ ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
חזק ◌ָ ּיהּ ָ◌ ,כל ◌ִמי
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בראשית פרשת לך לך )דף צ"בַ◌ ָ◌ [(:
חלק ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
יש לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ודּ אי ◌ֵ ׁ
0עה ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ◌ָ ◌ָ
למדנ ּו,
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כְ◌ ַ◌ ָ◌ %
הט ◌ַעם ◌ָּת ◌ִמיד? ◌ָ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הבאַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
לילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ָ ּ
עדןּ ָ◌ ,כל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נחל
קרא ◌ַ ◌ַ
מש ◌ִקים יוֹ ◌ֵתר ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַנּ ◌ַחל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הגּ ן ◌ְ◌ ׁ 3
הנּ ◌ִטיעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ביכוֹ ל
למיםִּ◌ .כ ◌ְ ◌ָ
מימיו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
סקים ◌ֵ ◌ָ
עדניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
נחל ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְקד ּו ◌ִמיםַ◌ ַ◌ ,
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
הנּ ◌ַחל מוֹ ◌ִריק ◌ַעל
אל ּו אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
עדן] .אמר רבי
הנּ ◌ִטיעוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ֶקה אוֹ תוֹ ◌ְ ּבתוֹ  %אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ראשוֹ ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
ֹ ׁ
יוסי[ ◌ְו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
העדן
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְּבתוֹ ַ◌ %גּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אלא הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ַ ּ
נמצא
הנּ ◌ַחלָ◌ ְ◌ ִ◌ .
קאת ◌ַ ◌ַ
הש ◌ָ ◌ַ
תה ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ִמים לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יבים לוֹ ׂ ָ◌ ,
מקש ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
חלק ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
ּ
הבא.
חלק ◌ָּת ◌ִמיד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
]זוהר

ּבּלילה
ֹודה ַ ַ ְ ָ
העב ָ
סדר ָ ֲ
ֵֶ
ירה ◌ִע ּ◌ִמי וגו'
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בלּ ◌ְ ◌ָ
חסדוֹ ּו ◌ַ ◌ַ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ ּ
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I

ומעלה
שים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָמבן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
מהימנא זוהר במדבר פרשת נשא )דף קכאֶּ◌ ִ◌ [(:
ועבדת
עבדה ◌ַ ◌ֲ ַֹ ◌
עבדת ◌ֲ ָֹ ◌
לעבד ◌ֲ ַֹ ◌
הבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
חמ ◌ִ0ים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ ּ
ְועד ◌ֶ ּבן ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ַ
קדּ ׁש.
ררים ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
הלו ◌ִ ּים ◌ְ ׁ
להיוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מצוה זוֹ ◌ִ ◌ְ
אהל מוֹ ◌ֵעדָ◌ ְ◌ ִ◌ .
מ7א ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ
הרי
בריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לחדּ ׁש ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
למעלהּ ָ◌ ,כאן ◌ָ ◌ִ
ארנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ
צרי%
בריאל ,ה ּוא ◌ָ ◌ִ
לוי ה ּוא ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מיכאלִ◌ ֵ◌ .
קר ◌ָ ּבןְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מקריב ◌ָ ◌ְ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
חסד
חסדּ וֹ ֶ◌ ,זה ◌ֶ ◌ֶ
יצוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ) -תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
לנגּ ןְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה
לגבי ◌ִר ּבוֹ נוֹ ִ◌ ְ◌ ,
הדיוֹ ט ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
כ ◌ֵהן ◌ֶ ◌ְ
יכאל ה ּוא ּ ֹ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ָ ◌ֵ
ֹּ
בר ◌ַּכת
דשּ .ו ◌ִ ◌ְ
הק ◌ ׁ
מלַ◌ %ח ּיוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
אצל ◌ִר ּבוֹ נוֹ  -ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
הדיוֹ ט ה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ
הדיוֹ ט ◌ַאל ּ◌ְת ◌ִהי ◌ַ ◌ָ ּ
חסדּ וֹ .
יצוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
וזה ּו יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
עיניֶ◌ ְ◌ ,%
קלה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
עמי  -זוֹ ◌ְגב ּו ◌ָרהִ◌ ׁ .ש ֹ
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
וּ ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ירה ) -דברים לג( ◌ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ
וגבריאל ׁ ◌ְשל ּוחוֹ ,
מה7מאלֵ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
פני ׁשוֹ ר ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ֹ
הדר לוֹ ) .יחזקאל א( ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
חדוה ◌ְּב ◌ֵיין ◌ַ ּ
וצריׁ ְ◌ %
התוֹ ◌ָרה) ,להתעסק לשלח קרבות
לנגּ ן ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לשוֹ ◌ֵרר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
יק ◌ֵ ּים )איכה ב(
להתעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
לפני המלך בשמחה .ומי שאין לו רשות( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ק ּו ◌ִמי ר ִֹ ◌נּ י ◌ַ ◌ַּ
אשמ ּורוֹ ת ◌ַּכ ◌ָּמה
ויאמר ◌ְ ּב ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌3מרוֹ תַ◌ ֹ ְ◌ .
לראש ◌ַ ׁ ◌ְ
יל ◌ְ ֹ ׁ
בל ◌ְ ◌ָ
ותחנ ּו ◌ִנים ּו ◌ַ ◌ָ ּ
מיני ◌ִר ◌ָנּ ה ◌ִ ּב ◌ְגרוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִּכנּ וֹ ר
בק ׁשוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ֵ
סליחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ִ
ורדים ◌ְּב ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת
ראה ◌ִעם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נפי ◌ֵ ◌ָ
◌ְלהוֹ ◌ִציא ּבוֹ קוֹ ל ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁש ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
עלי
רש ּו ◌ָה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
מה ּ◌ֵלבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם ◌ִּב ◌ָינהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הק ◌ֶנהְ◌ ,וזוֹ ו'ְ◌ .ויוֹ ◌ִציאוֹ ◌ֵ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהֵּ◌ ַ◌ ,
מבן ◌ָי ּהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ו'ֶ◌ ׁ ,שה ּוא
מב ◌ָינהּ ֶ◌ ִ◌ ,
מבין .יוֹ ◌ִציא ◌ֵ ּבן ◌ִ ◌ִ ּ
הלב ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
ויעלה ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ֵהם )מלכים
הק ◌ֶנהֶ◌ ׁ ,
נפיםֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אפרוֹ ◌ַח ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁש ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
כסאוֹ ת ◌ֵהם) ,ירמיה יז( ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ָכבוֹ ד
לכ ּ ◌ֵסהּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
מעלוֹ ת ◌ַ ◌ִּ
אי( ׁ ◌ֵש ׁש ◌ַ ◌ֲ
אמר ◌ִּכי ◌ָיד ◌ַעל
והפהֵ◌ .ל"ב) ,שמות יז( ◌ַו ּי ◌ֶ
הלב ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
והם ◌ַ ּ◌ֵ
מראשוֹ ןֵ◌ ְ◌ ,
◌ָמרוֹ ם ◌ֵ ◌ִ ׁ
הכ ּ ◌ֵס"הֵּ◌ ,כס ה',
סמא"לֶ◌ ּ ,פה ◌ַ ◌ִּ
עמלקּ ָ◌ .כ ◌ֵבדֵ◌ ָ◌ ָ◌ ,
מלחמה ◌ַלה' ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
◌ֵּכס ◌ָי ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ּו ׁשוֹ ◌ָפר?
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים פא( ּ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
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I

קנה ,ו' ,קוֹ ל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
חמ ◌ָ0ה
הפהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם ה'ַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ִ
הק ◌ֶנה ◌ֶאל ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
פתים
ש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וחׂ ְ◌ .%
וש ◌ַנּ ◌ִים ◌ְ ◌ֵ
ה7פתים ◌ְ ׁ ◌ִ
דב ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהםִ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ :
מיני ּ◌ִת ּק ּו ◌ֵני ◌ִ ּ
◌ִ ◌ֵ
חמ0ה.
הרי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
וחֵ◌ ֲ◌ - %
מיניםֵ◌ ְ◌ .
ׁ◌ְש ◌ַ ◌ִניםִ◌ ׁ .ש ◌ַנּ ◌ִים ◌ְוטוֹ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ִ
הרחים.
חנים ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
נהרֶ◌ ׁ ,שה ּוא קוֹ לְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּטוֹ ◌ֲ ◌ִ
חנים ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּטוֹ ◌ֲ ◌ִ
מה ◌ִּב ◌ָינה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵּ
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה.
הלב ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
◌ְלהוֹ ◌ִציא קוֹ ל ◌ְ ◌ִוד ּב ּור ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ַ
מיני ◌ִ ◌ִּ
חתין
בשוֹ ◌ָפרֵ◌ ,אין ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
תליםּ .ו ◌ְ ׁ
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
מפרש ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ׂ
ׁ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ֵשם ◌ְ ָֹ ◌ ׁ
והתוֹ ◌ָרה ּ ַ◌ -
הדּ ּב ּור ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה,
הקוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ּהִ◌ ַ◌ ,
מעש ◌ָרה ׁשוֹ ◌ָפרוֹ תּ ַ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מתוֹ %
המ ◌ִבין ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ּ
חכם? ◌ַ ּ◌ֵ
איזה ּו ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָהֶ◌ ֵ◌ ,
הב ◌ָינה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֶ◌ ׁ ,ש ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ִ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
מכל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ָ ּ
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֲח ׁש ּו ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָדּ ◌ָברֲ◌ ַ◌ .
ּ
לעלה ]ו[
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ֹ ◌ָ
קרבנוֹ ת ◌ְועוֹ לוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא ז( זֹאת ◌ַ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
נחה.
למ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ

ּבּׁשכינה
הּמׁשּתּתף ַ ְ ִ ָ
חלקֹו ֶׁשל ַ ִ ְ ַ ֵ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
עמי וגו' )מב ,ט( :
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בלּ ◌ְ ◌ָ
חסדוֹ ּו ◌ַ ◌ַ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ ּ
חלק ג' פ' אחרי )דף סה (.זוהר תורה[ אמר רבי שמעון ,אשרי
חלקו מי שבא עם השכינה ]בבקר[ ,בשעה שהיא באה לקבל
פני המלך ,לספר עמו ,וזה היה נמצא עמה ]בלילה[ בשעה
שהושיט המלך ימינו לקבל את השכינה ,זהו שכתוב:
אחרית ◌ָים" )תהלים קלט ,ט( ,מהו
אש ּ◌ְכ ◌ָנה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כנפי ׁ ◌ָש ◌ַחר ◌ֶ ׁ ◌ְ
"א8א ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
אחרית ים ,אותה שעה של הבקר היא אחרית ים ההוא.
]זוהר

בעת הסתלקות הדינים.
שבחצות הלילה ,היה התחלה ,ועוד היה דין ,ועכשיו הוא
אחרית של הדין ,שנסתלקים הדינים שלה ,והיא
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אלי ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם ©א ּ¥יה
אמרם © ¥
ררי ּ§ב ¨ § ¨
חרפ ּו ¦ני צוֹ § ¨
עצמוֹ ©תי § ¥
ּ§ב © §
חילי
עלי הוֹ ¦ ¦
המי ¨ ¨
נפשי ּו ©מה ּ¤ת ¡ ¦
חחי © § ׁ ¦
אהי :' %יב ©מה ּ¦ת ׁ §ש ּתוֹ ¦ £
¡ ¤
לאהים ' ּ¦כי עוֹ ד אוֹ ¤ד ּנ ּו § ׁ
ואהי ':
עת ּ¨פ ©ני ¨ ¥
יש ּו Ÿ
¦ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

נכנסת בכנפי המלך ,היא וכל אותן שנזדווגו עמה צד ,זהו
אחרית ◌ָים".
"אש ◌ְּכ ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
שכתובְ◌ ׁ ֶ◌ :

המלך פורס כנפיו עליהם
ולמדנו ,כל אותן שהתיגעו בתורה בחצות הלילה ,נשתתפו
עם השכינה ,וכאשר בא הבקר ,והמלכה מתקרבת
אל המלך ,הרי זה נמצא עמה לפני המלך ,והמלך פורס
ילה
בל ◌ְ ◌ָ
חסדּ וֹ וּ ◌ַ ◌ַּ
יצ ◌ֶוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
כנפיו על כלם ,זהו שכתוב" :יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
עמי וגו'".
ׁ ◌ִש ֹ
ירה ◌ִ ◌ִּ

ה' וכל הצדיקים מקשיבים לקולם של הצדיקים הלומדים בלילה
עמי וגו' )מב ,ט( ] :זוהר חלק א'
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בלּ ◌ְ ◌ָ
חסדוֹ ּו ◌ַ ◌ַ
יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ ּ
פ' לך לך )דף פב (:זוהר תורה[ אמר רבי ייסא ,הרי אמרו
שהקדוש ברוך הוא וכל אותן הצדיקים שבתוך הגן עדן כלם
מקשיבים לקולם של אותן שמתעוררים בחצות הלילה לקרות
בתורה ,וחוט של חסד נמשך עליהם ביום ,שכתוב" :יוֹ ◌ָמם
ירה ◌ִע ּ◌ִמי וגו'" ,ועל כן התשבחות
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חסדּ וֹ וּ ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ְיצוּ ה ה' ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֶ
העולות בלילה לפניו ,זו היא שבחה שלימה.
זיו הזוהר
צד .היינו אותם שלמדו תורה מחצות הלילה עד הבקר.
תהלים ספר שני | ז לחודש | מזמור מב

סדר הלימוד

מג
I

ליום כה טבת

זוﬣר תהים

453

חסיד
ריבי ¦מגּ וֹ י א ¨ ¦
וריבה ¦ ¦
אהים ' § ¦ ¨
פטני ¡ ¦
א ׁ¨ש § ¦ ¥
ׁ ¦ ¥
אהי
אתה ¡ ¥
טני :ב ּ¦כי © ּ¨
תפל ¦ ¥
ועולה § © ּ§
מרמה § © § ¨
מאיש ¦ § ¨

 Iשימוש תהלים I

I

לבנין הבית
שפטני אלהים וגו' )מג ,א(] :שימוש תהלים לפרק מג[ .אלו הג' מזמורים
אם בטלו אותך מן אומנתך והעמידו אחר במקומך אמור אותם
שלש פעמים ביום ואתה תראה פלאים גדולים .ועוד "כאיל
תערוג" בחון הוא לשאלת חלום התענה ואמור אותו ז' פעמים
ותישן ושם שלו צבא .צ' מן "כי כאיל בחלוף מנצפ"ך ,ב' מן מ'
"מה תשתוחחי באלב"ם ,א' מן אלה"י.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ּמלאכים
ולא ַה ַ ְ ָ ִ
ּבעצמֹו ְ ֹ
ּקּב"ה ָּדן אֹותֹו ְ ַ ְ
ֹוחאי – ַה ָ ָ
ׁשמעֹון ֶּבן י ַ
רּבי ִ ְ
ִַ
מעלה
ּובית ִדין ֶׁשל ַ ְ ָ
ְ
ריבי וגו' )מג ,א( :
וריבה ◌ִ ◌ִ
הים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פטני ◌ֱא ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
רבי
חלה ◌ַ ◌ִ ּ
רבוֹ ◌ֵתינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
כד .השלמה מההשמטות סימן יחָ◌ׁ [(:שנ ּו ◌ַ ּ
ורבי
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נחס ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
לפניו ◌ַ ◌ִ ּ
נכנס ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאיְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
להם,
אמר ◌ָ ◌ֶ
עמ ּוד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ָ◌ -ימ ּות? ◌ָ ◌ַ
אבה ּוְ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
אמר ּו לוֹ ִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ּ
ּ
איני
ראיתי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
הרי ◌ֲ ◌ִ
דיניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מע ◌ְי ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
מעלה ◌ְ ◌ַ
הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵאין ◌ֵּבית ◌ַ ◌ִ
ּ
אדםָּ◌ ֶ◌ .
הדּ ין
אלא ◌ַ ◌ִ
איני ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ִ
לד ◌ָין ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למלאּ %ו ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִָּנתן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִּליּ ָ◌ ַ◌ ,
והינ ּו ◌ַמה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָדּ ן אוֹ תוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ֵ ּבית ◌ִדּ ינוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
וריבה
א-הים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פטני ◌ֱ ◌ִ
לפניו )תהלים מג( ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
0אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּב ◌ַב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ◌ַ
לבדּ וֹ ְ◌ ,ו-א
עבדּ וֹ  ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
מש ּ ◌ַפט ◌ַ ◌ְ
לעשוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
אמרׂ ֲ◌ ַ◌ ,
מה ◌ָ ◌ַוכן ׁ ◌ְש ֹ
ִריביֵ◌ ְ◌ .
◌ ◌ִ
מעלה
האדם ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵכבּ ֵ◌ ,בית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אחריםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
]זוהר חדש פ' בראשית )דף
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לחץ
אתהל ּ§ב © ©
קדר ¥ּ © § ¤
למה ¥Ÿ
זנחת ¦ני ¨ ּ¨
למה § © § ּ¨
' ̈מע ּו ¦ ּזי ¨ ¨
יביא ּו ¦ני ¤אל ©הר
המה © §ינח ּו ¦ני § ¦
ואמת¨ּ ¥ %
אוֹ ¥יב :ג ׁ §ש ©לח אוֹ §ר§ּ ¦ £ © %
אהים
מזבח ¡ ¦
ואבוֹ ¨אה ¤אל ¦ § ּ©
מש ּ§כנוֹ ¤תי :%ד § ¨
ואל ¦ ׁ §
קדש¤ § %
¨ § ׁ§

I

 Iזוהר תהלים I

I

לכף ◌ְזכ ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
מהם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ִטים ◌ְ ◌ַ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְּב ◌ִדינוֹ ֵ◌ .י ׁש ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ראים ◌ְזכ ּותוֹ
ראים חוֹ ◌ָבה ׁ ◌ֶשל
לכף חוֹ ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
מהם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ִטים ◌ְ ◌ַ
ויש ◌ֵ ◌ֶ
אדםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הדּ
האיש ◌ִמן ◌ַ ◌ִ ין ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא רוֹ ◌ֶצה.
אדםְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
הכֹל ,ה ּוא
הע ◌ְליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ַ ּ
המ ◌ֶלֶ◌ ָ◌ %
אבל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ן אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶּ
◌ֲ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִדיןְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלטוֹ בָ◌ .מה
טוֹ בְ◌ ,ו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ִאי ׁש ◌ִ ◌ְ
לזכ ּות ּ◌ָת ◌ִמיד,
העליוֹ ן נוֹ ◌ֶטה ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַ◌ ִ◌ ,
הט ◌ַעם? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ַ
מדּ ת ◌ַ ◌ֶּ
והעווֹ נוֹ ת.
לע ּ ֹזב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בידוֹ ◌ַ ◌ְ
רחמנ ּותּ ,ו ◌ְ ◌ָ
◌ְוה ּוא ◌3כ ּלוֹ ◌ַצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
החטאים ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
אחר.
ליחה ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ,ו-א ◌ִעם ◌ַ ◌ֵ
הס ◌ִ ◌ָ
עמְ◌ּ ַ◌ %
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קל( ◌ִּכי ◌ִ ◌ְּ
שהלש ׁ ◌ָ
אכ ◌ֵנס ◌ִ ׁ ◌ְ
ואני ◌ֶ ◌ָ ּ
יניִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לפניו ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ִידין ◌ִדּ ◌ִ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִּ◌ %ב ◌ַ ּק ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האבוֹ תְ◌ ,ו-א
עבר ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַרק ◌ָ ◌ָ
הבאֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ְ
ערים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׂ
רש ּות.
מהם ◌ְ ׁ
אתבע ◌ֵ ◌ֶ
בידיְ◌ ,ועוֹ ד ֶ◌ ׁ -ש5א ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ּ
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ִיהיה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ֶ

אחד ֵמאּור ַה ָּגנּוז
יֹוצא חּוט ֶ ָ
ּבּלילה ֵ
ּתֹורה ַ ַ ְ ָ
ׁשּלֹומדים ָ
ּבכל ָמקֹום ֶ ְ ִ
ְָ
הּתֹורה
לֹומדי ַ ָ
ֹותן ְ ֵ
ונמׁשַ 5על א ָ
ְִ ְ ָ
ואל
קדשֶ◌ ְ◌ 2
יביא ּו ◌ִני ◌ֶאל ◌ַהר ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ְ
ינח ּו ◌ִני ◌ְ ◌ִ
המה ◌ַ ◌ְ
ואמ ּ ◌ְתָ◌ּ ֵ◌ 2
ש ◌ַלח אוֹ ◌ְרִ◌ ֲ◌ ַ◌ 2
ׁ ◌ְ
מש ◌ְּכנוֹ ◌ֶתי) 2מג ,ג( ] :זוהר ח"ב )דף קמח (:זוהר תורה[ ׁ ◌ֶש ◌ְּל; אוֹ ◌ֶר;
◌ִ ׁ ◌ְ
ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך.
אמר רבי יוסי כתוב ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור ,הרי
ביארו שאור ההוא נגנז ,והוא מתוקן אל הצדיקים לעולם
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בכ ּנוֹ ר ¡ ¦
ילי §ואוֹ §ד¦ § %
מחת גּ¦ ¦
' ¤אל ¥אל ¦שׂ § ©
אהים '
עלי
המי ¨ ¨
נפשי ּו ©מה ּ¤ת ¡ ¦
חחי © § ׁ ¦
אהי ' :ה ©מה ּ¦ת ׁ §ש ּתוֹ ¦ £
¡ ¨
לאהים ' ּ¦כי עוֹ ד אוֹ ¤ד ּנ ּו § ׁ
עת ּ¨פ ©ני
יש ּו Ÿ
חילי ¦ ¥
הוֹ ¦ ¦
ואהי ':
¨ ¥
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 Iזוהר תהלים I

הבא ,כמו שפירשנו שכתוב אור זרוע לצדיק ,לצדיק ודאי
סתם ,ואור ההוא לא שמש בעולם מלבד ביום הראשון,
ואח"כ נגנז ולא שמש יותר ,רבי יהודה אומר אלמלי נגנז
מכל וכל לא נתקיים העולם אפילו רגע אחד ,אלא נגנז
ונזרע כזרע זו שעושה תולדות וזרעים ופירות ,וממנו
נתקיים העולם ,ואין לך יום שלא יופיע ממנו בעולם וזה
מקיים הכל ,שבו זן הקב"ה את העולם ,ובכל מקום
שלומדים תורה בלילה יוצא חוט אחד מאותו אור הגנוז
ונמשך על אותן לומדי התורה ,זש"כ יומם יצוה ה' חסדו
ובלילה שירה עמי ,יום שהוקם המשכן למטה מה כתוב
)שמות מ ( ולא יכול משה לבא אל אהל מועד כי שכן עליו
הענן ,מהו הענן ,חוט אחד היה מאותו אור הראשון שהופיע
בחדוה של השכינה כאשר נכנסה להמשכן שלמטה ,ומהיום
ההוא לא נתגלה עוד ,אבל שימוש הוא משמש בעולם ,והוא
מחדש בכל יום מעשה בראשית:

ׁשּלמעלה
ּבח ֶ ְ ַ ְ ָ
ּמז ֵ ַ
אלהים ֶ -זהּו ַה ִ ְ
מז ַּבח ֱ ֹ ִ
ְִ
אהים וגו' )מג ,ד( :
מזבח ◌ֱ ◌ִ
ואבוֹ ◌ָאה ◌ֶאל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ְ ◌ָ
א,היםִ◌ .מי ◌ֶזה
מזבח ◌ֱ ◌ִ
ואבוֹ ◌ָאה ◌ֶאל ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתחָ◌ ְ◌ ,

]זוהר פ' ויקרא )דף כ"ד[(:
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ודּ אי.
הים ◌ַ ◌ַמזבח ◌ֱא ◌ִ
מעלהַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
זב ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
א-הים? ◌ֶזה ּו ◌ַ ּ◌ִ
מזבח ◌ֱ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אמר ◌ָקם
מזבח ה'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ולפעמים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
יצחקִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְוהינ ּו ◌ְ ּב ◌ֵאר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ִּ
ורחמים,
מכאן ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ועל ◌ֶזה יוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ָ ּ
מז ◌ַּבח ה'ַ◌ ְ◌ .
פני ◌ִ ◌ְ
מל ◌ְ ◌ֵ
והרי ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ֶאת
בצד ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נקת ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ַ ּ
הדּ ◌ָבר.
◌ַ ◌ָ

f
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ח לחודש

מד

'

אהים
משׂ ּ¦כיל :ב ¡ ¦
קרח © §
לבני ©Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח ¦ § ¥
א ©§©
עלת
ספר ּו ¨לנ ּו ּפ© Ÿעל ּ¨פ © § ּ¨
מענ ּו £אבוֹ ¥תינ ּו ¦ ּ §
ּ§ב ¨ § ¥
אזנינ ּו ׁ¨ש © §
ות ּ¨ט ¥עם
רש ּ¨ת © ּ¦
אתה ¨ §יד %גּ וֹ ¦ים הוֹ © ׁ §
קדם :ג © ּ¨
ימי ¤ ¤
בימיהם ּ¦ב ¥
¦ ¤ ¥
בחרבם ¨ § ׁ
ארץ
ירש ּו ¨ ¤
ות ׁ©ש ּ§ל ¥חם :ד ּ¦כי א § © § ּ¨
לאמים © ּ§
ּ¨ת©רע § ¦ּ ª
ימינּ %ו §זרוֹ £ע§ %ואוֹ ר ּ¨פ ¤ני¦ּ %כי
יעה ּ¨למוֹ ּ¦כי § ¦ §
ּו §זרוֹ ¨עם א הוֹ ׁ ¦ש ¨
אהים ' ©צ ּ¥וה § ׁ
יש ּועוֹ ת
מלכי ¡ ¦
אתה ה ּוא © § ּ¦
רציתם :ה © ּ¨
§ ¦ ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

להנצל מיד אויב
אלהים באזנינו וגו' )מד ,ב(] :שימוש תהלים לפרק מד[ .אמור אותו ואת
שם שלו והוא טוב להנצל מן האויבים.
I
 Iזוהר תהלים I
I

ׁשליחּות
ֹוׂשים ְ ִ
ּׁשליחים ֶׁשע ִ
ֹותם ַה ְ ִ ִ
יעקב ָּכל א ָ
ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַ ֲ ֹ
מּצד ַה ִּדין
יהיּו ִ ַ
ולא ִ ְ
הרחמים ְ ֹ
ּבצד ָ ַ ֲ ִ
יהיּו ְ ַ
ׁשּכּלם ִ ְ
ֹולם ֶ ֻ ָ
ָּבע ָ
אחר
ויהי ◌ַ ◌ַ
מל ◌ִ ּכי ◌ְוגוֹ ' )מד ,ה( ] :זוהר ח"א פ' וירא )דף קיטִ◌ ְ◌ ַ◌ [(.
אתה ה ּוא ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ ◌ָ
ברים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
אליו
אמר ◌ֵ ◌ָ
אברהם ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
נסה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והא-הים ◌ִ ◌ָּ
האלה ◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אתה
ואמר) ,תהלים מד( ◌ַ ◌ָּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הנּ ◌ִניּ ִ◌ ַ◌ .
אמר ◌ִ ◌ֵ
אברהם ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יחד זוֹ ◌ִעם זוֹ .
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַ ◌ַ
ה0למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
מלכי ◌ְוגוֹ ' .זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִּ

ׁשליחּות
ֹוׂשים ְ ִ
הּׁשליחים ֶׁשע ִ
ֹותם ַ ְ ִ ִ
יעקבָּ ,כל א ָ
ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַ ֲ ֹ
מּצד ַה ִּדין.
יהיּו ִ ַ
ולא ִ ְ
הרחמים ְ ֹ
ּבצד ָ ַ ֲ ִ
יהיּו ְ ַ
ׁשּכּלם ִ ְ
ֹולםָ ֻ ֶ ,
ָּבע ָ
הדּ ין
מצד ◌ַ ◌ִ
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עלי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ִמ( ּום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
הרחמים ּו ◌ִ ◌ַ ּ
ליחים ◌ִ ◌ַ ּ
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קמינ ּו :ז ּ¦כי א
ננגּ© ¥ח ּ§ב ׁ ¦ש §מ¨ %נב ּוס ¨ ¥
צרינ ּו § ©
יעקב :ו ּ§ב¥ ¨ %
©Ÿ £
עתנ ּו
יעני :ח ּ¦כי הוֹ ׁ©ש § ּ¨
וחרבי א תוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
אבטח § © § ּ¦
בקש ּ¦תי ¨ § ¤
§ © ׁ§
נאינ ּו ¡ ¦ ׁ
הל §לנ ּו
אהים ' ¦ ּ©
הבישוֹ ¨ת :ט ּ¥ב ¦
¦מ ¨ ּצ¥רינ ּו ּו §משׂ© § ¥
כלימנ ּו
ות § ¦ ¥
זנחת © ּ©
סלה :י ©אף ¨ © § ּ¨
וש §מ§ %לעוֹ ¨לם נוֹ ¤דה ¨ ¤
¨כל ©ה ּיוֹ ם § ׁ ¦
יבנ ּו ¨אחוֹ ר ¦מ ּ¦ני ¨צר
צבאוֹ ¥תינ ּו :יא ּ§ת ׁ ¦ש ¥
תצא ּ§ב ¦ §
§וא ¥ ¥
מאכל ּו ©בגּ וֹ ¦ים
צאן © ¨ £
נאינ ּו ׁ¨שס ּו ¨למוֹ  :יב ּ¦ת ּ§ת ¥ננ ּו ּ§כ Ÿ
ּו §משׂ© § ¥
מחיריהם:
ית ּ¦ב § ¦ ¤ ¥
רב ¨
עמ§ %בא הוֹ ן §וא ¦ ּ¦
מכŸר © ּ§
¨ ¦¥
זריתנ ּו :יג ּ¦ת § ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ַ ◌ָ ּ
שים
הרחמים -א עוֹ ◌ִ ׂ
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הק ׁ ◌ֶשה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
ליחים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ִ ◌ַ ּ
לא%
המ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ִ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
ׁ◌ְש ◌ִליח ּות ׁ ◌ֶשל ◌ִדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ָללִ◌ ְ◌ .
הנּ ה ◌ַ ◌ַּ
והתהפ%
רחמים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ליח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
לבלעםֵ◌ ֲ◌ ,
התגּ ◌ָ ּלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ֶנּ הָּ◌ ֶ◌ .
היה
הרחמים ◌ָ ◌ָ
ליח ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אלא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
לדין - -א! ◌ְלעוֹ ◌ָלם -א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
הדּ ין.
כנגדּ וֹ ה ּוא ◌ַ ◌ִ
סנגוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עליהם ◌ָ ◌ֵ
ולהיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
להגן ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
רכיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
יטיב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִ
◌ָ ּכְ◌ %דּ ◌ָ ◌ָ
לזה ,אוֹ תוֹ
רחמים
היה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה0ליח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ָ
לזהֵּ◌ .כן ◌ַ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
החסד ה ּוא ◌ִדין ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יש ּועוֹ ת
לדיןִ◌ ,מּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %צ ◌ֵ ּוה ◌ְ ׁ
התהפִ◌ ְ◌ %
לבלעם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ראלּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
י0לח ּו ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים
אשר ◌ִ ◌ָ ◌ְ
אמר ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ,צ ◌ֵ ּוה ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ַיעקבַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ֲ ֹ
יעקב,
יש ּועוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמרַ◌ ,צ ◌ֵ ּוה ◌ְ ׁ
אבא ◌ָ ◌ַ
הרחמיםַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ִ ◌ַ ּ
להם ◌ְגּ ◌ָּ◌ 3
אלה ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ %גּ ל ּו ◌ָתםּ .בא
ותמ ◌ֵצא ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %ה ◌ָגּ ל ּותָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יצחק -א
ואלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יעקבֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
היה ◌ַ ◌ֲ ֹ
האבוֹ ת ◌ָ ◌ָ
המ ׁ ◌3ש ◌ָ ּבח ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ראהְ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ֵ
יעקב ֶ◌ -זה
יש ּועוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ ,%צ ◌ֵ ּוה ◌ְ ׁ
◌ָבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב.
יש ּועוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
יצחקָ◌ ,הי ּו ◌ְ ׁ
יצחקֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ַ ּצל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
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לסביבוֹ ¥תינ ּו:
וקלס ¦ § ¦
לעג ¨ ¤ ¤
לש ¥ ¥
חרפה ¦ ׁ §
ימנ ּו ¨ּ § ¤
יד ּ§ת ¦שׂ ¥
כנינ ּו © ©
משל ּ©בגּ וֹ ¦ים §מנוֹ ד ׁ Ÿ
לאמים :טז ּ¨כל
ראש ּ©ב § ¦ּ ª
ימנ ּו ¨ ׁ¨
טו ּ§ת ¦שׂ ¥
חרף
מקוֹ ל §מ ¨ ¥
בשת ּ¨פ ©ני ּ¦כ ּ¨ס § ¦
נגדּ י ּו ¤ׁ Ÿ
למ ¦תי ¦ § ¤
©ה ּיוֹ ם ּ§כ ¦ ּ¨
תני :יז ¦ ּ
אתנ ּו §וא
מתנקם :יח ּ¨כל Ÿזאת ּ¨ב © §
מפ ¥ני אוֹ ¥יב ּו ¦ § © ּ¥
מגדּ ף ¦ ּ §
ּו § © ¥
לבנ ּו
ברית :%יט א ¨נסוֹ ג ¨אחוֹ ר ¦ ּ¥
כחנ ּו§ %וא ׁ ¦ש ּ©ק §רנ ּו ּ¦ב § ¦ ¤
ׁ §ש © £

I

 Iזוהר תהלים I

I

וּיׁשמר
ּבקלי ַ ִ ְ ֹ
אברהם ְ ֹ ִ
ׁשמע ַ ְ ָ ָ
עקב ֲא ֶׁשר ָ ַ
ׁשּנּמֹול ַמה ָּכתּוב ֵ ֶ
ּכיון ֶ ִ
ֵָ
ֹורתי
חּקֹותי ְות ֹ ָ
מצותי ֻ ַ
ׁשמרּתי ִ ְ ַ
ִמ ְ ַ ְ ִ
ברית! )מד ,יח( :
כחנ ּו! ◌ְוא ׁ ◌ִש ◌ַּק ◌ְרנ ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
אתנ ּו ◌ְוא ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ּכל ֹּזאת ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
תחטאַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
ֶנפש ◌ִּכי ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
]זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף י"גׁ ֶ◌ ◌ [(:
ּ
ברית.%
כחנ ּוְ◌ %ו-א ׁ ◌ִש ◌ַק ◌ְרנ ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
אתנ ּו ◌ְו-א ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ֲ
)תהלים מד( ◌ָ ּכל ּ ֹזאת ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ
עלינ ּו! ◌ֶ ◌ָ ּ
להיוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
אלא ◌ָ ּכל
אל ּו ◌ָ ּבא ּו ◌ָ ◌ֵ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
אתנ ּוָ◌ ָ◌ ,
◌ָ ּכל ּ ֹזאת ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ
ברי
כחנ ּו ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
כחנ ּוְ◌ ,%ו-א ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
עלינ ּוְ◌ .ו-א ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ֲ
מעלה ◌ָ ּבא ּו ◌ָ ◌ֵ
הדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ברי תוֹ ◌ָרה ◌ְו-א רוֹ ◌ֶצה
למדנ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶנה ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
רתּ ָ◌ ִ◌ .%
תוֹ ◌ָ ◌ֶ
לעסק ◌ָ ּב ּהְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
אל ּו ׁ ◌ָש ◌ַכח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִהיא ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
בריתֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ .ו-א ׁ ◌ִש ◌ַ ּק ◌ְרנ ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
ּ
דש ◌ַה זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְר ׁש ּו ◌ָמה ּבוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
הק ◌ ׁ
ברית ◌ַ ּ ֶֹ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
אל ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר ◌ִ ּב ׁ ◌ְשמוֹ
אחר
מקרא ◌ַ ◌ֵ
אדםּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רש ּום ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלׁ ָ◌ %
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
ּ
ש
ונּ ◌ְפרֹ ׂ
א-הינ ּו ◌ַ ◌ִ
כחנ ּו ׁ ◌ֵשם ◌ֱ ◌ֵ
מוֹ ◌ֶדה ◌ַל ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ִאם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ְו-א
א-הינ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
כחנ ּו ׁ ◌ֵשם ◌ֱ ◌ֵ
לאל ◌ָזרִ◌ .אם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
◌ַּכ ּ ◌ֵפינ ּו ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ַּכ ּ ◌ֵפינ ּו ◌ְ ◌ֵ
ונּ ◌ְפרֹ ׂ
כחנ ּו) %וזוהי התורה שהיא שם אלהינו(ִ◌ ַ◌ .
ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ
לאל ◌ָזרְּ◌ ,כמוֹ
ה0קר ◌ָ ּכאן?
אחדָ◌ .מה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
והכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
בריתֹ ּ ַ◌ ְ◌ .%
אמר ◌ְו-א ׁ ◌ִש ◌ַ ּק ◌ְרנ ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה
ולכן ◌ַ ּ
מש ◌ֵ ּקר ◌ַּב ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחרת ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
לר ׁש ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ַּכ ּ ◌ָפיו ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַר ׂ
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חזת ◌ָ ּב ◌ֶזהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ַה ◌ְּב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ◌ְּכ ◌ִ ּ
אל ּו ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה.
מש ◌ֵ ּקר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ּ
אל ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ
נאמר ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת
הרי -א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אברהם ◌ֲ ◌ֵ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראהֶ◌ ֶ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
◌ַ ּ
אשר
עקב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )בראשית כו( ◌ֵ ◌ֶ
צותי ◌ּ 3
רתי.
חקוֹ ◌ַתי ◌ְותוֹ ֹ ◌ָ
מרתי ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
מר ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
קלי ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
אברהם ◌ְ ּב ֹ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרשם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ְ ׁ ◌ָ
ונר ׁ ◌ַשם ּבוֹ ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
ְוהכל ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ַ ּ ֹ
וש ◌ַמר אוֹ תוֹ
עליו ◌ְּכ ◌ִ ּ
יצחק
התוֹ ◌ָרהַ◌ .אף ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
מעלה ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נקראת
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יצחקַ◌ ְ◌ .
אקים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ריתי ◌ָ ◌ִ
ואת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב) ,בראשית יז( ◌ְ ◌ֶ
ראהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ִריתּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ
לכבוֹ ד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
לכבוֹ ד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ָ
זכה ◌ְ ◌ָ
לש ◌ֵ ּקר ◌ָ ּב ּהָ◌ ָ◌ ,
רצה ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
הבאְ◌ ,ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
הש ◌ָרה ◌ֶאת ׁ ◌ְשמוֹ
לבר ◌ַּכת
וזכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
שמוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְּבתוֹ כוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פא( ◌ֵעד ּות ◌ִ ּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ ׂ
יצחקּ ָ◌ ,כת ּוב
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הבאַ◌ ָ◌ .
לברכת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הדר לוֹ ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת
)דברים לג( ◌ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ ◌ָ ◌ָ
רבי
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
לקרבןַ◌ ָ◌ .
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
בשוֹ רֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ׁ
זכה ◌ְ ׁ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ָ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
היה
ימין ◌ָ ◌ָ
מאל? ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ש ֹ
דבר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׂ
התב ◌ֵרְּ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,אם ◌ָּכָ◌ ,%ל ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי
מה7מאלַ◌ ָ◌ .
פני ׁשוֹ ר ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ֹ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל א( ּו ◌ְ ◌ֵ
צריֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
ירבעם.
חטאי ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵגן ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
למדנ ּו ◌ַּב ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת
אמר לוֹ  ,סוֹ ד ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
דרגוֹ תְ◌ ,ואוֹ ◌ָתן
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ◌ֲאח ּו ◌ָזה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
פר ׁ ◌ַשת ּ ◌ָפ ◌ָרה
ולמדנ ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
נקרא ּו ◌ְב ׁ ◌ֵשמוֹ תְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
למעלה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
דרגוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
דרגוֹ ת
אחת ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
הפ ◌ָרה ◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
אדמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ◌ָ
◌ֲ ◌ָּ◌ 3
ּ
הדר
וזה ּו ◌ְּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ ◌ָ ◌ָ
נקרא ׁשוֹ רֶ◌ ְ◌ ,
וה ◌ִז ּו ּוג ׁ ◌ֶשל ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ נוֹ תַ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
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ודּ איְ◌ .ו-א ◌ְּכמוֹ ◌ַה0וֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל
הדר לוֹ ◌ַ ◌ַ
קרניוָ◌ ָ◌ .
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וקרני ◌ְ ◌ֵ
לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ַעל ◌ָ ּכל
קרן ◌ֶ ◌ְ
קרניוֶ◌ ֶ◌ .
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וקרני ◌ְ ◌ֵ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אמר
ארץַ◌ ָ◌ .
אפסי ◌ָ ◌ֶ
יחדּ יו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ינגּ ח ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמים ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ּ ָ◌ -ב ◌ֶהם ◌ַ ּ◌ִ
האחרוֹ תַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
הר ׁ ◌ֶשם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש,
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵמר ◌ֶאת אוֹ ת ◌ָ ֹ
אבאְ◌ ׁ ַ◌ ,
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
כל
מר אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ּ ֹ
לש ֹ
נק ׁ ◌ָשרוֹ ת ּבוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ ,
עליוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ
דרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
אחת ה ּוא,
מלכ ּיוֹ ת ַ◌ ַ◌ -
זכה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ְ ◌3
ולכן ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ןֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לעטרוֹ ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
נכר ּיוֹ תִ◌ ,נ ּ◌ְת ◌ָנה
נשים ◌ָ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶלְ◌ ִ◌ %נד ◌ַּבק ◌ְ ּב ◌ָ ׁ ◌ִ
-0מה ◌ַ ּ◌ֶ
ְואחת ◌ְ ּבנוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ְ ֹ
◌ ◌ַ ◌ַ
מהכל.
חביבה ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
הב ◌ִרית ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ולכן ◌ַ ◌ְ ּ
לירבעםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְלכ ּות ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
נקשר
האדם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִליד ◌ֵּבןָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִמ( ּום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
תחים )והתינוק הזה
הפ ◌ָ ◌ִ
הפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ְ
0כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הפ ◌ַתח
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ּ ַ◌ ,
שנמול ,נקשר בשכינה ,שהיא פתח של כל הכתרים( ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
קשר ◌ַ ּב ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש) .שאמר רבי שמעון( ◌ְואוֹ תוֹ ◌ָדם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
בש ◌ָעה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ִתינוֹ ק ׁ ◌ָשמ ּור ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יח ◌ַ ◌ָ ּ
ררים ◌ִדּ ◌ִינים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
מנת
מציל ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב) ,בראשית יז( ּו ◌ֶבן ׁ ◌ְש ַֹ ◌
◌ָדם ּו ◌ַ ◌ִ ּ
ואם ◌ִ ּב ◌ְגב ּו ֹרת ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִנים
וכת ּוב )תהלים צ( ◌ְ ◌ִ
זכרָ◌ ְ◌ .
לכם ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
ימוֹ ל ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ
ימים ◌ִ ּ
הדּ ם זוֹ ◌ֶכה
אחדָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
מש ◌ָקל ◌ֶ ◌ָ
והכל עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ָנהֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
מדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ִ
חסדָ◌ ְ◌ ,
להת ◌ַּב ◌ֵ7ם ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ולילה ◌ּ 3
וארץ ◌ְוגוֹ '.
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חקוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
)ירמיה לג( ◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולילה?
למה יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מילאָ◌ ֲ◌ ,
בריתי ◌ֵ ◌ָ
◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אבל ◌ָ ◌ָּ
והם
אחד ◌ְ ◌ֵ
מתאחדים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
כתרים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
ואחד
אחד ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
תריםְ◌ ,ו ׁ ◌ָש ִ◌נינ ּוָ◌ ֶ◌ ,
הכ ◌ָ ◌ִ
הפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ּ ◌ֶ
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נקבה.
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
7מים ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהָ◌ ָ◌ ,
מתב ◌ְ ◌ִ
רחמיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בצד
חסדּ ,ו ◌ְ ◌ַ
ואחד נקבה ,אחד דין ואחד רחמים(ּ ְ◌ .ב ◌ַצד ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ׁ ◌ָשר ּוי ◌ֶ ◌ֶ
כדי
ואחד ◌ָאדםּ .ו ◌ְ ◌ֵ
לבן ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ָ
קבה ׁ ◌ָשר ּוי ◌ִדּ ין) .ומשום כך( ◌ֶ ◌ָ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
0רים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה.
מתק ◌ְ ◌ִ
להתב ◌ֵ7ם ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה) ,משום כך( ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
וחסדְּ◌ .ב ◌ִדין
ולילהְּ◌ ,ב ◌ִדין ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חזת ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ּביוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְוהב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ְּ
כלְ◌ .וזוֹ ◌ִהי
מת ◌ַּב ◌ֵ7ם ◌ַ ּב ּ ֹ
חסדּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ואחר ◌ָ ּכׁ %שוֹ ◌ֶרה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ניהם .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה
חזת ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ולילהֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קראת יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִרית ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְּ
ימיו,
בה ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ
מר ◌ֶאת אוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
לש ֹ
◌ִ ׁ ◌ְ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ◌ָּכ ◌ָראוּ י ◌ְו,א חוֹ ◌ֵטא ◌ָ ּ
לש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ,העוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
ולילהְ◌ ,וזוֹ ◌ֶכה ◌ִ ׁ ◌ְ
הוּ א אוֹ ◌ֵחז ◌ְּביוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית
נקרא ׁ ◌ָש ◌ֵלםֶ◌ ׁ ,
אברהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הבאֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יז( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
נקרא ׁ ◌ָש ◌ֵלם? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה
ואימתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תמיםַ◌ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
והיה ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
התהלַ◌ ָ◌ ְ◌ %
יצ ◌ֶ ּוה ה'
ולילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
ניהםּ ְ◌ ,ביוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
חסדּ וֹ ּו ◌ַ ◌ַּ
התק ◌ֵ ּים
אברהםְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ירש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ניהם ◌ָ ◌ַ ׁ
עמיּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ירה ◌ִ ◌ִּ
החסד ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּבוֹ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
התק ◌ֵ ּים ּבוֹ
ונקרא ׁ ◌ָש ◌ֵלם.
ניהםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לש ◌ֵ ◌ֶ
ְוזכה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ָ
)ושנינו ,אחד זכר

האהל
0נינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יח( ◌ְוה ּוא ֹי ׁ ◌ֵשב ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
◌ְ ּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶל,%
ש ◌ִירי ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
הע ◌ִ ׂ
האהלֶ◌ ,זה ּו ◌ַ ◌ֶּ
חם ◌ַה ּיוֹ םֶ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
◌ְּכ ֹ
הכ ◌ֶתר ◌ָ ◌ֲ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ַ ◌ָ ּ
דוד
תריםְ◌ ,ו ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְּ
לכל ◌ַ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶל %קוֹ ◌ֵרא )לזה( ּ ◌ֶפ ◌ַתח )צדק(ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי
◌ַ ◌ֶּ
חם ◌ַה ּיוֹ םְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר
ה0ער ◌ַלה'ְּ◌ .כ ֹ
וכת ּוב ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
צדקָ◌ ְ◌ ,
ערי ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ישב ◌ָ ּב ◌ֶזה.
חלק גּ וֹ ◌ָרלוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ַשב ◌ָ ּב ◌ֶזה ַ◌ ׁ ָ◌ -
החסדֶ◌ ֵ◌ ,
◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ולילה.
נקראת ◌ְ ּב ◌ִרית יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התק ◌ְ ּימ ּו בוֹ ? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
ּ
פסח ה'
הפ ◌ַתחַ◌ .מה ◌ֶזה ּו ◌ָ ◌ַ
פסח ה' ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )שמות יב( ּו ◌ָ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

להתב ◌ֵ7םּ .ו ◌ִמּ 0ום
חסד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
הפ ◌ַתח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
הפ ◌ַתח? ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ִחית ◌ְוגוֹ '
◌ָ ּכְ◌ ,%ו-א ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ַ ּ◌ַ

ּוׁשת
נפׁשֹו ַעל ְקד ַ
למסֹור ַ ְ
ּכדי ִ ְ
ּפסּוקא ְ ֵ
ּבהאי ְ ָ
המכוין ִלּבֹו ְ ַ
ָּכל ַ ְ ַ ִ
עליו
ּבכל יֹום ָ ָ
נהרג ְ ָ
ּכאּלּו ֶ ֱ ַ
עליו ַה ָּכתּוב ְ ִ
מעלה ָ ָ
ְׁשמֹו ַ ֲ ֶ
הרגנ ּו ◌ָּכל ◌ַהיּ וֹ ם וגו' )מד ,כג( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קל[(:
עליְ◌ ◌ ַֹ 2
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ֶ
רבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ַ ◌ִּ
אשר ּבוֹ ? ◌ָ ◌ַ
ערה ◌ַ ׁ ◌ֶ
והמ ◌ָ ◌ָ
7דה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
נתתי ◌ָלְּ◌ ַ◌ ְ◌ %
מניוֹ ◌ֵמיֵ◌ ,אין
רבי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַ ּבר ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לוה ּו ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ַר ◌ָ ּבהַ◌ ָ◌ .
אוֹ ◌ָצר ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
מאתים
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
צדּ יק ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ יק ◌ַ ◌ִ
◌ְלּ ָ◌ %כל ◌ַ ◌ִ
וכ ּס ּו ◌ִפים ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ּ
מאתים
התוֹ ◌ָרהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ח( ּו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ◌ִ
עצמם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ְּכ ◌ִ ּ
אל ּו
סרים ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מאתים ◌ַעל ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ְ ◌ִ
לנטרים ◌ֶאת ּ ◌ִפ ◌ְריוֹ ּ .ו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ֹ ◌ְ ◌ִ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה] .וכך אמרו בפסוק
ונ ◌ְ ּצחוֹ ◌ְּכמוֹ ◌ַ ּ ◌ָ
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ִ◌ ְ◌ ,
הרג ּו ◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 3
◌ֶ ◌ְ
ואהבת ◌ֵאת ה' ◌ְוגוֹ '.
הזה[ ׁ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ַתב ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
נפשוֹ ◌ַעל
למסר ◌ַ ◌ְ ׁ
לבוֹ ◌ַּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ ֹ
המכ ◌ֵ ּון ◌ֶאת ◌ִ ּ
למדנ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
הכת ּוב ◌ְּכ ◌ִ ּ
הרג ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם
עליו ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ◌ 3
אל ּו ◌ֱ ◌ָ
מעלה ◌ָ ◌ָ
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַרב
הרגנוּ ◌ָּכל ◌ַה ּיוֹ םַ◌ ָ◌ .
עליְ◌ ◌ ַֹ 7
עליוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מד( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
ארבע ◌ֵמאוֹ ת עוֹ ◌ָלמוֹ ת
נפ ׁשוֹ ◌ְּב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ,נ ּו ◌ַחל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
המוֹ ◌ֵסר ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ
ַנחמןּ ָ◌ ,כל ◌ַ ּ
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אמר ◌ַרב
מאתים? ◌ָ ◌ַ
והרי ׁ ◌ְש ◌ֵנינ ּו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ַרב יוֹ ◌ִסףֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאַ◌ ָ◌ .
עצמוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם
מאתים ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַסר ◌ַ ְ◌
התוֹ ◌ָרה ּ -ו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מאתים ◌ַעל ◌ַ ּ
ַנחמןִ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
קד ◌ַ0ת ׁ ◌ְשמוֹ .
◌ַעל ◌ְ ◌3

הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
ׁשּנקראּו ֹצאן ֶׁשל ַ ָ
העם ַה ָּקדֹוׁש ֶ ִ ְ ְ
ׁשרי ָ ָ
ַא ְ ֵ
טבחה )מד ,כג( :
צאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נח ׁ ◌ַש ◌ְבנ ּו ◌ְ ּכ ֹ
הרגנ ּו ◌ָכל ◌ַהיּ וֹ ם ◌ֶ ◌ְ
עלי! ַֹ ◌ ◌ְ
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ֶ
העם ◌ַ ◌ָ ּ
צאן
קרא ּו ֹ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
שמות פ' משפטים )דף קי"טְ◌ ׁ ַ◌ [(:
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
קרבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עצמם ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
להקריב ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לפניוְּ◌ ,כמוֹ
צאן
נחש ◌ְבנוּ ◌ְּכ ֹ
הרגנוּ ◌ָכל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
עליְ◌ ◌ ַֹ #
אמר )תהלים מד( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תעניתֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמע ּוט
צאןּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עצמם ◌ְּכמוֹ ֹ
מקריבים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טבחהּ .ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
חש ּוב יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
רבן ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
והדּ ם ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
היה
מק ◌ְ ◌ַ ּ
ענית ◌ָ ׁ
החלב ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
אכלים
פדרים ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ֵאמ ּו ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והחלב ◌ְ ◌ָ
הדּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
מתמעט ◌ַ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָּכל ◌ַ ◌ַּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ
]זוהר

יׂשראל
ֹובת ַעם ִ ְ ָ ֵ
לראֹות ֶאת ט ַ
עיניו ִ ְ
יפקח ֵ ָ
ּקּב"ה ִ ְ ַ
ַה ָ ָ
הקיצה וגו' )מד ,כד( ] :אדרא רבא קדישא זוהר
יי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ישן ◌ְ ◌ָ
למה ּ ◌ִת ׁ ◌ָ
ע ּו ◌ָרה ◌ָ ּ◌ָ
אלף
להטין ◌ֶ ◌ֶ
עייניןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
במדבר פ' נשא )דף קל"וִּ◌ [(:ב ◌ְכס ּו ◌ָתא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אינה ּו ◌ְּכס ּו ◌ָתא.
גבינין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
מתאחדן ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מאה ◌ִר ּבוֹ אְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ְוארבע ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
סל ◌ִקין
עתא ◌ְדּ ◌ַ ּ◌ְ
בש ◌ֲ ◌ָ
עלייה ּוּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
עתיק יוֹ ◌ִמין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עינא ◌ְדּ ◌ַ ּ◌ִ
ְואש ◌ָגח ּו ◌ָתא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ַ ׁ ◌ְ
ואתפ ◌ְּק ◌ָחן
מ0נתיהַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אתחזי ◌ְּכ ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ִ ּ◌ְ
◌ִאינּ ּון ◌ְּכס ּו ◌ָתאֵ◌ ֲ◌ ְ◌ ִ◌ ,
את ◌ַער ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ּ
עינא
ואתסחן ◌ְּב ◌ַחד ◌ִח ◌ָ ּו ◌ָורא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ָ
קיחאָ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לעינא ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
וחמאן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֵעינוֹ יָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חלבַ◌ .מאי
דכתיב) ,שיר השירים ה( רוֹ ◌ֲחצוֹ ת ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טבאָ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ָ
חלבְּ◌ .ב ◌ִח ◌ָ ּו ◌ָורא ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָּ
קדמאה )נ"א בחוורא קדמאה דעינא טבא(.
לעילא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
רחמי) .ס"א ובגין כך
אש ◌ָגּ ח ּו ◌ָתא ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אש ּ◌ְת ◌ַכח ◌ַ ׁ ◌ְ
עתא ◌ִ ׁ ◌ְ
בההיא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

ְועל ◌ָדּ א
צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח עינוי ,ויתסחון בההוא חוורא( ◌ ◌ַ
יפקח
הקיצהְ◌ .דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ישן ◌ְ ◌ָיי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
למה ּ◌ִת ׁ ◌ָ
◌ַ ּ◌ֵ
צלי ◌ָדּ ◌ִוד) ,תהלים מד( עוּ ◌ָרה ◌ָ ◌ָּ
זימנא ◌ְדּ ◌ֵעינוֹ י ◌ָלאו
וכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויתסח ּון ◌ְ ּב ◌ַהה ּוא ◌ִח ◌ָ ּו ◌ָוראָ◌ ְ◌ .
◌ֵעינוֹ יָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ראלּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ַאר
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
פיין ◌ְלה ּו ◌ְ ◌ִ
דיניןַּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
מאריהוֹ ן ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
קחןּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ֵ
מתפ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
עינא
יתסחן ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
יפקח ◌ֵעינוֹ יָ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בזמנא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עלייה ּוּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לטין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עמין ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
ועביד
עינאִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ואסת ◌ַחר )ס"א ואתזהר( ◌ֵ ◌ָ
ראלְ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
ורחמי ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
טבאֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
העירה
דכתיב) ,תהלים לה( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עמיןָ◌ ֲ◌ .
קמין ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ַ ּ◌ִ
נ ּו ◌ְ ◌ִ
הקיצה:
ההיא ◌ִח ◌ָ ּו ◌ָוראָ◌ ִ◌ ָ◌ .
לאתסחאה ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
העירהָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ :
ְוהקיצהָ◌ ִ◌ ָ◌ .
◌ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
כפיין לוֹ ן.
לאינּ ּון ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קמין ◌ְ ◌ִ
למע ◌ַּבד נ ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֶ ◌ְ
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 Iשימוש תהלים I

I

מי שיש לו אשה רעה
למנצח על שושנים ...רחש לבי וגו' )מה א(] :שימוש תהלים לפרק מה[.
למי שיש לו אשה רעה אמור אותו על שמן זית ומשח גופך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּׁשירים ִׁ -שיר ָּכפּול
ִׁשיר ַה ִ ִ
קרח ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִּכיל ׁ ◌ִשיר ◌ְ ◌ִידידת )מה ,א( :
לבני ֹ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ ים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
רמז לוֹ ◌ֶאת
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
]זוהר חדש פ' חקת )דף סגֹ ּ [(.
קדשים ◌ַעל ◌ַיד ◌ְ ּב ◌ֵני
קדש ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
ה0ירים ֶֹ ◌ ׁ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ◌ִ
קרחּ ָ◌ ֶ◌ ,
אמרִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב )תהלים
יע ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הגּ ◌ַ
אלא ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ִ
ַֹ ◌
מש ◌ִּכיל ׁ ◌ִשיר ◌ְ ◌ִידידתַ◌ .על
קרח ◌ַ ◌ְ ׂ
לבני ַֹ ◌
למנצּ ◌ַח ◌ַעל ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ ים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מה( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ ים ּ ֵ◌ -
ש ◌ְפתוֹ ◌ָתיו ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ ים.
קראוֹ ת ◌ִ ׂ
נשיקוֹ ת ּ ◌ִפיה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אל ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
אחרׁ ,שוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ ים ◌ֵ ּ
התחבר ּו ◌ַ ּב0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה
אל ּו ׁ ◌ֵש ׁש ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מש ◌ִּכיל ֶ◌ -זה ׁ ◌ֶש ◌ַפע
הכלׂ ְ◌ ַ◌ .
ה0ביעית ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
האדמה ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ֲ ◌ָּ◌ 3
ּ
ּ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
יחד
0עה ◌ַה זוֹ ֶ◌ ׁ ,שיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ַ ◌ַ
להם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
יע ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
דבק ּות ◌ָהר ּו ◌ַחְ◌ ,ו-א
נשיקוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
נפרדיםִ◌ ,מּ 0ום אוֹ ◌ָתם ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
קראת ׁ ◌ִשיר ◌ָ ּכפ ּול.
ל0ירה ◌ַה זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
רמז ◌ַ ◌ִ ◌ָ
ִנפרדיםִ◌ ׁ .שיר ◌ְ ◌ִידידּ ֹת ֶ◌ ֶ◌ -
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחדּ ָ◌ ַ◌ .
הקדוֹ ׁש
והכל ◌ֶ ◌ָ
וכאן ׁ ◌ִשיר ◌ְ ◌ִידידּ ֹתֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ה0יריםָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכאן ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ה(
נקראים דּ וֹ ◌ִדיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
וש ◌ְכר ּו דּ וֹ ◌ִדיםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ׁ %שיר ◌ְ ◌ִידידּ ֹתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם דּ וֹ ◌ִדיםֶ◌ ְ◌ .וזה
ׁ◌ְשת ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ֶזהּ .ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
וזה ◌ְ ׁ ◌ַ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ֶזהֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ׁ ◌ַ
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I

0קניַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן ◌ִהיא
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכָ◌ %רא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִי ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
התחילה ◌ַ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶל.%
התחילה ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ

ּדבר טֹוב
לּבי ָ ָ
רחׁש ִ ִ
ַָ
רח ׁש ◌ִל ◌ִ ּבי ◌ָ ּד ◌ָבר טוֹ ב וגו' )מה ,ב( :
◌ָ ◌ַ
לבי.
קראת ◌ִ ◌ִ ּ
ילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
חשת ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
לבי  -זוֹ ◌ַ ◌ַ
ָרחש ◌ִ ◌ִ ּ
◌ ◌ַ ׁ
קרא
עמ ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ברצוֹ ◌ָנ ּה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ָדּ ◌ָבר טוֹ ב ֶ◌ ׁ -שעוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ְ
יתחבר ◌ִ ◌ָּ
רש ּות ◌ְ ◌ַ ּ
אמר
לגלוֹ תַ◌ ָ◌ ,
אחרִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ִנ ּ◌ְת ◌ָנה לוֹ ◌ְ ׁ
טוֹ בָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לבוֹ ּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ואפל ּו
הדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּב ◌ִ ּ
רחישה לוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ָרחשִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ָ
◌ ◌ַ ׁ
אחר,
לבוֹ ָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לרחשֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ְ ּב ◌ִ ּ
רש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ׁ
נת ◌ָנה לוֹ ◌ְ ׁ
ש ◌ְפתוֹ ◌ָתיו -א ◌ִ ּ◌ְ
◌ְּב ◌ִ ׂ
לבי? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ּב ּור ◌ְּב-א קוֹ ל -א ◌ָיכוֹ ל
רחש ◌ִ ◌ִּ
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ַ ׁ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
לדברִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למהַ◌ ,עד
נש ◌ְ ◌ָ
דב ּורַ◌ ,עד ◌ָ ּכאן -א ◌ִ ׁ ◌ְ
קרא ◌ִ ּ
והל ◌ִ ּב"י ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
בנה ◌ָל ּה ◌ַ ּב ◌ִיתְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
גדל
למה ◌ְ ּב ֶֹ ◌
נש ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ִ ׁ ◌ְ
והל ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלּ %ו ◌ָ ◌ָ
מה ◌ַ ּ◌ֶׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְש ֹ
עמ ּה ◌ַ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
הכלִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ◌ֵָיתר ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
הקוֹ לּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
התחבר ◌ִ ◌ָּ
למה ◌ַּב ּקוֹ לָ◌ ְ◌ .וי ׁ ◌ְש ◌ָבה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות
נש ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
לדברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ּ◌ְִנת ◌ָנה ◌ְ ׁ
והתקינה ◌ַ ּב ◌ִית
חכם ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ציאה ◌ֵּבן ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
ואמרה
לדברָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
והתחילה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עמ ּהָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלׂ ָ◌ %
שם ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ִ ◌ָּ
◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ .%אז ◌ַ ◌ֶּ
מנּ ׁ ◌ִשיקוֹ ת ּ ◌ִפיה ּו.
ִי0קני ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
]זוהר חדש פ' חקת )דף סג[(.

דודַ◌ ,עד ◌ָאז -א ◌ָי ׁ ◌ְש ◌ָבה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותִ◌ .מּ 0ום
ימי ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ִּב ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ַהה ּואּ ָ◌ .כ ◌ֵעת טוֹ ב,
ודּ אי ◌ַ ◌ָ
לבי ◌ַ ◌ַ
רחש ◌ִ ◌ִּ
◌ָ ּכׁ ַ◌ ָ◌ %
הדּ ◌ָבר ◌ַ ּ
כל.
ודּ אי טוֹ ◌ִבים ◌ַ ּב ּ ֹ
התחבר ◌ִע ◌ָּמ ּה קוֹ לָ◌ ,אז ◌ַ ◌ַ
◌ְו-א טוֹ ◌ִביםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
צדּ יק ◌ִּכי טוֹ ב.
אמר ּו ◌ַ ◌ִ
נקרא טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה א( ◌ִ ◌ְ
הצ ◌ִדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ּ
קרב ּו,
כש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
חכמהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נקראת טוֹ ◌ָבה) ,קהלת ז( טוֹ ◌ָבה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַאף ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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נשיקוֹ תָ◌ ,אז )שיר א( ◌ִּכי טוֹ ◌ִבים דּ ֶֹ ◌דיִ◌ %מ ◌ָ ּי ◌ִין,
אחד ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ְ ׁ ◌ִ
התחבר ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מתי ◌ֵהם
וכאן ◌ְ ◌ִידידּ ֹתּ .ו ◌ָ ◌ַ
אחדּ ָ◌ .כאן דּ וֹ ◌ִדיםָ◌ ְ◌ ,
ניהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ֵהם דּ וֹ ◌ִדים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה
המש ◌ָּמר ◌ַהה ּואַ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ַ ◌ְ ׁ ◌3
טוֹ ◌ִבים? ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִיןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ִקים ◌ִ ּ◌ֶ
צריכוֹ ת
הנּ ◌ִטיעוֹ ת ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ
וש ◌ְכר ּו דּ וֹ ◌ִדיםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב )שם ה( ׁ ◌ְשת ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
קתה אוֹ ◌ָתם
הש ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ׁ ◌ְ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העמקֵ◌ ָ◌ ,
הנּ ◌ָהר ◌ֶ ◌ָ ֹ
קאה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
הש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
מאלוֹ ּ◌ַת ◌ַחת
ש ֹ
מה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ַהה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם ב( ◌ְ ׂ
◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ַ
מני %טוֹ ◌ִביםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ִ
לריח ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ֵ◌ ְ◌ %
לראשיַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
וימינוֹ
זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מהאםִ◌ ְ◌ .
פע לוֹ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
הטוֹ בֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
וזה ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
קניֶ◌ ְ◌ .
חב ◌ֵ ◌ִ
ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ּ
ה0מן ◌ַ ּ
אהרןֶ◌ .זה
זקן ◌ַ ◌ֲ ֹ
הראש יוֹ ◌ֵרד ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָקן ◌ְ ◌ַ
הטוֹ ב ◌ַעל ◌ָ ֹ ׁ
)תהלים קלג( ◌ַּכ ◌ֶ ◌ֶ
0מן ◌ַ ּ
כ ◌ֵהן ◌ְלעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
המ ◌ֶלֹ ּ ,%
ימין ◌ַ ּ◌ֶ
למעלהִ◌ ְ◌ ,
הגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
יע אוֹ תוֹ
האם
מצד ◌ָ ◌ֵ
נקראים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
ודּ אי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהרןָ◌ ,אז ◌ַ ◌ַ
ה0מן ◌ַל ◌ָ ּז ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מניּ ַ◌ ִ◌ ,%
מני %טוֹ ◌ִבים.
ואז ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
אברהםָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמ ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהם? ◌ִמּ 0ום
0מן ◌ַה ּטוֹ ב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פע אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
הט ◌ַעם ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
להאיר ◌ַ ◌ְּ
הנּ ה ◌ַמה
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ִ ◌ֵ
בנהַ◌ ְ◌ ,
לל ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ׁ ◌ַשט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יחדַ◌ .מה ּטוֹ ב ֶ◌ -זה ◌ָהאוֹ ר
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
הים ◌ֶאתהראשוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱא ◌ִ
הראשוֹ ן ,יוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ִ ׁ
ראלַ◌ .ה ּיוֹ ם
יש ◌ָ ◌ֵ
זמירוֹ ת ◌ִ ◌ְ ׂ
נעים ◌ְ ◌ִ
◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בּ .ו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ֶ◌ -זה ◌ְ ◌ִ
ברא ◌ַ ּב ּיוֹ ם
ראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
בנהּ .ו ֹ
הרביעיַ◌ ,ה ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ממנּ ּו אוֹ ר ◌ָלאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
נתן ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותָ◌ ׁ ְ◌ ,
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ִ ׁ
וש ◌ַפע ◌ִ ◌ֶּ
נתן אוֹ ר ◌ַל ◌ַּבת ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶשל
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אברהםָ◌ ,האוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
מתנהג ּבוֹ ַ◌ -אף ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן
מתנהג ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ .
יד ּה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרביעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ ,%ה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ֶּ
מתחב ◌ֶרת
וכאשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
להאיר ◌ֵמאוֹ רוֹ ֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
עליוִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מש ּוָ◌ ָ◌ %
חסד ◌ָ ׁ
ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
כל.
מתגּ ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּ ֹ
לימין ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ◌ְויוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ
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למל § ׁ
אדם
מב ¥ני ¨ ¨
יפיפית ¦ ּ§
מהיר :ג ¨ § ¨ ¦ ¨
לשוֹ ¦ני ¥עט סוֹ ¥פר ¨ ¦
§¤¤
רכ¦ ¡ %
ה ּו ©צק ¥חן ּ§ב §שׂ §פתוֹ ¤תי© %על ּ¥כן ּ¥ב© §
אהים '

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּוצק
אדם ה ַ
מּבני ָ ָ
יפיפית ִ ְ ֵ
ׁשעליו ָּכתּוב ָ ְ ָ ִ ָ
מׁשה ֶ ָ ָ
חלקֹו ֶׁשל ֹ ֶ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
ֹולם
אלהים ְלע ָ
ּברכִ ֹ ֱ 5
ֹותיַ 5על ֵּכן ֵ ַ ְ
ּבׂשפת ֶ
ֵחן ְ ִ ְ
רכ!
אדם ה ּו ◌ַצק ◌ֵחן ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְפתוֹ ◌ֶתי! ◌ַעל ◌ֵ ּכן ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
יפיפית ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
אהים ◌ְלעוֹ ◌ָלם )מה ,ג( ] :זוהר שמות פ' בא )דף ל"זַּ◌ [(:ב ◌ָנּ ◌ִביא
◌ֱ ◌ִ
מב ◌ֵני
יפיפית ◌ִ ◌ְ ּ
עליו ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
משהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
אמןְ◌ ׁ ַ◌ .
הנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ
אהב ּ◌ָת
א-הים ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ָ◌ .
רכִ◌ ֱ◌ %
ש ◌ְפתוֹ ◌ֶתיַ◌ %על ◌ֵּכן ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
אדם ה ּו ◌ַצק ◌ֵחן ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ָ ◌ָ
שוֹ ן
ש ׂ
א-היֶ◌ ׁ %ש ◌ֶמן ◌ָ ׂ
א-הים ◌ֱ ◌ֶ
ש ◌ָנא ◌ֶר ׁ ◌ַשע ◌ַעל ◌ֵּכן ◌ְמ ׁ ◌ָש ◌ֲחִ◌ ֱ◌ %
ות ◌ְ ׂ
◌ֶ ּצ ◌ֶדק ◌ַ ּ◌ִ
וחנוֹ  .%ה ּו ◌ַצק ◌ֵחן
מ0ת ◌ַ ◌ֲ
אדם ֵ◌ ִ◌ -
יפיפית ◌ִמ ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מחבריָ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ָ◌ .%
◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
א-הי- %
א-הים ◌ֱ ◌ֶ
מש ◌ֲחִ◌ ֱ◌ %
בניוַ◌ .על ◌ֵּכן ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ְפתוֹ ◌ֶתיִ◌ - %מנּ ֹ ◌ַח ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מ0אר
מחבריָ◌ ְ◌ ִ◌ - %
עקבֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ֵ◌ .
שוֹ ן ִ◌ -מ ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
ש ׂ
ויצחקֶ◌ ׁ .ש ◌ֶמן ◌ָ ׂ
מאברהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְנביאים.
◌ ◌ִ ◌ִ
הרי
אדם וגו' )מה ,ג( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגֵ◌ ֲ◌ [(.
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
יפיפית ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים -
ית ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ
נתיפ ◌ָ
אברהםֵ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ :
החברים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
נשיא
חתוֹ ◌ִנים )שם כג( ◌ְ ◌ִ ׂ
ית ◌ַ ּב ּ◌ַת ◌ְ ּ
נתי ּ ◌ֵפ ◌ָ
מגן ◌ָלַ◌ ְ◌ ִ◌ .%
אנכי ◌ָ ◌ֵ
)בראשית טו( ◌ָ ֹ ◌ִ
תש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְּכל ּולוֹ ת .ה ּו ◌ַצק ◌ֵחן
יפיפיתְ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵתי ◌ִ ׁ ◌ְ
לכָ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ָ◌ %
אתהָ◌ ְ◌ .
א-הים ◌ַ ּ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
א-הים
רכִ◌ ֱ◌ %
אלתיַ◌ .על ◌ֵּכן ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
הנּ ה ◌ָנא הוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ש ◌ְפתוֹ ◌ֶתי) - %שם יח( ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ראה,
אבל ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ
כלָ◌ ֲ◌ .
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ְלעוֹ ◌ָלם ) -שם כד( ◌ַוה' ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ּ◌ִתי לוֹ ,
העליוֹ ןְ◌ ַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
נגד ◌ַ ּ◌ֶ
עליוֹ ןְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
יש ּבוֹ סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ׁ
◌ַ ּ ◌ָ
לפני.%
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
למעלה ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ֲחנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ָיפיפית ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מדים ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילה .ה ּו ◌ַצק
הל ◌ְ ◌ָ
אמת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
יקי ◌ֱ ◌ֶ
למטה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַצ ◌ִדּ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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I

אתה קוֹ ◌ֵרא ּו ◌ַ ◌ִּ
היכלי
ערי ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
מק ׁ
ש ◌ְפתוֹ ◌ֶתיְּ◌ ,%ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
◌ֵחן ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
האם
א,היםֵ◌ ָ◌ .
רכִ◌ ֱ◌ #
תחי ◌ִלי ◌ֲאחוֹ ◌ִתי ) -מה ,ג( ◌ַעל ּ◌ֵכן ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
)שירה( ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ נוֹ תְ◌ .לעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום
עטרוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
מע ◌ֶּט ◌ֶרת אוֹ ◌ְתַּ◌ %ב ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לה.
אמר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ִ
בילה ◌ָ ◌ַ
האחרוֹ ןּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
מאיר ◌ָ ּ
בש ◌ִ ◌ָ ּ
כהן
אתה ֹ ◌ֵ
למעלה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קי( ◌ַ ◌ָּ
ימין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחרְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם זוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ארנ ּו
הטוֹ ב ׁשוֹ ◌ִרים ּבוֹ ּ ,ו ◌ֵב ◌ַ ◌ְ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְלעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
וה0מן ◌ַ ּ
למעלה.
מתח ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ◌ֵּכןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵּ
אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ .
אג
ממנּ ּו ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ׁ ◌ָש ֹ
תרחקת ◌ִ ּ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
אבל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תֶ◌ ׁ ,ש5א
בירהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
הגּ ◌ִ ◌ָ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַאג ◌ַעל ◌ָ ◌ֵנוה ּו ,זוֹ ◌ַ ◌ְ
מנע ּו ◌ִ ◌ֶּ
ׁשוֹ ◌ִרים ּבוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
מתח ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ִע ּמוֹ ֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
אשר ◌ָ ◌ֵנוה ּו ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
נגד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )שיר א( ◌ִּכי טוֹ ◌ִבים
אג ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַאג ◌ַעל ◌ָ ◌ֵנוה ּו? ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
)ירמיה כה( ׁ ◌ָש ֹ
רכ%
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מני %טוֹ ◌ִביםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
לריח ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
דּ וֹ ◌ֶדיִ◌ %מ ◌ָ ּי ◌ִין ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
נגד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )מה,
אחריָ◌ %נר ּו ◌ָצה )שם(ְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
כני ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מש ◌ֵ ◌ִ
א-הים ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ָ◌ .
◌ֱ ◌ִ
מלאה ◌ָדם,
חרב ◌ַלה' ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חרבַ◌ #על ◌ָ ◌ֵירִ◌ #גּ ּבוֹ ר .זוֹ )ישעיה לד( ◌ֶ ◌ֶ
ד( ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
קרב ּ◌ָת
מלמעלהְ◌ ַ◌ ֵ◌ .
רמים ◌ָל ּה ּ ◌ֵפר ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,שגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
לה ּ ◌ָפ ◌ַרע ◌ִמן ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
אחד.
ותתב ◌ְ7מ ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לרחם ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אליֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
תה ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ ◌ָ ּ
תקרבת ◌ִע ּמוֹ ֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד(
והדרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
מתלב ׁש ◌ְ ּבהוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
התגּ ◌ֵדּ ל
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לבש ּ◌ָתּ .ו ◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
והדר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
מאד
דלת ◌ְ ֹ
א-הינ ּוַ◌ ְ◌ .
התחבר ◌ְּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ָגּ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
עליו
רשה ◌ָ ◌ָ
לבש ◌ָּתְּ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכבוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ּ ◌ָפ ◌ְ ◌ָ ׂ
והדר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ושם ◌ִעירוֹ ּ ◌ָפע ּו.
הדר ◌ְ ׁ ◌ֵ
העליוֹ ◌ָנהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכ) %בראשית לו( ◌ֲ ◌ַ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ,הוֹ ◌ְד%
מטרדַ◌ ְ◌ .
מהיטבאל ◌ַּבת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עמוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
תח ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ִ ּ
נזכ ◌ָירה דּ ֶֹ ◌די%
מחה ◌ָ ּבִּ◌ ְ◌ ַ◌ %
ונש ◌ְ ◌ָ
נגילה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ודּ איְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן )שיר א( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
והדרַ◌ ַ◌ %
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

וזה ה ּוא
הכלֶ◌ ְ◌ ,
ואת ◌ַ ּ ֹ
האם ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ָקה אוֹ ◌ְתֶ◌ ְ◌ %
ה0פע ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
◌ִמ ◌ַ ּי ◌ִיןַ◌ ֶ◌ ַ◌ .
ודּ אי.
והדרַ◌ ַ◌ %
הוֹ ◌ְדֶ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %

ּבתפ ָּלה
עצמֹו ִ ְ ִ
ית ֵּקן ַ ְ
ּדרַ ְ 5
ׁשּיֹוצא ַל ֶ ֶ
ירִּ 5גּבֹור ִ -מי ֶ ֵ
חר ְּבַ 5על ָ ֵ
ֲחגֹור ַ ְ
ּכּכתּוב
לּדרָ ַ ,5
יצא ַ ֶ ֶ
ׁשּלא ֵ ֵ
ּוב ָּקׁשֹות ַעד ֶ ֹ
ּבתפ ָּלה ַ
ּדרז ִ ְ ִ
ויז ָ ֵ
ֶׁשל ִרּבֹונֹו ְ ִ ְ
ּפעמיו
לדרָ ָ ְ 5
ויׂשם ְ ֶ ֶ
יהּלֵ ָ ְ 5
לפניו ְ ַ ֵ
צדק ְ ָ ָ
ֶֶ
והדר! )מה ,ד( ] :זוהר ח"א פ'
יר! ◌ִגּ ּבוֹ ר הוֹ ◌ְד! ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
חרב! ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
אנ ּ ֹית
כן ◌ְוה ּוא ◌ְלחוֹ ף ◌ֳ ◌ִ
ימים ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
ויחי )דף רמְ◌ [(:זב ּול ּון ◌ְלחוֹ ף ◌ַ ּ◌ִ
יר#
חרבַ◌ #על ◌ָ ◌ֵ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים מה( ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
ויר ◌ָכתוֹ ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
להז ◌ָדּ ◌ֵרז
לחגר ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזין ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
והדר ◌ַ ◌ֲ ֹ
וכי ◌ֶזה הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והדרִ◌ ְ◌ .#
◌ִגּ ּבוֹ ר הוֹ ◌ְדֶ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ #
מזרז ◌ַ ◌ְ
קרב ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ֶזה? ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְועוֹ ◌ֵרָ◌ ְ◌ %
עצמוֹ
ואתה אוֹ ◌ֵמר ◌ֲחגוֹ ר
והדרָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ּה ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ַבח ]של רבונו[ֶ◌ ,זה ּו הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
אלא ◌ַו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַ ּ
הקדוֹ ׁש
דש ◌ָ ◌ַ
הק ◌ ׁ
הדּ ◌ָבר ,אוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
עקר ◌ַ ◌ָ
חרבּ ָ◌ ֶ◌ ?%
◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
אדם ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ְמרוּ אוֹ תוֹ ◌ְו,א
בני ◌ָ ◌ָ
ורשם אוֹ תוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
הרי
המ ◌ֶלַ◌ #ה ◌ֶ ּזה ,וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם אוֹ תוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
פגם ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ֶ
ִיפגּ מוּ אוֹ תוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ְ
רשם ◌ַ ◌ֶּ
נקמת
לנקם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נקם ◌ְ ּב ◌ִריתֹ ְ◌ ִ◌ ,
נקמת ◌ְ ◌ַ
חרב ֹ ◌ֶ ◌ֶ
נגדּ וֹ )ויקרא כו( ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ֶ ◌ְ
עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
רשם ּבוֹ ְ◌ ,וה ּוא ּפוֹ ◌ֵגם אוֹ תוֹ ּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
מר ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזהְ◌ ִ◌ ,יז ◌ָדּ ◌ֵרז ◌ִ ◌ַ ◌ֵ ּ
נגדּ וֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה
וישים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
עצמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
ויתקן ◌ַ ◌ְ
◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ממי
מדת ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵרָ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,%
החרב ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ּתוֹ ◌ֵקף אוֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
להפ ◌ַרע ◌ִ ◌ִּ
ירִ◌ %גּ ּבוֹ רִ◌ .גּ ּבוֹ ר ה ּוא,
חרבַ◌ %על ◌ָ ◌ֵ
ואז ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
חרבַ◌ %על
אחר ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
והדרָ◌ .%דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ועל ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ְדֶ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
נקראַ◌ ְ◌ .
ְוגבוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
עצמוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ֵָירִ◌ %גּ ּבוֹ ר ִ◌ -מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
תפלה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
יתקן ◌ַ ◌ְ
רבוֹ נוֹ
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 Iזוהר תהלים I

I

עליוֹ ◌ָנהּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפלה ּו ◌ַב ◌ָ ּק ׁשוֹ ת ◌ַעד
חרב ◌ֶ ◌ְ
ְויזדּ ◌ֵרז ◌ַ ּב ◌ֶ ּצ ◌ֶדק ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
וישם
יהלׂ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
צדק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יצא ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרַּ◌ ,%כ ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פה( ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
עמיו.
לדרְ◌ ּ %פ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ

ׁשמר אֹותֹו
ואם ָ ַ
לׁשמר אֹותֹוִ ְ .
רׁשם ָקדֹוׁש ִ ְ ֹ
ירַ - 5על אֹותֹו ֹ ֶ
ַעל ָ ֵ
ּבלבּוׁשיו
מלּביׁש אֹותֹו ִ ְ ָ
וה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ַ ְ ִ
נקרא ִּגּבֹור ְ ַ
ָאז ִ ְ ָ
והדר! )מה ,ד( ] :זוהר ח"ב פ'
יר! ◌ִגּ ּבוֹ ר הוֹ ◌ְד! ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
חרב! ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
0נינ ּוַ◌ ָ◌ .
ְוזה הוֹ ◌ֵלְּ◌ %כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
בשלח )דף ס"אִ◌ ְ◌ ◌ [(.
חר ◌ְּבַ◌ #על ◌ָ ◌ֵירִ◌ #גּ ּבוֹ ר הוֹ ◌ְד#
◌ַמה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מה( ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ
והדרּ ָ◌ ֶ◌ .#
החרב
ושם ◌ֶאת ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
עצמוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
זרז ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אלאּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
הר ׁ ◌ֶשם
ירֶ◌ ?%זה ּו ◌ָ ֹ
ירַ◌ - %מה ◌ֶ ּזה ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
נגדּ וֹ ַ◌ ,על ◌ָ ◌ֵ
החזקה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
ה0נ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
ירכיָ◌ .דּ ◌ָבר
שים ◌ָנא ◌ָ ◌ְידַ◌ּ %ת ◌ַחת ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אמר )בראשית כד( ◌ִ ׂ
הקדוֹ ׁשְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרע ׁ ◌ֶש ◌ְּל,%
תקף ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
זרז ּו ◌ְ ֹ
חרבְּ◌ - %כלוֹ ◌ַמרֵ◌ ָ◌ ,
אחר ◌ֲחגוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֵ
מר אוֹ תוֹ .
לש ֹ
ירַ◌ ,%על אוֹ תוֹ ֹר ׁ ◌ֶשם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ִ ׁ ◌ְ
חרבַ◌ ,%על ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
נקרא ◌ִגּ ּבוֹ רּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יש
מל ◌ִ ּב ׁ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ
ְואם ׁ ◌ָש ◌ַמר אוֹ תוֹ ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ִּב ◌ְלב ּו ׁ ◌ָשיוּ .ו ◌ַמה ּו ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? הוֹ ד
לבש ◌ָּתַ◌ .אף ◌ָ ּכאן
והדר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
ונצח )והדר(ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ ◌ַ
האדם ◌ַּב ּ◌ֶמ ◌ֶלַ◌ %ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
ואז ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּבק ◌ָ ◌ָ ◌ָ
והדרָ◌ ְ◌ .%
הוֹ ◌ְדֶ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
צדק וגו'
וענוה ◌ֶ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רכב ◌ַעל ◌ְ ּד ◌ַבר ◌ֱ ◌ֶ
צלח ◌ְ ◌ַ
והדרַ◌ ְ◌ 2
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
ונאוה.
אני ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נגד ◌ֶזה ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
חדש פ' חקת )דף סגְּ◌ [(.כ ◌ֶ ◌ֶ
ודּ אי
נקראת ◌ַ ◌ַ
חרב ◌ָלד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
קראת ◌ֶ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
)מה ,ה( ] :זוהר
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I

נאוה
נאוהָ◌ ָ◌ .
נקראת ◌ָ ◌ָ
ענוהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
למעלה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
קרבת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וכעתְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ְשחוֹ ◌ָרהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לים ּ ֵ◌ -
עליוֹ נוֹ ת
עש ◌ֵרה ◌ַח ּיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ ◌ַַודּ אי ◌ַ ּב ּכֹלּ ְ◌ .בנוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
וכ ◌ָּלן ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותַ◌ .על ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות
קראוֹ ת ◌ָ ּכ3◌ ְ◌ ,%
◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
ודּ איּ .ו ֹ
למה ◌ַ ◌ַ
חזר ּו ◌ֵהן ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ִּכ ◌ִיריעוֹ ת ׁ ◌ְש ֹ
קדרְ◌ ָ◌ ,
אהלי ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
הכשיר ּו ◌ְ ּב ◌ֵני
היה ◌ָ ּב ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
מהדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
החזרה ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ההיא ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
החרב ◌ַ ◌ִ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
והתחב ◌ָרה ◌ִעם
אמתְּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דברְ◌ ,דּ ◌ַבר ◌ֱ ◌ֶ
נעש ◌ָתה ◌ָ ◌ָ
יהםׂ ְ◌ ֶ◌ ֶ◌ ,
מעש ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ראש
הסוֹ ף ◌ְּב ֹ ׁ
אחדּ ַ◌ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
כלֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
צדק ◌ַּב ּ ֹ
ואזי ◌ֶ ◌ֶ
ענוהַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ואמת ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אמתֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
◌ֱ ◌ֶ
אמת.
ברֶ◌ ֱ◌ %
ראש ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ
ראשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיט( ֹ ׁ
אמתֶ◌ ֱ◌ .
◌ְדּ ◌ַבר ◌ֱ ◌ֶ
אמת ◌ָ ּב ֹ ׁ
אמת.
נקרא ◌ֱ ◌ֶ
דבר ,%סוֹ ף ◌ַה ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
קרא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הראש ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ֹ ׁ
כל.
והתחבר ּו ◌ַ ּב ּ ֹ
נכלל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
צדק ◌ְּב-א ◌ֵפר ּודְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ענוה ◌ֶ ◌ֶ
הראש ◌ַּב ּסוֹ ףָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ֹ ׁ
יראת ה'.
ענוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עקב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הסוֹ ף) ,משלי כב( ◌ֵ ◌ֶ
הראשֶ◌ ֶ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
צדק ◌ַ ּ
ענוה ◌ָ ֹ ׁ
יעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ַטל ׁ ◌ְש ◌ֵני
ימינ %וגו' )מה ,ה( ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְותוֹ ◌ְר 2נוֹ ◌ָראוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
דבק ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
חלקיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ההיא
ב0עה ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְקלוֹ תּ .ו ◌ַ ◌ָ ◌ָ
מח0ף ◌ַה ◌ָּל ◌ָבן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
)בראשית ל( ◌ַ ◌ְ
אשר ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
התעוֹ ◌ֵרר
מהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְהחזר ◌ִּכ ◌ִיריעוֹ ת ׁ ◌ְש ֹ
הכל ◌ָ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ ֹ
תש ּו ◌ָבה.
ה0בים ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
לקבל ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,ויד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ּ ◌ְפ ׁש ּו ◌ָטה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וכעת
קדרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אהלי ◌ֵ ◌ָ
חטאיהם ◌ְּכ ◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
התקדּ ר ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
עתה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ַעד ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אברהם
מהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָתש ּו ◌ָבהֵ◌ ,הם ◌ִּכ ◌ִיריעוֹ ת ׁ ◌ְש ֹ
ׁ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
המ ◌ֶל.%
ימינוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
התעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ

מֹוריד אֹותֹו ַעל
ׂשראל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ִ
נגזר ִּדין ַעל ִי ְ ָ ֵ
ִאם ִ ְ ָ
ׁשּובה
ּבת ָ
יׂשראל ִ ְ
ּכׁשחֹוזרים ִ ְ ָ ֵ
האּמֹות ִ ְ ֶ ְ -
ׁשאר ָ ֻ
ְָ
חציְ◌ ׁ 2שנ ּו ◌ִנים
◌ִ ◌ֶ

)מה,

ו( :

]זוהר חדש פ' חקת )דף סג[(.
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I

חלק ּו
ילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ְ ◌ְ
לכים ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
המ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
רדף ◌ַ ◌ַ
אברהםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מא(
לכיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
המ ◌ָ ◌ִ
והרג אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
הדּ יןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרחמים ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יעבוֹ ר ׁ ◌ָשלוֹ םָּ◌ 3◌ ְ◌ .
אבל
ידיוָ◌ ֲ◌ .
נפל ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
וכלם ◌ָ ◌ְ
קש ◌ִ ◌ָנדּ ף ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְּכ ◌ַ ׁ
קש ּתוֹ ◌ִ ◌ְיר ◌ְדּ ◌ֵפם ◌ַ ◌ֲ
ואבני
חציְ◌ ׁ %שנ ּו ◌ִנים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ִח ◌ִ ּצים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
הדּ ◌ָברּ ֶ◌ ִ◌ .
◌ַ ◌ִּ
יסטראוֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ָדּ ◌ָנה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ְ ּ
המ ◌ֶל%
הק ◌ָרב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
בל ◌ְ ◌ְ ◌ָ
חצים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
הגּ ◌ִ ◌ָ
הפקיד ◌ִּב ◌ֵידי ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
בירהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ִ ּ
יצחק,
ה0ניִ◌ ,צדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ַַודּ אי ׁ ◌ְשנ ּו ◌ִנים ◌ַּב ּ ֹ
כלּ ִ◌ ִ◌ ,
ועל ◌ֶזה )מה ,ו(
לר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ָלד ּון אוֹ ◌ָתםַ◌ ְ◌ .
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ֶּמנּ ּו יוֹ ◌ֵצא ◌ִדין ◌ָ ◌ְ
רגּ ה
הדּ ◌ְ ◌ָ
ילה אוֹ ◌ָתם? ◌ַ ◌ַ
רגּ ה ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ּ ◌ִפ ◌ָ
הדּ ◌ְ ◌ָ
יפלוּ ◌ְּב ◌ֵל"בּ .ו ◌ִמי ◌ַ ◌ַ
חתיְ◌ ּ ִ◌ #
עמים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
◌ַ ּ◌ִ
ודנה אוֹ ◌ָתם ◌ַעל
שי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מע ◌ֵ ׂ
קראת ל"בֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
התמנּ ◌ָתה ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
המ ◌ֶל.%
יבי ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ֵ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
חרחרתָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
אני ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ֶֹ ◌
ראני ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
נגד ◌ֶזה )שיר א( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ְ ּכ ◌ֶ ◌ֶ
לבניה
מרת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
בדין ◌ָלד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התלב ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
הש ּ◌ַת ◌ַדּ ◌ְל ּ◌ֶתם
ודּ איִ◌ ,אם ◌ִ ׁ ◌ְ
ראניַ◌ ַ◌ .
הב ◌ִיתַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 3
אליה ◌ְ ּבתוֹ ּ ַ◌ ַ◌ %
רבים ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ְּק ◌ֵ ◌ִ
גרמוּ ◌ִלי
תש ּ◌ַת ◌ְדּ לוּ ִ◌ּ ,ת ◌ְ ◌ְ
ואם ,א ◌ִ ׁ ◌ְ
תפחדוּ ִ◌ ְ◌ .
לכם, ,א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
תתי ◌ָ ◌ֶ
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַ ּ◌ִ
בילכם
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לש ֹ
נחרוּ ◌ִביְ◌ ׁ ִ◌ ,
אמי ◌ִ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ּ◌ִ
מר ◌ֶאת ◌ּ .
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
הדּ ין ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
נגזר ◌ַ ◌ִ
העיר ּוִ◌ ,אם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
תפ ◌ְ ּזרוּ ׁ ◌ָשםַ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
האמוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִזרים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ◌ִריד אוֹ תוֹ ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ּ 3
האמוֹ ת,
ואם -א חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
תש ּו ◌ָבהִ◌ ְ◌ .
ראל ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
רדים ◌ֵּבין ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ּ 3
המ ◌ֶל#
יבי ◌ַ ּ◌ֶ
אחר )מה ,ו( ◌ְּב ◌ֵלב אוֹ ◌ְ ◌ֵ
בשרָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
כלים אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
עצם ּו ◌ָ ◌ָ ׂ
מלַ◌ #על ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
התמנּ ה ◌ֶ ◌ֶ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
 ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָהאמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
וכל ◌ָ ◌ּ .
הסכימוּ
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 Iזוהר תהלים I

I

ילה
הל ◌ְ ◌ָ
נאיוַּ◌ ַ◌ ,
שוֹ ◌ְ ◌ָ
וכל ׂ
עמק ׁ ◌ָש ◌ֶוהָ◌ ְ◌ .
עליהםְּ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
מלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ #
להיוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
עליו ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
לעשוֹ ת
עתידים ◌ַ ◌ֲ ׂ
חציְ◌ ׁ %שנ ּו ◌ִנים ֶ◌ ׁ -ש ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הרג אוֹ ◌ָתםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
אחר ◌ִ ◌ֶ ּ
יפל ּו ּ ֵ◌ -
הע ◌ִּמים,
מצד ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
חתיְ◌ ּ ִ◌ %
עמים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
◌ִדּ יןִּ◌ ַ◌ .
אלו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ִ ◌ַ ּ
ה0להבת ׁ ◌ֶשל ◌ַצד ◌ָצפוֹ ן
תה ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ָ ׁ
יפל ּוַ◌ ,צד ◌ַ ◌ָ
חתיְ◌ ּ ִ◌ %
ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
חשְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
כחוֹ .
ונש ◌ָ ּבר ּ ֹ
העליוֹ ןְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
עמק ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עליו ,ה ּוא נוֹ ◌ֵפל ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ררה ◌ָ ◌ָ
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
נש ◌ָ ּברִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
העמים ◌ִ ׁ ◌ְ
הכ ◌ַח ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
כחוֹ ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ּברֹ ּ ַ◌ ,
כש ּ ֹ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
כל.
המ ◌ֶלּ ַ◌ %ב ּ ֹ
ראלֶ◌ּ ַ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלֶ◌ ?%זה ◌ִ ◌ְ ׂ
המ ◌ֶלִ◌ .%מי ◌ַ ּ◌ֶ
יבי ◌ַ ּ◌ֶ
אוֹ ◌ְ ◌ֵ
עליה
ועד )מה ,ז( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגָ◌ ֶ◌ ָ◌ [(.
הים עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
סאֱ◌ 2א ◌ִ
◌ִ ּכ ◌ְ ◌ֲ
אש ּ◌ְת%
מרת ◌ִ ׁ ◌ְ
לבעלהְ◌ ,ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
א0ה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ָ ּכְּ◌ ,%כ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ררה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הפריד ּו ◌ֶאת
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הרי אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ
עמֶ◌ ׁ .%ש ◌ֲ ◌ֵ
להתחבר ◌ִ ּ◌ְ
רוֹ ◌ָצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וכעת רוֹ ◌ָצה
בהם ◌ִדּ יןֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
יתי ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ִ
וע ◌ִ ׂ
אבד ּו ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
◌ִז ּו ּו ◌ֵגנ ּו ◌ָ ◌ְ
ועדִ◌ ,מּ 0ום
קרא ◌ָ ◌ֶ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תחבר ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
האחרוֹ ן ◌ִעם ◌ַ ◌ָּ
סא%
עשה ◌ִּכ ◌ְ ◌ֲ
הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
מלכ ּו ◌ֶתֶ◌ ׁ ,%שאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
מישר ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ
0בט ◌ִ ׁ ֹ
ישר,
קרא ◌ָ ׁ ◌ָ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
רש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא ◌ִדין ◌ֱ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
אמתֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ָּ
ועל
ישרַ◌ ְ◌ ,
נקרא ◌ָ ׁ ◌ָ
והכ ּ ◌ֵסא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צדּ יק ◌ְ ◌ָוי ׁ ◌ָשר ה ּואִּ◌ ַ◌ ְ◌ .
אמר )דברים לב( ◌ַ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
שר
נקראָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מישוֹ ר ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ִ ׁ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִ ּ◌ֶ
אחר ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ִמי ׁ ֹ
כיח ◌ֶאת ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
קרא ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
יחֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
 ◌ֶזה ◌ַ ּ◌ֶהמ ◌ֶלָּ◌ ַ◌ %
וקם
וכת ּוב ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מט( -א ◌ָיס ּור ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ִמיה ּו ◌ָדהָ◌ ְ◌ ,
ארץ.
לענוי ◌ָ ◌ֶ
מישוֹ ר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
כיח ◌ְ ּב ◌ִ ׁ
מישר ) -ישעיה יא( ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ראלֹ ׁ ִ◌ .
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
וקם ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
מלכ ּו ◌ֶתַ◌ - %על ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב )במדבר כד( ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ַ ◌ְ
חכם
ציאה ◌ְלֵּ◌ %בן טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
הרי הוֹ ◌ִ ◌ָ
הט ◌ַעם? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
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הראש
להרים ◌ָ ֹ ׁ
בירה ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלִ◌ ָ◌ ְ◌ %
הגּ ◌ִ ◌ָ
וה0בח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַ ◌ְ
◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פט(
הכל- .א ◌ָיס ּור ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶ
ראל ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
יש ◌ָ ◌ֵ
נגדּ י.
מ ׁש ◌ֶ ◌ְ ◌ִּ◌ִכ ◌ְסאוֹ ◌ַּכ ◌ֶ ◌ֶ

ּצדק –
אהבּת ֶ ֶ
ׁשּכתּוב ָ ַ ְ ָ
אהבי ִמּׁשּום ֶ ָ
ּטעם ֹ ֲ ִ
אהבי ָמה ַה ַ ַ
אברהם ֹ ֲ ִ
ַ ְָ ָ
וחסד
צדקה ָ ֶ ֶ
לעׂשֹות ְ ָ ָ
ׁשאהב ַ ֲ
הינּו ֶ ָ ַ
ְַ
בא
אהבת ◌ֶצּ ◌ֶדק ◌ַו ּ ◌ִת ◌ְשׂ ◌ָנא ◌ֶר ׁ ◌ַשע )מה ,ח( ]זוהר ח"א פ' לך לך )דף עזֹ ּ [(.
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
לקרב ◌ֶאל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
רצה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אברהם ◌ָ ◌ָ
ְראהָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ֵ
רשעִ◌ .מּ 0ום
ש ◌ָנא ◌ֶ ׁ ◌ַ
ות ◌ְ ׂ
אהבת ◌ֶצּ ◌ֶדק ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
והתקרבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מה ,ח( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה
לצדקהַ◌ ְ◌ ,
התקרב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רשעֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
וש ◌ָנא ◌ֶ ׁ ◌ַ
אהב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
צדק ◌ְ ◌ָ ׂ
אהב ◌ָּת
אהבי? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הט ◌ַעם ֹ ◌ֲ ◌ִ
אהביָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
אברהם ֹ ◌ֲ ◌ִ
מא( ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהם ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מכל ◌ְ ּב ◌ֵני
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ָ ּ
אהב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האהבה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ּצ ◌ֶדקָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ .
תב ◌ֵאר.
דקהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
מצ ◌ָ ◌ָ
אב ◌ֵירי ◌ֵלבֵ◌ ְ◌ ,
דוֹ רוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ִּ
והם ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִ ◌ְ ּ

ּבּצדק
ׁשאחּוזים ַ ֶ ֶ
יׂשראל ֶ ֲ ִ
ּצדק ֵ -אּלּו ִ ְ ָ ֵ
אהב ָּת ֶ ֶ
ְַָ
הצ ◌ֶדק
◌ָ ◌ַ ◌ְ
אהב ּ ◌ָת ◌ֶצּ ◌ֶדק )מה ,ח( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגִ◌ [(.מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ּ
התחבר ּות
קטנּ הֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אהבה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
אהבתִ◌ ,%היא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ַה ּזוֹ ְ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עמ ּה ה ּוא
שית ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהַ◌ ְ◌ .
ואף ה ּוא ◌ַגּ ם ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
נע ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ַ ◌ֲ
תה ◌ִ ◌ָּ
התחבר ּו ◌ָ ּ
א,הינוּ .
מאד ◌ְּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
מהלל ◌ְ ֹ
◌ָגדוֹ לֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם מח( ◌ָגּ דוֹ ל ה' וּ ◌ְ ◌ּ ָ◌ .
האהבה ◌ַ ◌ָּ
נגד ◌ֶזה
הלל ּוְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
דברי ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
בירה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הגּ ◌ִ ◌ָ
ְועל ◌ֶזה מוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶכת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ
נפשי ◌ְ ּב.%
אהבת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אתה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
נפ ׁ ◌ִשיָּ◌ ַ◌ .
אהבה ◌ַ ◌ְ
הגּ ◌ָידה ◌ִּלי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
 )שיר א( ◌ַ ◌ִרעה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ֵאיָּ◌ %תז ּון ◌ֶאת
תתחבר ◌ִע ּ◌ִמיֵ◌ ,איִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
◌ִאם -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הרי ◌ֵאין
האחרים? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ואת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
העליוֹ ן ,אוֹ ◌ְתֶ◌ ְ◌ %
מהעמק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נפ ׁ ◌ְשֶ◌ ֹ ָ◌ ֵ◌ %
◌ַ ◌ְ
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I

מעלה ◌ֶ ◌ָּ
נקבה.
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁשוֹ רוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
בעים
אהיה ◌ְ ּבב ּו ׁ ◌ָשהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
עטיה )שם(ֵ◌ .איֶ◌ ְ◌ ֶ◌ %
אהיה ◌ְּכ ֹ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ַש ◌ָּל ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ממ ׁש.
חבריֶ◌ ֵ◌ ,%
עדרי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
האבוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ממ ◌ִנּ י ◌ְמזוֹ ן ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּ◌ֶ
עדר ה' ◌ַ ◌ָּ
ש ◌ָנא ◌ֶר ׁ ◌ַשע
ות ◌ְ ׂ
הכ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶש ◌ְּלִ◌ּ ַ◌ .%
אהבת ◌ֶ ּצ ◌ֶדק ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִּ
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָּ◌ ְ◌ ַ◌ ָ◌ %
לח ◌ֵ ּיב
מדת ◌ְ ◌ַ
בריה ◌ְּבחוֹ ◌ָבהְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ה0פחהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
 ◌ֶזה ◌ַצד ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
אהבת ◌ֶ ּצ ◌ֶדקּ ֵ◌ ,
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
אחד ָּ◌ ְ◌ ַ◌ ָ◌ -
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
אחרַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )מלאכי א(
חלקםֶ◌ ׁ ,
והיא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ַּב ◌ֶ ּצ ◌ֶדק ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ ,
צדק,
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לר ּבוֹ ת ◌ַ ◌ַ
יעקבַ◌ ְ◌ .
ואהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
אתכם ◌ְוכ ּו'ַ◌ ֹ ָ◌ ,
אהבתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
שו,
רשע ֶ◌ -זה ◌ֵע ◌ָ ׂ
ש ◌ָנא ◌ֶ ׁ ◌ַ
ות ◌ְ ׂ
יעקבִ◌ּ ַ◌ .
קרא ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ֵחז ◌ָ ּב ּה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נחש ◌ֲ ◌ַ ◌ָּ
עקלתוֹ ןֶ◌ .זה ּו
וצדּ וֹ ◌ַצד ׁ ◌ֶשל ◌ָר ׁ ◌ָשעׁ ָ◌ ָ◌ ,
מעשיו ◌ְּבחוֹ ◌ָבהִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
א,הי#
א,הים ◌ֱ ◌ֶ
מש ◌ֲחִ◌ ֱ◌ #
נאתיַ◌ .על ◌ֵּכן ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
עשו ◌ָ ׂ
ואת ◌ֵ ◌ָ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ֶ
מהצד
פע ◌ַעל ֹ ׁ ◌ְ
הטוֹ ב ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
שוֹ ן )מה ,ח( ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ש ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ָ ׂ
ה0מן ◌ַ ּ
ראשּ ַ◌ ַ◌ ֵ◌ %
אהבת ◌ֶ ּצ ◌ֶדק.
קרא ◌ָּכַ◌ .%מה ◌ֶ ּזה ◌ַעל ◌ֵּכן? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אחים ◌ַגּ ם
הנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קלג( ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
לר ּבוֹ ת
צדקַ◌ .גּ ם ַ◌ ְ◌ -
התחבר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָאח ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אחים ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
ָיחדֶ◌ ׁ .ש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַ
לעצמ,%
תרעה ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
איכה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אמרה לוֹ ָ◌ ֵ◌ :
ראלִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ָ◌ %
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
העדרים ◌ַ ◌ְ ּ
מחבר%
קבֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ֵ◌ .
יע ֹ
איכה ּ◌ַת ◌ְר ◌ִּביץ  -אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ
 ◌ֵ ּראשוֹ ◌ָנהָ◌ .דּ ◌ָבר
עמּ ָ◌ %ב ◌ִ ׁ
התח ◌ְּבר ּו ◌ִ ּ◌ְ
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האבוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ָ ◌ָ
ה0מן
יעים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ ◌ִפ ◌ִ
ורעים לוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ ,
אחים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
אחרׂ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ֵ
שוֹ ן ּ ֵ◌ -
ראשוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
עשר
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ש ׂ
תפל ◌ָתםֶ◌ ׁ .ש ◌ֶמן ◌ָ ׂ
שוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַעל ֹ ׁ
ש ׂ
◌ָ ׂ
מחה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
ש ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ֵי ׁש ◌ִ ׂ
אירים ◌ָ ּב ּהָ◌ ְ◌ .
אפרסמוֹ ן ◌ַזֶ◌ ׁ ,%ש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֲַנהרוֹ ת ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
מסת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
והרגז ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָרצוֹ ן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלמוֹ תֶ◌ ֹ ָ◌ ְ◌ ,
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I

ּוקציעֹות ֹ ְ ִ -
ויר"ק
לב"ן ָא ֹּד"ם ְ ָ ֹ
ּצבעים ָ ָ
ּבׁשל ֶׁשת ַה ְ ָ ִ
ואהלֹות ְ ִ
מר ַ ֲ ָ
ֹ
אברהם,
מר ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואהלוֹ ת )מה ,ט( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגֹ [(.
מר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ֹ
קציעוֹ ת ֶ◌ -זה
יעקבִ◌ ְ◌ .
ואהלוֹ ת ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
המרָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
קרא ◌ַהר ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בעים ◌ַ ◌ָּ
לב"ן ◌ָאדּ ֹ"ם
הלל ּוָ◌ ָ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
ִיצחקּ ָ◌ .כל ◌ִ ּב ◌ְגדּ ֹ ◌ֶתיִּ◌ - %ב ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
שת ◌ַ ◌ְ ּהארגּ ◌ָמן.
הש ּ◌ַת ּ◌ְלמ ּו אוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְויר"קְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ ◌ָ ֹ

נׁשמֹותם ֶׁשל
ּכׂשמחת ִ ְ ָ
מרּכבֹותיו ְ ִ ְ ַ
לפניו ִמ ָּכל ַ ְ ְ ָ
ׂשמחה ְ ָ ָ
ֵאין ִ ְ ָ
קרֹובים לֹו
ׁשהם ְ ִ
הּצּדיקים ֶ ֵ
ִַַ ִ
היכלי ׁ ◌ֵשן )מה ,ט( ּ ֵ◌ -
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ׁ ◌ְשמוֹ ת
היכלוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
בעה ◌ֵ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ִמן ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
ואז
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ֵמחוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יקים ◌ְ ׂ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
היכלי ׁ ◌ֵשן? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּזכ ּו ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
נקרא ּו ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
ולמה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
לפניוָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
מנּ י ◌ִ ׂ
ש ּ◌ְמחוּ ) #מה ,ט(ַּ◌ ,ב ◌ָּמה
ל"0ן ◌ַה ּזוֹ ִ◌ ִ◌ .
והתח ◌ְ ּזק ּו ◌ָ ּב ּהָ◌ ,זכ ּו ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
לפני,%
הלל ּו? ◌ֵהן ◌ֲעס ּוקוֹ ת ◌ַ ּב ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עוֹ ◌ְסקוֹ ת ◌ַ ◌ְ
מכל
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
לפניֶ◌ ׁ ,#ש ◌ֵאין ◌ִ ׂ
8מחה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
למת ◌ַה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֶ ◌ֶ
ְואז ◌ְ◌ ׁ .
◌ ◌ָ
לפניו ◌ִ ◌ָּ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקרוֹ ◌ִבים לוֹ .
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
נשמוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
מחת ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ַ
מרכבוֹ ◌ָתיוְ◌ּ ,כ ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ְּ
לפניו ◌ְּכמוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְּמח ּוַ◌ ,%ו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ׂ
מנּ י ◌ִ ׂ
אחר ◌ִ ◌ִ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
בירה
וש ◌ַּבח ◌ֶאת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַה ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
ה-יריםִ◌ ׁ ְ◌ ,
,מה ◌ֶאת ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
עשה ׁ ◌ְש ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
המ ◌ֶל.#
◌ֶאל ◌ַ ּ◌ֶ
יקרוֹ ◌ֶתי!) .מה ,י( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגּ [(.ו ◌ָמה
◌ְ ּבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלכים ◌ִ ּב ◌ְּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁשוֹ ת,
מלכים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ◌ְ
מרים? ◌ְּבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
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I

לך
המ ◌ֶ ◌ְ
מלכיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נקראוֹ ת ◌ְּבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ֵהם ◌ָהי ּו ◌ִמ ◌ִ ּז ּו ּוג ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
בירהִּ◌ .ב ◌ְ ּ
0ב ◌ָרא
עדן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְכ ◌ָ ּבד ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
יקרוֹ ◌ֶתיֶ◌ - %זה ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
ְוהגּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
ּ
ּ
ידיו.
נטיעוֹ ת ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ
נאם ה'
אמר )שם קי( ◌ְ ◌3
לימינ %וגו' )מה ,י(ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נצבה ׁ ◌ֵש ◌ַגל ◌ִ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
אברהם,
נדב ◌ָקה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למטהּ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
◌ַ
לימיניִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָּ◌ ַ◌ ְ◌ %
דיע
אהבתי ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ַ
דב ◌ָקה ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אהביֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ּ
אברהם ֹ ◌ֲ ◌ִ
נקרא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
עליו
ספה ◌ָ ◌ָ
הרי ה"א נוֹ ◌ְ ◌ָ
לבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
זכה ◌ְ ◌ֵ
בילה ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ִדּ ◌ִיני ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
בש ◌ִ ◌ָ ּ
לכן.
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּ ֶֹ
ואדם ◌ִמ ◌ֶּכ ◌ֶתם
אמר )ישעיה יג( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כתם אוֹ ◌ִפיר וגו' )מה ,י(ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
זדּ ◌ֶ ּו ◌ֶגת ◌ִעם
כתם אוֹ ◌ִפיר? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
מתי ◌ִהיא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ִפירּ .ו ◌ָ ◌ַ
הכ ◌ֶתר ◌ְּב ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ָנה,
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מצד ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלְּ◌ ,%כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ֶּ
דל ּו ◌ִגיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּמ ◌ִאיר ◌ִ ◌ַ ּ
לש ◌ֶבת
אדם ◌ָ ׁ ◌ֶ
תפארת ◌ָ ◌ָ
ואז )שם מד( ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בירהָ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ִ ◌ָ
ושוֹ ◌ֶרה ◌ַעל ֹרא ׁש ◌ַ ◌ְ
◌ְ ׁ
ידהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכ%
הב ◌ִית ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ַ ◌ַּ
◌ָ ּב ◌ִיתֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מתנהג ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ּ
בצמאוֹ ן ◌ַעל אוֹ ◌ָתם
עמיֵ◌ ,איֶ◌ ְ◌ ֶ◌ %
תתחבר ◌ִ ּ◌ִ
אמרה לוֹ ִ◌ ,אם -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
אהיה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לחני? ◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶ
עדרים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ּ◌ְסמ ּו ◌ִכים ◌ַעל ׁ ◌3ש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שיר א(
חברי.%
עדרי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עטיה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
אהיה ◌ְּכ ֹ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ָ ּל ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ראי וגו' )מה ,יא( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגַ◌ [(.מה ּ◌ֵמ ׁ ◌ִשיב
מעי ◌ַבת ּו ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נגד ◌ֶזה) ,שיר
ראיְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
מעי ◌ַבת וּ ◌ְ ◌ִ
◌ָל ּה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
רעי
הצאן ּו ◌ְ ◌ִ
עקבי ◌ַ ּ ֹ
צאי ◌ָלְּ◌ %ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תדעי ◌ָלַ◌ %ה ◌ָ ּי ◌ָפה ◌ַ ּב ◌ָנּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ִ
א( ◌ִאם -א ◌ֵ ◌ְ ◌ִ
לה ◌ַ ◌ָ ּ
עצה
הנּ ה ◌ָלָ◌ ֵ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ִ◌ :
תיַ◌ ָ◌ .%
◌ֶאת ◌ְגּ ◌ִד ּ ֹי ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ָ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

ה0למים
יקים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
צאי ◌ָלּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ָנהִ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
הצאן ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ◌ַ ּ
עקבי ◌ַ ּ
ּ
מש ◌ִכים
תי - %אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
רעי ◌ֶאת ◌ְגּ ◌ִד ֹי ◌ַ ◌ִ
לפניּ ,ו ◌ְ ◌ִ
רת ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התעט ◌ְ ּ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
אלקה אוֹ ◌ָתם
חטאיהםֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
יתמש ◌ְּכנ ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
רש ◌ֵעי ◌ַהדּ וֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אחריְ◌ .%ואוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
אחרי,%
לכים ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
בניֶ◌ ׁ %שהוֹ ◌ְ ◌ִ
מרי ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ותש ◌ְ ◌ִ
לחטאְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
◌ִ ּב ◌ְרצ ּו ◌ָעהְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ִסיפ ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
הט ◌ַעם? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
ואמתָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
והכֹל ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
עליהםּ ַ◌ ְ◌ ,
יתמש ◌ְּכנ ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ואב -א
האב ◌ְ ◌ָ
י7א ◌ַ ּב ◌ֲעוֹ ן ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה )יחזקאל יח( ◌ֵ ּבן -א ◌ִ ◌ָ
לפניַ◌ ְ◌ ,
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
מעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבְ◌ּ %תל ּו ◌ָיה
ראיִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ִ
מעי ◌ַבת ּו ◌ְ ◌ִ
הבןְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזהִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ִ
ִי7א ◌ַ ּב ◌ֲעוֹ ן ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ◌ָ
ּ
הכניסי
מעיִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
לפני ִ◌ ׁ -ש ◌ְ ◌ִ
תש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראל חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
ה0מיעהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ּ
ביד%
מסר ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הכל ה ּוא ◌ָ ּבַ◌ ,%ה ּ ֹכל ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
לפניֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ◌ֶ
תיהן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
תפלוֹ ◌ֵ ◌ֶ
את
ראיִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
מעי ◌ַבת ּו ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
חתוֹ ןַ◌ ְ◌ .
הת ◌ְ ּ
להנהיג ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לע ◌ֵ ּין
לחי רוֹ ◌ִאיִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכֵ◌ %י ׁש ◌ָלַ◌ ְ◌ %
נקראת ◌ְ ּב ◌ֵאר ◌ַ ◌ַ
את ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראה ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ ֹכלְ◌ּ ַ◌ ,
המ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ַּ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
מעשׂ יוּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
לאדם ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לתת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעשׂ י ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ,
◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
לע ◌ֵ ּין
בירה ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ִ ◌ָ
היכלוֹ ◌ְּב ◌ַיד ◌ַ ◌ְ
הפקיד ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
למעלה.
מחה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ספת ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
יקים ,נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צדּ ◌ִ
כש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ִ
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נגד ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
מכל
עש ◌ָתה ◌ַאף ◌ִהיא ◌ִ ◌ָ ּ
וכן ◌ָ ◌ְ ׂ
הכלֵ◌ ְ◌ .
פלת ◌ַ ּ ֹ
אזנ) %מה ,יא(ְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
והטי ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
הת ◌ִ ּ
הרי ◌ָ ּכל
לצ ◌ִדּ יקִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לקרב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
פלוֹ תֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ◌ְ
עטרה ◌ַ ◌ַ ּ
הת ◌ִ ּ
עמ) #מה ,יא(,
כחי ◌ַ ּ◌ֵ
וש ◌ְ ◌ִ
העטרה ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יקִ◌ ׁ ְ◌ .
לקרב ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
פלוֹ ת ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ְ
עליהם
להביא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
דרְ◌ %י ׁ ◌ָש ◌ָרהֵ◌ ,י ׁש ◌ָלִ◌ ָ◌ ְ◌ %
לכים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַני -א הוֹ ◌ְ ◌ִ
ועל
אני ׁ ◌ֶש ◌ַבעַ◌ ְ◌ .
אתכם ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ִ
יתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
והכ ◌ִ
אמר )ויקרא כו( ◌ְ ◌ִ ◌ֵּ
מכוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ּ
עשי אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ִ ּ
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְשכ ּו ◌ִחים ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,עד
כחי ◌ַע ּ◌ֵמׂ ִ◌ ֲ◌ ,%
וש ◌ְ ◌ִ
◌ֵּכן ◌ְ ׁ ◌ִ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
אביֶ◌ ׁ ,%שה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניּ .ו ◌ֵבית ◌ָ ◌ִ
תש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ּו ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
כל.
מה ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ִ ּ
בתוֹ ּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
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I

המ ◌ֶל%
יפי! )מה ,יב( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגֶ◌ [(.זה ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶל! ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ויתאו ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למים.
להזדּ ◌ֵ ּוג ◌ִע ◌ָּמִ◌ %ז ּו ּוג עוֹ ◌ָ ◌ִ
לדבק ◌ָ ּבּ %ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רת
יקיםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ַס ◌ְ ּ◌ָ
צדּ ◌ִ
המ ◌ֶלִ◌ ַ◌ %
היכל ◌ַ ּ◌ֶ
מתי? ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלֶ◌ .%זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי לא( ◌ַמ ◌ָ7א
לרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֶ
והנהגת אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָאמוֹ ְ◌ .וזוֹ ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֵאם ׁ ◌ְש ֹ
יס ◌ַ ּ
אשר ◌ִ ּ◌ְ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
רת ּו ◌ִ ּ
הנהיגה אוֹ תוֹ
המ ◌ֶל.%
לרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ

נתן
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ָ ַ
רעיתי ַ ֶ -
ּדּמיתיִ ָ ְ ַ 5
פרעה ִ ִ ִ
ּברכבי ַ ְ ֹ
לססתי ְ ִ ְ ֵ
ְֻ ָ ִ
ֹונם
מּממ ָ
יׂשראל ִ ָ
ׁשּיׂשּבעּו ִ ְ ָ ֵ
ּכדי ֶ ִ ְ ְ
לּיםֵ ְ ,
אחריהם ַ ָ
ּכנס ַ ֲ ֵ ֶ
לה ָ ֵ
ּבלּבֹו ְ ִ
ְִ
ּמהם
ׁשהֹובילּו ְל ָׁשם ִע ָ ֶ
ֶ ִ
ממנּ ּוֵ◌ .אין ◌ַ ◌ְּ
בנה
הל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּכי ה ּוא ◌ֲאדּ ַֹ ◌ ◌ִני) %מה ,יב( ּ ָ◌ -כל ּ ֹ
כ ◌ֵח %ה ּוא ◌ִ ◌ֶּ
מאירה ◌ֶ ◌ָּ
קחת
סימן לוֹ ◌ַ ◌ַ
מה אדנ"יָ◌ ִ◌ ,
אלא ◌ִמן ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה0משְ◌ ׁ .ש ◌ָ ּ
הראש ׁ ◌ֶשל
להתנהג ◌ָ ּב ּהְ◌ ,וי' ◌ָ ֹ ׁ
הכל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מראש ◌ַ ּ ֹ
המ ◌ֶל .%א' ◌ֵ ֹ ׁ
מבית ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ֵ ּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
וה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנהִ◌ ְ◌ .
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁשָ◌ ְ◌ ָ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ֵ
חוי לוֹ )מה ,יב(ְּ◌ ,כמוֹ
נה.
המ ◌ֶל %עוֹ ◌ֶ ׂ
ואז ◌ַ ּ◌ֶ
ות ּקֹד ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעָ◌ ְ◌ .
אמר )מ"א א( ◌ַ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
שה ◌ָ ּכל ◌ְרצוֹ ◌ָ ּ
ועם
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ %
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתגּ ◌ְ ּב ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְִוי ◌ְ ׂ
למעלהּ ,ו ◌ְמדוֹ ◌ָרם ◌ִעם ◌ַ ◌ֶּ
ּ
וכלם חוֹ ◌ְ ◌ִזרים
יהםָ◌ 3◌ ְ◌ ,
חת ◌ֶ
נכנעים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֵ
העמים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בירהָ◌ ְ◌ .
◌ַה ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
ואז ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
המ ◌ֶלִ◌ .%מּ 0ום ◌ָ ּכ) %תהלים מה(
לעבד אוֹ ◌ָתםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ֹ
נגד ◌ֶזה) ,שיר א(
עש ◌ֵירי ◌ָעםְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
יחלוּ ◌ֲ ׁ ◌ִ
מנחה ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ִניּ ַ◌ ְ◌ #
צר ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ַבת ֹ
רעיתיֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ָ ּ
נתן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
יתיִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ %
פרעה ◌ִדּ ּ◌ִמ ◌ִ
רכבי ◌ַ ◌ְ ֹ
לססתי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ◌ ָ◌ 3
מממוֹ ◌ָנם
ש ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ְּבע ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
אחריהם ◌ַל ◌ָ ּיםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ִל ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ָּ
תה
ראל ◌ַּב ◌ָ ּים ◌ְ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
נטל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
והכל ◌ָ ◌ְ
לשם ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ִביל ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ַכר אוֹ ◌ָ ּ
עמם.
העבוֹ ◌ָדה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
עבד ּו ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ◌ֲ
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ממ ׁ §ש ּ§בצוֹ ת
נימה ¦ ּ¦
מל ּ §פ ¦ ¨
עש ¥ירי ¨עם :יד ּ¨כל ּ§כב ּו¨דּ ה ©בת ¤ ¤
¦ׁ £
אחריה
למ ¤ל ּ§בת ּולוֹ ת © ¨ ¤ £
לרקמוֹ ת ּת ּו ©בל © ּ¤
זהב §לב ּו ׁ¨ש ּה :טו ¦ § ¨
¨¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹותם
ׁשּנראה ְּבא ָ
ׁשלמה – ִמּׁשּום ֶ ִ ְ ָ
ׁשּובה ְ ֵ ָ
ּבת ָ
יחזרּו ִ ְ
יׂשראל ַ ְ ְ
ָאז ִ ְ ָ ֵ
למעלה
ֹונם ְ ַ ְ ָ
זכר ָ
ׁשנׁשּכח ִ ְ
ּכמי ֶ ִ ְ ַ
עליהם ְ ִ
ׁשּבאֹות ֲ ֵ ֶ
ָצרֹות ַרּבֹות ֶ ָ
לעתיד
צר וגו' )מה ,יג( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגְּ◌ [(.כמוֹ ◌ֵכן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ַבת ֹ
הציק ּו
העמים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
עשו ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
צר ֶ◌ -זה ◌ִצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ ׂ
לבא ,וּ ◌ַבת ֹ
◌ָ ֹ
אמר
חטאיהםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
מציקים ◌ָ ◌ֶ
עתה ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ועד ◌ַ ◌ָּ
ראלַ◌ ְ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נססה בוֹ ָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ׂ
כנּ ◌ָהר ◌ָצר ר ּו ◌ַח ה' ֹ ◌ְ ◌ָ
)ישעיה נט( ◌ִּכי ◌ָיבוֹ א ◌ַ ◌ָ
יחזרוּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ראה ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ָצרוֹ ת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תשוּ ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ׁ
למעלה .וּ ◌ְ ׁ ◌ֵ
זכרוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ַּכח ◌ִ ◌ְ
עליהם ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
ַרבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כשם
◌ ּ
מצא ּו%
תשוּ ◌ָבה ◌ְּב ◌ֵלב ׁ ◌ָש ◌ֵלםַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ַּב ◌ַ ּצר ◌ְלּ %ו ◌ְ ◌ָ
חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ִּב ◌ְ ׁ
ּ
הגּ
סה.
בירה ◌ְ ◌ַ
לבית ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ %
ויש ּוב ◌ַ ּ◌ֶ
א-היׁ ָ◌ ְ◌ .%
בת ◌ַעד ה' ◌ֱ ◌ֶ
וש ◌ְ ּ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ׁ ְ◌ ,
לפ ◌ְי ◌ָ ּ
לבית
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ֵ
לצ ּיוֹ ן גּ וֹ ◌ֵא"לֶ◌ ,זה ◌ַ ּ◌ֶ
ועל ◌ֶזה )ישעיה נט( ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
להקימה
למים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
יתה ◌ּ3כ ◌ָּלם ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
הגּ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
לפניהּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ּ
בירהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
את )מה,
יחלוּ ◌ֲע ׁ ◌ִש ◌ֵירי ◌ָעם )מה ,יג(ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
מנחה ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ִניּ ַ◌ ְ◌ #
מהעפרְּ◌ .ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
הבת
נימהּ .ו ◌ַמה ּו ◌ְּכב ּו ◌ָדּ ה? ◌ְּכבוֹ ד ה'ְ◌ .וזוֹ ◌ַ ◌ַּ
מלְ◌ ּ #פ ◌ִ ◌ָ
יד( ּ◌ְכבוּ ◌ָדּ ה ◌ַבת ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ודּ איְ◌ .וזוֹ ◌ָ ◌ֵ
נימה ◌ַ ◌ַ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ִהיא ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ֶ
ניה.
ררת ◌ֵחר ּות ּו ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ָ
והיא ◌ְמעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הכלִ◌ ְ◌ ,
הפ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ּ ◌ְ

לפני ַה ֹּכל
ּתֹורה ִ ְ ֵ
ֹואר ַה ָ
ֹולם ְות ַ
ּדעת ָּבע ָ
ּתתחּדׁש ַ ַ
ּמׁשיח ִ ְ ַ ֵ
ּבימי ַה ָ ִ ַ
ִ ֵ
נגד
זהב ◌ְלב ּו ׁ ◌ָש ּה )מה ,יד( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגְּ◌ [(.כ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְ ּבצוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ממ ׁ ◌ְ
◌ִ ּ◌ִ
אר%
ת ◌רים ◌ַצ ◌ָ ּו ◌ֵ
לחייּ ַ◌ %ב ּ ִֹ
מה )שיר א( ◌ָנאו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ◌ֶזה ◌ָא ◌ַמר ׁ ◌ְש ֹ
לבאַּ◌ .ב ּת ִֹ ◌רים
ולעתיד ◌ָ ֹ
עמיםַ◌ ,ל ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לחייַ◌ ּ - %פ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲחר ּו ◌ִזיםִ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
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I

 Iזוהר תהלים I

I

תחדּ ׁש ◌ַדּ ◌ַעת
יח ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ודּ איִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ֵ
 ׁ ◌ְש ◌ֵני תוֹ ◌ִרים ◌ַ ◌ַימי ◌ַ ◌ָּ
הכלִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )ירמיה לא( ◌ִּכי
לפני ◌ַ ּ ֹ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ותוֹ ◌ַאר ◌ַ ּ
כ ּו ◌ָּלם ◌ֵ ◌ְידע ּו אוֹ ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ◌ְּ
זהב
ועל ◌ֶזה ◌ִמ ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ְּבצוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ועד ◌ְגּ דוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
טנּ ם ◌ְ ◌ַ
למק ◌ַ ◌ָ
נקמוֹ ת ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
התלב ׁ ◌ָשה ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
הצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ְלב ּו ׁ ◌ָש ּהֶ◌ ,זה ◌ַצד ◌ַ ◌ָ ּ
ודּ אי
ודוד ◌ַ ◌ַ
יחִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ראים לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה קוֹ ◌ְ ◌ִ
לבניהַ◌ ְ◌ .
הציק ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
מלָּ◌ ַ◌ %
למעלה? )תהלים מד( ּ◌ִכי
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ
ה ּואָ◌ ְ◌ .
עזרתה ◌ָּלנ ּוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ק ּו ◌ָמה?
נפשנוּ כ ּו' ,ק ּו ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לעפר ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
ׁ ◌ָש ◌ָחה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
דבק
עזרתה ◌ָּלנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
פלתּ ָ◌ .כ ◌ֵעת ק ּו ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עתה ◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַעד ◌ַ ּ◌ָ
אברהםַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין,
חסדּ ֶ◌ - %זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
פדנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
בירהּ .ו ◌ְ ◌ֵ
הגּ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלִ◌ %עם ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֶּ
ימינ%
יעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אמר )תהלים י( הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
לאחוֹ רֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
תהיה ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
זהב ◌ְלב ּו ׁ ◌ָש ּה.
ממ ׁ ◌ְש ◌ְ ּבצוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ַוענניִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ּ ִ◌ ,%
◌ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ

ׁשּפט
ּבמ ְ ָ
ׁשּנאחזת ְ ִ
ּבׁשעה ֶ ֶ ֱ ֶ ֶ
מתי ְ ָ ָ
הארץ ָ ַ
ֹומדת ָ ָ ֶ
ׁשבילּה ע ֶ ֶ
ִב ְ ִ ָ
נימה
מל! ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ְּכב ּו ◌ָ ּדה ◌ַבת ◌ֶ ◌ֶ
מל#
ואמר) ,תהלים מה( ◌ָּכל ◌ְּכבוּ ◌ָדּ ה ◌ַבת ◌ֶ ◌ֶ
◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראלְּ◌ .כב ּו ◌ָדּ ה ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
נימהּ ָ◌ .כל ◌ְּכב ּו ◌ָדּ ה  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
ונקראת ◌ְּכב ּו ◌ָדּ ה.
נקבה ]זו נקבה[ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
זכר ◌ְוזוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּכבוֹ דֶ◌ ,זה ◌ַעל ◌ֶזהֶ◌ .זה ◌ָ ◌ָ
הינ ּו ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ ַ◌ ,בת קוֹ ל ׁ ◌ֶשה ּוא קוֹ ל ◌ָגּ דוֹ לֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
מלְ◌ ַ◌ - %
◌ַ ּבת ◌ֶ ◌ֶ
)מה,

יד( :

]זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלז[(.
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I

לפנים
מלֶ◌ ׁ %ש ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נימה ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ןְ◌ ּ .פ ◌ִ ◌ָ
מלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
◌ֶ ◌ֶ
זהב ◌ְלבוּ ׁ ◌ָש ּה,
מלִ◌ .%מ ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ְּבצוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ְּכמוֹ תוֹ ְ◌ ,וזוֹ ◌ְּכב ּו ◌ָדּ ה ◌ַבת ◌ֶ ◌ֶ
נקרא
וגם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
ונאחזה ◌ִ ּב ◌ְגב ּו ◌ָרה ◌ֶ ◌ְ
התל ◌ְּב ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחזת
מתי? ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
הארץַ◌ ָ◌ ,
מדת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
בילה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מלּ ,%ו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
בש ◌ִ ◌ָ ּ
ארץ.
יעמיד ◌ָ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפט ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלְּ◌ %ב ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר )משלי כט( ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפטְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ויר ׁש
נאחז ◌ָ ּב ּהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
0מיםִ◌ ,ויה ּו ◌ָדה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מלכ ּות ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראים ◌ַ ◌ְ
ְולזוֹ קוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ
ארץ.
המ ◌ְלכ ּות ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ַ

עליו
ֹומדת ָ ָ
אדם ע ֶ ֶ
ּכּסא ַה ֶּזה ְּדמּות ֶׁשל ָ ָ
ִמּׁשּום ָּכַ 5על ַה ִ ֵ
מׁשה
והינּו ֹ ֶ
ְְַ
תיה מ ּו ◌ָבאוֹ ת ◌ָל! )מה ,טו( ] :זוהר
אחריה ◌ֵרעוֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּבת ּולוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
שמות פ' פקודי )דף רלחַ◌ [(.ו ◌ָ ּי ◌ִביא ּו ◌ֶאת ◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ֶאל
הרקיע
לרקיעֶ◌ ,זה ּו ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
משה ◌ְוגוֹ 'ָּ◌ .כת ּוב )יחזקאל א( ּו ◌ִמ ◌ַּמ ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
ארבע ◌ַח ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ
אחד
אויר ◌ֶ ◌ָ
תעלוֹ ת ◌ְ ּבתוֹ ִ◌ ֲ◌ %
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
למעלהִ◌ .מּ 0ום
אינן זוֹ ◌ְקפוֹ ת ֹ ׁ
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
בהןָ◌ ֵ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֶּכה ◌ָ ◌ֶ
תה ר ּו ◌ַח ◌ּ3כ ◌ָּלן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מכה ◌ְ ּב ◌ָּ◌ 3
מתעלוֹ ת,
תה ר ּו ◌ַח ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ָ ּ
כלןּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
פנּ ים
שא ּו ◌ָהאוֹ ◌ַ ◌ִ
הארץ ◌ִי ◌ָנּ ◌ְ ׂ
מעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הח ּיוֹ ת ◌ֵ ◌ַ
שא ◌ַ ◌ַ
בהנּ ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פנּ יםָ◌ .ל ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מתעלוֹ ת?
הח ◌ָ ּיה ◌ָ ּבאוֹ ◌ַ ◌ִ
וכת ּוב ◌ִּכי ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
לעמ ◌ָתםָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָּ◌ 3
◌ֶ ◌ָ ּ
מעלה ◌ֶאת אוֹ ◌ָתן
עליהן ,ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
אויר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֶּכה אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ִ
למעלהַ◌ ,עד
מעלוֹ ת אוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה ◌ַה ּזוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
ארבע ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
והן ◌ַ ◌ֲ
הכת ּוב) ,מה,
העליוֹ ןְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תה ◌ַל ּ ֹז ◌ַהר ◌ָ ◌ֶ
והינ ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִביאוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
ארבע
תיה מוּ ◌ָבאוֹ ת ◌ָלִ◌ .#מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
אחריה ◌ֵרעוֹ ◌ֶ ◌ָ
טו( ◌ְּבתוּ לוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
מהח ◌ָ ּיה ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִּכ ּ◌ֵסא,
נקראוֹ ת ◌ָ ּכְ◌ ,%ו-א ◌ָזז ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להתקין ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
תה ◌ִ ◌ַּ
מעלוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
למיםּ .ו ◌ַ ◌ֲ
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ות ◌ָרם
הת ◌ָבה ◌ַ ּ◌ָ
שא ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
מעלהְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ) -בראשית ז( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
למעלה ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
תהָ◌ ,אז
תע ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הארץּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
מעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ◌ַ
ואלה ◌ַ ◌ֲ
מעלוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן,
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ֶאל ֹ
מ ׁ ◌ֶשהַ◌ .ו ◌ָ ּי ◌ִביא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ּכת ּובַ◌ ,ו ◌ָ ּי ◌ִביא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
הת ◌ָבהֶ◌ .אל
שא ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
וכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אמר מ ּו ◌ָבאוֹ ת ◌ָלָ◌ ְ◌ ,%
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מלמעלה,
עליו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ָ
מראה ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ְדּ מ ּות ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
משהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם
אדם? ׁ ◌ֶ
קרא ◌ָ ◌ָ
אדםּ .ו ◌ִמ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
והינ ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
והינ ּו
בשרְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לעלם ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ַגּ ם ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
באדם ◌ְ ֹ ◌ָ
ו( -א ◌ָידוֹ ן ר ּו ◌ִחי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מדת
אדם עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְדּ מ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
משהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %על ◌ַ ◌ִּ
ֹ ׁ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ּ ֵ◌ -
הח ּיוֹ ת
ארבע ◌ַ ◌ַ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
משהַ◌ .ו ◌ָ ּי ◌ִביא ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
והינ ּו ֹ ׁ ◌ֶ
עליוְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
אמרנ ּו.
◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ תְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לרקמוֹ ת וגו' )מה ,טו( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגּ ֵ◌ [(.
אל ּו ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי
◌ִ ◌ְ ◌ָ
גדים
הב ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
קדּ ׁשָ◌ ְ◌ .
למ ◌ְ ◌ָ
◌ָכבוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְרק ּו ◌ִמים ◌ַ ּ◌ִ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
נקמה ◌ֶּב ◌ֱאדוֹ ם.
לתת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ללב ׁשֵ◌ ָ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
גרם ◌ָ ּכל
לבי ׁ ◌ָשה אוֹ תוֹ ִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ִ ּ
למ ◌ֶל - %זוֹ ◌ַה ◌ַּכ ◌ָּלה ◌ַ ּ◌ַ
ּת ּו ◌ַבל ◌ַ ◌ֶּ
ּ
עשוּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ּ
אל ּו
התערב ּו ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ ׂ
ראל -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ֶזה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ׂ
ּ
לראוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ּכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ִציוֹ ן.
עתידים ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
לתוֹ ◌ָרה
רמז ◌ַ ּ
שה ◌ָּלּ .%תוֹ ◌ֵרי ְ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ֶ◌ .
נע ◌ֶ ׂ
נגד ◌ֶזהּ ,תוֹ ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
זהב ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ּכ ◌ֶ ◌ֶ
תח ◌ֵדּ ׁש ◌ִּבימוֹ ת
לדּ ◌ַעת ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
ורמז ◌ַ ◌ַ
פרעהֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ימי ◌ַ ◌ְ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ◌ִ ּב ◌ֵ
עשר ◌ָ ּכ ◌ֶסף,
חמ0ה ◌ָ ◌ָ ׂ
הכ ◌ֶסף ָ◌ ׁ -שם )הושע ג( ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יחִ◌ .עם ◌ְ ◌3
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
נקדּ וֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָּ
ודּ אי
טירת ◌ָ ּכ ◌ֶסףַ◌ ַ◌ .
עליה ◌ִ ◌ַ
נבנה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וכאן )שיר ח( ◌ִאם חוֹ ◌ָמה ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
ואף ◌ֶאת
להםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא כו( ◌ְ ◌ַ
אברהם ◌ָ ּב ◌ָאה זוֹ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אזכר.
והארץ ◌ֶ ◌ְ ּ ֹ
כר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אז ּ ֹ
אברהם ◌ֶ ◌ְ
ריתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
תהלים ספר שני | ח לחודש | מזמור מה

486

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ד שבט

I

ּולמּטה
למעלה ְ ַ ָ
ׂשמחֹות ְ ַ ְ ָ
ׁשּתי ְ ָ
וגיל ֵ ְ -
ּבׂשמחת ָ ִ
ּתּובלנה ִ ְ ָ ֹ
ַ ְָ
וגיל )מה ,טז( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגְ◌ ׁ [(.ש ּ◌ֵתי
מחת ◌ָ ◌ִ
בלנה ◌ִ ּב ◌ְשׂ ◌ָ ֹ
ּת ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה-ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
למעלה ֶ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ֵ
למטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ש ◌ָמחוֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ׂ
למעלה וּ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
וזכרוֹ נוֹ ,א
ציד ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
דע ◌ַ ◌ִ
אבד יוֹ ◌ֵ ◌ַ
למיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
ְוהכ ּ ◌ֵסא ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִּ
ראל ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א,
יש ◌ָ ◌ֵ
למטה ׂ ְ◌ ִ◌ -
למיםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
◌ִי ◌ָ ּז ◌ֵכר ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה מ ּו ◌ָבאוֹ ת ◌ָל,%
הכלַ◌ ְ◌ .
גלם ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
מרים ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵ ◌ִ
רחמים ◌ֶ ◌ְ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מנחה
אחיכם ◌ִמן ◌ַהגּ וֹ ◌ִים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והביא ּו ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אמר )ישעיה סו( ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מל.%
היכל ◌ֶ ◌ֶ
באינה ◌ְּב ◌ֵ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ◌ֶ ◌ָ
◌ַלה'ַ◌ ְ◌ .

הּתֹורה
ּגּברּו ַעל ַ ָ
ית ַ ְ
ּבאהבה ִ ְ
ׁשּכּלם ְ ַ ֲ ָ
בניָ ֻ ֶ - 5
יהיּו ָ ֶ
ְִ
אמר
בני) 2מה ,יז( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סגַ◌ ָ◌ [(.
יהי ּו ◌ָ ◌ֶ
אבתי! ◌ִ ◌ְ
ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ֲ ֹ ◌ֶ
לה ◌ַ ◌ָ ּ
אבתי,%
ראלַ◌ּ :ת ◌ַחת ◌ֲ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּ
ותקנ ּו אוֹ ◌ָת%
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִדיע ּו אוֹ ◌ָתּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
האבוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ָ
האבוֹ ת
לש ◌ִריםֶ◌ ,את אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ָ
יתמוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
בניְ◌ּ .%ת ׁ ◌ִש ◌ֵ
יהי ּו ◌ָ ◌ֶ
הכל ◌ִ ◌ְ
 ◌ַעל ◌ַ ּ ֹש ◌ִריםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ּקנ ּו
חפר ּו ◌ָה ◌ָ ׂ
העליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם )במדבר כא( ◌ְ ּב ◌ֵאר ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אחר,
נקראתָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
והכל ◌ַל ◌ְ ּב ◌ֵאר ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
כלֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָתּ ַ◌ %ב ּ ֹ
אהבהְּ◌ ,כאוֹ ◌ָתם דּ וֹ ר
בני; ֶ◌ ׁ -ש ◌ּ3כ ◌ָ ּלם ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יהי ּו ◌ָ ◌ֶ
אבתיְ◌ ִ◌ %
)מה ,יז( ּ◌ַת ◌ַחת ◌ֲ ֹ ◌ֶ
בניֶ◌ ׁ - %ש ◌ּ3כ ◌ָּלם
יהי ּו ◌ָ ◌ֶ
קראים דּ וֹ ר ◌ֵדּ ◌ָעהְ◌ ִ◌ .
דברְּ◌ ,כאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִּ
המ ◌ֶל%
נגד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )שיר א( ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
התוֹ ◌ָרהְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
יתגּ ◌ְ ּבר ּו ◌ַעל ◌ַ ּ
אהבה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מיעהַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן
לש ◌ִ ◌ָ
עש ◌ָ ּיה ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדּ ימ ּו ◌ֲ ◌ִ ׂ
נתן ◌ֵריחוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נרדּ י ◌ָ ◌ַ
מסבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
◌ָ ּב ◌ֶניִ◌ %י ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּלמ ּו ◌ְּכמוֹ ◌ָתם.

לחרּות
הּכל ְ ֵ
יֹוציא ַ ֹ
ׁשהּׁשֹופר ַה ָּגדֹול ַההּוא ִ
ּבּזמן ֶ ַ ָ
ְַ ַ
ודר )מה ,יח( ] :זוהר חדש פ' חקת )דף סג[(.
דר ◌ָ ֹ
ירה ׁ ◌ִש ◌ְמּ ְ◌ 2ב ◌ָכל ּ ֹ
אז ◌ִ ּכ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
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I

לכֹלַּ◌ .ב ◌ְ ּז ◌ַמן
והחר ּות ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ּבוֹ ◌ַ ּ
הדּ רוֹ ר ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
מהדּ וֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ
עמים ◌ְיהוֹ ד ּו%
אזי ◌ַ ּ◌ִ
לחר ּותַ◌ ֲ◌ ,
הכל ◌ְ ◌ֵ
הגּ דוֹ ל ◌ַהה ּוא יוֹ ◌ִציא ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ַה0וֹ ◌ָפר ◌ַ ◌ָ
נגד ◌ֶזה,
ועד ◌ֵמעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
יפ ◌ֵרד עוֹ ◌ָלם ◌ִמ ◌ָ ּו ◌ֶעדּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ועדֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ּ ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
נת ◌ָנה לוֹ ◌ְר ׁש ּות
יליןַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ִ ּ◌ְ
המר דּ וֹ ◌ִדי ◌ִלי ◌ֵּבין ׁ ◌ָש ◌ַדי ◌ָ ◌ִ
◌ְצרוֹ ר ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ּ
והכליל
הכֹלִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וה ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ַ ּ
כלִ◌ ְ◌ ,
והש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ַּב ּ ֹ
מה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְלגלוֹ תּ ָ◌ .בא ׁ ◌ְש ֹ
עליוֹ ◌ָנהַ◌ ,ה ◌ִּק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
חכמה ◌ֶ ◌ְ
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ַ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְתעוֹ ◌ֵרר
לבניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
תה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
לגלוֹ ◌ָ ּ
ראל ◌ַי ◌ִ7יג ◌ְדּ ◌ֵבק ּות
ש ◌ָ ◌ֵ
ואחד ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הדּ ◌ַעת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנה ,סוֹ ד ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
חכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למים.
למי עוֹ ◌ָ ◌ִ
הפסקה ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
הטוֹ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

אם אדם שונא לאשתו
למנצח לבני קרח ...אלהים לנו מחסה וגו' )מו ,א(] :שימוש תהלים
לפרק מו[ .אם אדם שונא לאשתו יתפלל ויאמר אותו עם שם שלו

על שמן זית ותמשח ממנו האשה .השם שלו אדי"ה .א' מן
"אלקים לנו ,ד' מן "נמצא מאד ,י' מן ".יה-וה צבאות ,ה' מן "סלה.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ׁשהיּו ִעּמֹו
ֹותם ֶ ָ
וכל א ָ
ּדוד ְ ָ
ׁשאמר ָ ִ
ותׁשּבחֹות ֶ ָ ַ
ֹותם ִׁשירֹות ְ ִ ְ ָ
ָּכל א ָ
החכמה
עליֹון ְּבסֹוד ַ ָ ְ ָ
ּכּלם ָהיּו ְּבסֹוד ֶ ְ
ָֻ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר וגו'
קרח ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
לבני ֹ ◌ַ
למנצּ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
רחל ◌ְוגוֹ '.
א-הים ◌ֶאל ◌ָ ◌ֵ
זכר ◌ֱ ◌ִ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
)דף קנחֹ ּ [(:
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר.
קרח ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
לבני ַֹ ◌
למנצּ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים מו( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ה0ירים
וכל ◌ַ ◌ִ ◌ִ
חכמהָ◌ ְ◌ ,
להסת ◌ֵּכל ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ׁ
ְוהת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
מחדּ ׁ ◌ִשים ◌ֵהם
קרחּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מרים ◌ְּב ◌ֵני ַֹ ◌
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ּ◌ִ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְּ
וכן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִשירוֹ ת
פניםֵ◌ ְ◌ ,
מל ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
עמוֹ ּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ָהי ּו ◌ְ ּבסוֹ ד
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ
ְותש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ּ
ראהּ ָ◌ ַ◌ ,
עשה ◌ֶאת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
בא ◌ְ ◌ֵ
החכמהֹ ּ .
עליוֹ ןְּ◌ ,בסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
דרים
הס ◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
העליוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
חתוֹ ן ◌ְּכמוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
האמת ּ3◌ -כ ◌ָּלם ◌ִס ◌ְדּ ר ּו
נביאי ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מה ◌ְּבנוֹ ◌ְ ◌ָׁ ◌ֶש ּ◌ִס ◌ְדּ ר ּו ◌ָדּ ◌ִוד ּו ׁ ◌ְש ֹ
ארץ ּ ָ◌ -כַ◌ %גּ ם
מש ◌ָמרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִ ׁ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
מעלהֹ ּ .
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מרים ◌ָּת ◌ִמיד ׁ ◌ִש ◌ָירהָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם
לר ּבוֹ ◌ָנם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
זמ ◌ִרים ◌ְ ◌ִ
רקיע ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ְ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
)מו ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויצא
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נגד ◌ֵ ּ
מדים ◌ֵ ּ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת,
סדרים ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
והכֹל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּוּ ַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
החברים.
רש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ַוהרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר? ◌ֶ ◌ָּ
אמר
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשירַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ועלמוֹ ת ◌ֵאין
ילגשים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מנים ּ ◌ִפ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מלכוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ִֹ ◌
המה ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ִ0ים ◌ֵ ◌ָּ
מס ּ ◌ָפר
היש ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ֲ ◌ֵ ׁ
מס ּ ◌ָפר? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ועלמוֹ ת ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
מספרַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
מספר.
ועלמוֹ ת ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
חש ּבוֹ ןּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
להם ◌ֶ ׁ ◌ְ
לגד ּו ◌ָדיוּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
נגד ◌ֵ ּ
סדריםּ ֵ◌ ,
לזמר
אל ּוֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יפים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְוכ ◌ָּלם ׁש ּורוֹ ת ׁש ּורוֹ תַ◌ ,מ ◌ִּק ◌ִ
◌ ◌3
ּו ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםּ ֵ◌ ְ◌ ,
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשירּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
ואל ּו ◌ֵהם ◌ֲ ◌ָ
אל ּוּ ֵ◌ ,
מזמרוֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ֵ ּ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר.
נקראוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
עלמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
)שיר ו(

עליו
ּברכֹות ׁשֹורֹות ָ ָ
ּבנסּתר ַה ְ ָ
ׁשהם ְ ִ ְ ָ
אדם ֶ ֵ
ּדברי ָ ָ
ָּכל ִ ְ ֵ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר וגו' )מו ,א( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"זְ◌ [(:וסוֹ ד
◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
למדנ ּוּ ָ◌ ַ◌ ,
וגל ּויָ◌ .גּ ל ּוי ה ּוא ◌ֵ ּבית ◌ִדּ ין
נסתר ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
מ0ם.
נס ◌ָּתר ה ּוא ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
הב ◌ָרכוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִ ◌ָ
מטהְ◌ ִ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
עליו.
הב ◌ָרכוֹ ת ׁשוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ָ
נסתרּ ְ◌ ַ◌ ,
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ברי ◌ָ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,%כל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
עליו,
ְוכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ָגל ּוי ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּבית ◌ִדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ
והכל ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ּב ◌ָגל ּויֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
עליוֹ ן ◌ְּכמוֹ
ותפנ ּוק
חבר ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ
תה ◌ֲ ◌ֵ
המ ◌ֶלִּ◌ %ב ◌ְ ◌ִ ּ
מעלהֵ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסבוֹ )שירא(ּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
וגנ ּוז ◌ְו-א
נסתר ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ן) ,הרי בארנו שזה( ◌ְּבאוֹ תוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
העדן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
נחלים ◌ְיד ּו ◌ִעיםְ◌ ֵ◌ .נר ◌ִדּ י ◌ָ ◌ַ
צאים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּוְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
מתמ ◌ֵּלא ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָיד ּו ◌ַעּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נתן ◌ֵריחוֹ
מעלה,
חתוֹ ן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
האחרוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
 ◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ַ ◌ֲמאיר
ושוֹ ◌ֵלט ּו ◌ֵ ◌ִ
ולעשוֹ תָ◌ ְ◌ ,ויכוֹ ל ◌ְ ׁ
לש-ט ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
עליוֹ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
ריח טוֹ ב ◌ֶ ◌ְ
מעלה ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
עליוֹ ן.
◌ְ ּבאוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

למעלהָ◌ ,אז
ריח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העלה ◌ֵ ◌ַ
רדּ ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הנּ ◌ְ ◌ְ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
למעלה,
להאחז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ְר ◌ְדּ ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
נק ׁ ◌ְש ◌ָרהְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה ◌ַ ◌ֵ
החביב ּות ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
המ ◌ְר ◌ָ ּכבוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
להתעטר
מעלוֹ ת ◌ֵריחוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ְוכל ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ָ
הקדוֹ ׁשוֹ תּ3◌ ,כ ◌ָּלן ◌ַ ◌ֲ
אמר
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשירְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קראוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
מרכבוֹ ת ◌ִנ ◌ְ ◌ָ
למעלהּ ָ◌ .כל אוֹ ◌ָתן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר?
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ָ
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשירֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
)תהלים מז( ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
◌ֶ ◌ָּ
ועלמוֹ ת
מס ּ ◌ָפרַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ועלמוֹ ת ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
אמר )שיר ו( ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לגד ּו ◌ָדיוּ .ו ◌ִמּ 0ום
מספר ◌ִ ◌ְ
היש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
אמר )איוב כה( ◌ֲ ◌ֵ ׁ
מס ּ ◌ָפר? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
מספר.
ועלמוֹ ת ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
חש ּבוֹ ןּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
להם ◌ֶ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ

ּגֹורם ְלטֹוב
ׁשּלהם ֵ
ּבּצּדיקים ַה ֵּׁשם ֶ ָ ֶ
ּבארץ ִ ִ ַ ַ -
ֲא ֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות ָ ָ ֶ
לרע
ּגֹורם ְ ַ
ׁשּלהם ֵ
ּברׁשעים ַה ֵּׁשם ֶ ָ ֶ
ְָ ָ ִ
ארץ )מו ,ט( ] :זוהר
אשר ◌ָשׂ ם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפעלוֹ ת ◌ֱא ◌ִ
◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ח"א פ' בראשית )דף נחַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים מו( ◌ְלכוּ ◌ֲחזוּ
הקימ ּוה ּו
ארץָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֱ ◌ִ
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
,הים ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ׂ
מפעלוֹ ת ◌ֱא ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ
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◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
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I

]מה זה חזו? כמו שנאמר )ישעיה כא( חזות

קשה הגד לי ,במעשי הקדוש ברוך הוא נגלתה נבואה עליונה לבני אדם ,אשר

שם שמות בארץ שמות ודאי ,שהרי השם גורם לכל[ ]והוא לשון שממון[ֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ּ
אל ּו
אבל
ארץָ◌ ֲ◌ ,
שם ◌ִק ּי ּום ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
מפעלוֹ ת יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו ◌ֵה"א ׂ ָ◌ -
◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ארץ.
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
א-הים ׂ ָ◌ -
ה0ם ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ִ
מפעלוֹ ת ◌ַ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
אמר ּ◌ִתי
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לזה? -א ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ %
ררת ◌ָ ◌ֶ
התעוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ִ ◌ְ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
אבל
הכל ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַבחָ◌ ֲ◌ .
לוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּבין ׁ ◌ֵשם ◌ֶזה ּו ◌ֵבין ׁ ◌ֵשם ◌ֶזה ◌ַ ּ ֹ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ׁ ◌ֵשמוֹ תַ◌ ׁ .ש ּמוֹ ת
העיר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר ּ◌ִתי לוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ
ממ ׁש ]שם בארץ ,ולמה? בשביל להשתמש בהם העולם
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ארץֵ◌ ׁ ,שמוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
ולהיות קיום בעולם[.
הכל ה ּואּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
0אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה -
ואפל ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
אמרֹ ּ ַ◌ ,
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
יתק ◌ֵ ּים
הרחמיםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יהיה ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אמרֶ◌ ׁ .ש ◌ִא ּל ּו ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ָיפה ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ֶ
נברא ◌ַעל ◌ִדּ ין ◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ִדּ ין,
אבל ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ .
אלמלא ◌ָ ּכ- %א י ּו ◌ַכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ויפה ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ארץֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ׂ
להתק ◌ֵ ּים ◌ִ ◌ִּ
קרא ּו
נח ◌ָ ◌ְ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ַלד ֹ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
האדםֹ ּ .
חטאי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
פני ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נחמה ]נח נוח לו ,נוח לעולם ,נוח לאבות ,נוח לבנים,
לוֹ ◌ַעל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
היה
ְוש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
נוח לעליונים ,נוח לתחתונים ,נוח לעולם הזה ,נוח לעולם הבא[ ◌ ׁ ◌ֶ
לגבי ◌ַ ◌ָ ּ
נח
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ָ ּכַ◌ ֹ .%
אבל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ה0ם גּ וֹ ◌ֵרםָ◌ ֲ◌ .
]ולהיות[ ◌ַ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי
מצא ◌ֵחןַ◌ ָ◌ .
ונח ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ְ ֹ ◌ַ
הפ ּו %אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ֵ◌ -ח"ןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְּב ◌ִ ּ
ה-ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם גּ וֹ ◌ֵרם ◌ְלטוֹ ב.
יקיםֵ◌ ַ◌ ,
נחַּ◌ .ב ◌ַצּ ◌ִדּ ◌ִ
הינוּ ֹ ◌ַ
יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ,חן ◌ַ ◌ְ
מצא ◌ֵחן
ונח ◌ָ ◌ָ
נח ◌ָּכתוּ ב ◌ְ ֹ ◌ַ
לרעְּ◌ .ב ֹ ◌ַ
ה-ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם גּ וֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֵ◌ ַ◌ ,
לרעֵ◌ .ע"ר
התהפכוּ אוֹ ◌ִת ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ַ
עיני ה'ְּ◌ .ב ◌ֵער ◌ְּבכוֹ ר ◌ְיהוּ ◌ָדה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ
עיני ה'.
◌ַר"עַ◌ .רע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ
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I

 Iזוהר תהלים I
לּכל
ּגֹורם ַ ֹ
הּׁשם ֵ
ּבארץ ֵ ַ -
ֲא ֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות ָ ָ ֶ

ארץ
אשר ◌ָשׂ ם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפעלוֹ ת ◌ֱא ◌ִ
◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ח"א פ' נח )דף סִּ◌ ַ◌ [(.
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים מו( ◌ְלכוּ ◌ֲחזוּ
נתב ◌ֵאר,
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ֵ
ארץָ◌ ּ ַ◌ .
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ׂ
מפעלוֹ ת ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ
אמר )ישעיה כא(
אבל ◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּוַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֲחז ּו? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
באר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
ּו ◌ֵ ◌ֲ
מעשיו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
שה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הגּ ד ◌ִליּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָחז ּות ◌ָק ׁ ◌ָשה ◌ַ◌ 3
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ֵ◌ ׁ -שמוֹ ת
אשר ◌ָ ׂ
אדםֶ◌ ׁ ֲ◌ .
לבני ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתגּ ◌ָּלה ◌ְנב ּו ◌ָאה ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
לכל.
ה0ם גּ וֹ ◌ֵרם ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַַודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
)מו ,ט( ] :זוהר

קדֹוׁשים
ּובארץ ֵיׁש ֵׁשמֹות ְ ִ
ֹוׁשים ָ ָ ֶ
ּברקיע יֵׁש ֵׁשמֹות ְקד ִ
ָָ ִ ַ
ארץ )מו ,ט( ] :זוהר
אשר ◌ָשׂ ם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפעלוֹ ת ◌ֱא ◌ִ
◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
ח"א פ' שמות )דף הִּ◌ ַ◌ [(.
ואמר) ,תהלים מו( ◌ְלכוּ ◌ֲחזוּ
קרי ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ארץַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ׂ
מפעלוֹ ת ◌ְ ◌ָיי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ
עשה
רקיע ◌ָ ◌ָ ׂ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאְּ◌ ,כמוֹ ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ׁ◌ֵשמוֹ תְ◌ .והוֹ ◌ֵלֶ◌ %זה ◌ָ ּכ ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
בארץ
יש ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ,ו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רקיע ◌ֵ ׁ
ארץּ ָ◌ .ב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ֵי ׁש ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים.

יֹותר
ּמׁשּכן ֵ
לעבֹודת ַה ִ ְ ָ
ּבבצלאל ַ ֲ ַ
התרּצה ִ ְ ַ ְ ֵ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ִ ְ ַ ָ
וּדאי ַ ָ
ַַ
ּגֹורם
אמר לֹו ַה ֵּׁשם ֵ
לּמה? ָ ַ
יׂשראל ָ ָ
מּכל ִ ְ ָ ֵ
ִָ
רבי
ארץ )מו ,ט( ] :זוהר ח"ג פ' פקודי )דף רכ"גּ ִ◌ ַ◌ [(.
אשר ◌ָשׂ ם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ודּ אי
רבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
יצחק ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ורבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

◌ַ ◌ָ ּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן יוֹ ◌ֵתר
לעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ּ◌ִ
התרצה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
בצלאל ◌ַ ◌ֲ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
רש ּו ◌ָה,
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ה0ם גּ וֹ ◌ֵרםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ֵ◌ ַ◌ ,
ראלָ◌ .ל ◌ָּמה? ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
מכל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
להתעטר )לעורר( ◌ָ ּב ◌ֶהם
ארץ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
שם ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ׂ
שם
מעשה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מו( ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ׂ
ולעשוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
מצד
אמר לוֹ  ,סוֹ ד ה ּוא ◌ָ ּכאןְ◌ .יה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
ארץַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ַ ּ
ּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן.
נע ◌ָ ׂ
ונד ◌ַ ּבק ◌ַ ּב ◌ָי ◌ִמיןַ◌ ְ◌ ,
וחזר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ה7מאלַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ֹ
שה ◌ַ ◌ִּ
ועל ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ
נכלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ימיןַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ונד ◌ַּבק ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ָ ◌ִ
מאלְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
התחיל ◌ִ ◌ַ ּ
ונדב ◌ֶקת
מ7מאל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
מתחילה ◌ִ ◌ְ ֹ
ימיןְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
כל ◌ָ ◌ִ
שה ◌ַה ּ ֹ
ְונע ◌ָ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
ּ
התחיל ◌ִמ ◌ָי ◌ִמין
ימיןְ◌ .רא ּו ◌ֵבן ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הכל ◌ָ ◌ִ
שה ◌ַ ּ ֹ
ונע ◌ֶ ׂ
ימיןָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ונכלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
מאלִ◌ ,מּ 0ום
ש ֹ
ה0בטים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ׂ
עמוֹ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאלְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
ְוסטה ◌ִל ◌ְ ׂ
◌ ◌ָ ◌ָ
ונסע ּו ◌ִ ּ
ּ
וסטה
מ7מאל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התחיל ◌ִ ◌ְ ֹ
מאלְ◌ .יה ּו ◌ָדה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לש ֹ
וסטה ◌ִ ◌ְ ׂ
התחיל ◌ִמ ◌ָי ◌ִמין ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ונדבק
מאלּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
התחיל ◌ִ ◌ְ ֹ
לימיןִ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ7מאלִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
ּ
ונדבק
מאל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
שה ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶזהִ◌ ְ◌ ִ◌ .
נע ◌ָ ׂ
ימיןִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
והמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ַ ◌ֲ
התחיל ◌ִ ◌ַ ּ
ּ
עשה ◌ֶאת
מהצד ׁ ◌ֶשלוֹ ׂ ָ◌ ָ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ימיןַ◌ ְ◌ .
◌ְ ּב ◌ַצד ◌ָ ◌ִ
צלאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
ּ
ּ
רצה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אצלוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
והת ּ◌ַת ◌ֵקן ◌ֶ ◌ְ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ִּ
חכמה ּו ◌ְתב ּו ◌ָנה
ונתן לוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ ְ◌ .
למ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מכ ◌ָּלם ◌ַ ּ◌ַ
ברר אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ּ3
ּבוֹ ּ ,ו ◌ֵ ◌ֵ
הש ◌ֵּכל
ראשוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ׂ
היה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
עמוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַ
ָודעתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ
◌ַ ◌ֵּ
חכמהִ◌ .מּ 0ום
נתתי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכם ◌ֵלב ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
בלב ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ַ
הלבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות לא( ּו ◌ְ ◌ֵ
חכמה ◌ֶ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
חכמה,
למי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
צלאלּ ִ◌ ַ◌ .
וכן ◌ְּכמוֹ ◌ֵכן ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ונתב ◌ֵארֵ◌ ְ◌ ,
החברים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
פר ׁש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ֵ ◌ְ
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נקרא ◌ָ ּכְ◌ ,%וסוֹ ד
חכמתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צלאל ְ◌ ׁ -שמוֹ ◌ָגּ ◌ַרם לוֹ ַ◌ ְ◌ ,
אמרּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
צלאל ְּ◌ -ב ◌ֵצל ◌ֵאל.
המ ◌ָּלה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ִ

ּכמע ָׂשיו
הּקב"ה ְ ַ ֲ
מעׂשי ַ ָ
ותמצאּו ֶאת ַ ֲ ֵ
ֹולם ַעד סֹופֹו ְ ִ ְ ְ
מראׁש ָהע ָ
ְלכּו ֵ ֹ
ֹולם
דּירים ָלע ָ
מביא ַ ָ ִ
העֹולם ֵ ִ
מע ָׂשיו ְּבסֹוף ָ ָ
ֹולם ָּכֲ ַ 5
ּבראׁש ָהע ָ
ְ ֹ
ארץ )מו ,ט( ] :זוהר
אשר ◌ָשׂ ם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפעלוֹ ת ◌ֱא ◌ִ
◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
א-הים ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ִים ◌ְוגוֹ ',
יקו ּו ◌ַ ּ◌ַ
אמר ◌ֱ ◌ִ
חדש פ' בראשית )דף ט"וַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ַ ּ
מפעלוֹ ת
רבוֹ ◌ֵתינ ּו ּ ◌ָפ ◌ְתח ּו ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה )תהלים מו ט( ◌ְלכוּ ◌ֲחזוּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ראה ׁ ◌ֶש5א
אבאּ ,בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ארץַ◌ ָ◌ .
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָּב ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ׂ
א,הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
◌ְּכ ◌ִמ ◌ַדּ ת ◌ַ ◌ָ ּ
ודם,
שר ◌ָ ◌ָ
מדּ ת ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
ודםַ◌ ִ◌ .
שר ◌ָ ◌ָ
מדּ ת ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מעשיו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אבל ◌ַ ◌ָ ּ
מבלה ◌ֶאת
מבלים אוֹ תוֹ ָ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
חנּ הֵ◌ ,אין ◌ָקדוֹ ׁש ◌ַּכה' ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ִ ּב ◌ְל ּ◌ֶת.%
0אמרה ◌ַ ◌ָ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מעשיוְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לתָּ◌ ֶ◌ %
אלא ◌ַב ּלוֹ ◌ֶתּ ָ◌ .%כ; ה ּוא
קרי ◌ִּב ◌ְ ּ◌ֶ
לתַ◌ ?%אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
◌ַמה ּו ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ִ ּב ◌ְ ּ◌ֶ
מעשי
אבאׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
א,הים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
מפעלוֹ ת ◌ֱ ◌ִ
◌ָכת ּובְ◌ ,לכוּ ◌ֲחזוּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
◌ַ ◌ָ ּ
היה
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
עשה אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
אמר
אלא ◌ָ ◌ַ
לכתב! ◌ֶ ◌ָ ּ
צרי %לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
היה ◌ָ ◌ִ
ואמר ◌ְלכ ּו ◌ֲחז ּוּ .בוֹ א ּו ◌ָ ◌ָ
בהלהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
מראש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד
הארץ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְלכוּ ְ◌ ,לכוּ ◌ֵ ֹ ׁ
◌ָדּ ◌ִודָּ◌ ,כל ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מעשי ◌ַ ◌ָ ּ
ראש
מעשיו ◌ְּב ֹ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אְּ◌ .כ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ותמצאוּ ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
סוֹ פוֹ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מעשיו ◌ְּבסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֵ◌ .
◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ,כׂ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ #
מביא ◌ַד ◌ָ ּי ◌ִרים ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ,אם ◌ָזכוּ
בניהם ◌ַעד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
ואת ◌ְּב ◌ֵני ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ניהם ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
 מוֹ ׁ ◌ִשיב אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ֶקריה ,א
תה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחריב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ֶ
,א ◌ָזכוּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ -
מהםְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ְואוֹ ◌ָ ּ
היה
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ָ ◌ָ
לבני ◌ָ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למיםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
תב ◌ֶנה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אשר
עשה ּבוֹ ◌ִדיןֶ◌ ,זהוּ ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ָ ◌ָ ׂ
ארץ.
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ׂ
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I

רקיעים
ּכנגד ז' ְ ִ ִ
לאדמה – ְ ֶ ֶ
קרא ָ ֲ ָ ָ
ז' ֵׁשמֹות ָ ָ
נחסָ◌ ,מה
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
א,היםַ◌ ָ◌ ,
מפעלוֹ ת ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אחרְ◌ ,לכוּ ◌ֲחזוּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
מפעלוֹ ת ה'?
א-הים ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
מפעלוֹ ת ◌ֱ ◌ִ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ראה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
אמר ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
◌ֶ ◌ָ ּ
בראשיתּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
כלל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
א-הים ◌ִה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְ ◌ֵ
אלא ◌ַּב ◌ֵ0ם ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
רדים,
לכים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,הי ּו ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים הוֹ ◌ְ ◌ִ
והיתה ◌ְטמ ּו ◌ָנה,
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זרק אוֹ ◌ָת ּה ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ַ
למטהַ◌ ָ◌ ,
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַרק ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א אוֹ ת ◌ְּבתוֹ  #אוֹ ת,
וע ◌ָ ׂ
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ .
וקפאה ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בדה ,וּ ◌ִמי
והארץ ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
ילים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
קל ◌ִ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ִּ
וטבעוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אבל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
למעלהָ◌ ֲ◌ ,
וה ◌ַ ּק ◌ִּליל עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהַ◌ ְ◌ ,
כבד ,יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶשהוּ א ◌ָ ◌ֵ
הרכין
לבני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעשיו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להראוֹ ת אוֹ תוֹ ◌ָתיו וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ּברוּ  #הוּ אְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
האדםִּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
העלה
כבדהָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
והארץ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למטהֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ילים ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
המ ◌ִים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּק ◌ִּל ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ִריד ◌ַ ּ◌ַ
למעלה ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ ּ
לרקע
0כת ּוב )תהלים קלו( ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ק ◌ִּלילֶ◌ .זה ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּוהארץ
למטהֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ִים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַק ◌ִּל ◌ִ
המ ◌ִיםְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרַ◌ּ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
ילים ָּ◌ ַ◌ ְ◌ -
ויצאה
נראתה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למעלהְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ֵּבין ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
כבדה ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ַי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
מתוֹ ִ◌ ַ◌ %
העלוֹ ת ◌ִ ּ
◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ָ◌ ָ◌ %
הארץ ◌ְל ◌ַ ◌ֲ
ארץֶ◌ .זה ּו
מה ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ִיםָ◌ ָ◌ ,
מבין ◌ַ ּ◌ַ
יב ׁ ◌ָשה ◌ִ ◌ֵ ּ
העלה ◌ַ ◌ָ ּ
כש ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ַלח ּותּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
קרא ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
וש ◌ָנה ,ז' ׁ ◌ֵשמוֹ ת
ארץָ◌ ׁ ְ◌ .
א-הים ◌ַל ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשה ◌ָ ◌ֶ
קרא ◌ֱ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ז( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ארקאֵ◌ּ ,ת ◌ֵבלָ◌ .גּ דוֹ ל
נש ◌ָ ּיהִ◌ ,צ ◌ָ ּיהָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אדמהֵ◌ ,גּ יאִ◌ ׁ ְ◌ ,
ארץָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
להֶ◌ ֶ◌ :
◌ָ ◌ָ
קרא ◌ָ ּ
צדקֶ◌ .זה ּו
פט ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
יש ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌3כ ◌ָּלם ּ◌ֵת ◌ֵבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ט( ◌ְוה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
רקיעים
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יצחקִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ארץַ◌ ָ◌ .
שם ׁ ◌ַש ּמוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
וש ◌ִנינ ּו,
ארצוֹ תָ◌ ׁ ְ◌ ,
נגדּ ם ◌ָ ּב ◌ָרא ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֲ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ארצוֹ ת,
נתה ּו ּו ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ִיםּ ,ו ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחת ◌ַמ ◌ָּמ ׁש הוֹ ◌ִציא ּו ◌ַ ּ◌ַ
ארץ ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
אמרנ ּו.
◌ְּכ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
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I

I

 Iשימוש תהלים I
לתשובה

כל העמים תקעו כף וגו' )מז ,ב(] :שימוש תהלים לפרק מז[ .תאמר זה
המזמור ז' פעמים ביום ויקבלוך הבריות בסבר פנים יפות.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ׁשֹולחיו
ּקהל ְ ָ
זּכאים ֵהם ַה ָ ָ
ּכראּוי ַ ָ ִ
זּכאי ָ ָ
ּׁשליח ִצּבּור הּוא ַ ַ
ּכא ֶׁשר ַה ְ ִ ַ
ֲַ
מהם ַעל ָידֹו
ּדינים נתבטלים ֵ ֶ
ׁשּכל ַה ִ ִ
ֶָ
אהים ◌ִ ּב ◌ְתר ּו ◌ָעה ה' ◌ְ ּבקוֹ ל ׁשוֹ ◌ָפר:
עלה ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
זוהר תורה[ עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר .אמר
רבי אבא ביום של ראש השנה שהוא יום הדין ,והשרים
המקטרגים עומדים על ישראל לקטרג עליהם ,נחוץ לנו
תפלות ובקשות ,ונחוץ לנו להראות עבודה בשופר לעורר
שופר העליון ,ואנו מוציאים בקול ההוא רחמים ודין ביחד
הכל כראוי צה כמו שהשופר העליון ההוא הוציא קול שהוא
)מז ,ו( ]זוהר ח"ג )דף יח(:

זיו הזוהר
צה .רחמים ודין שמוציא התוקע מפיו זה קול שופר המורכב מן
מים אש ורוח ,וזה דוגמא לשופר העליון דהיינו בינה שהוציאה
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מל ּ¨כל
ּ¦כי ¤ ¤

I

כוללם יחד ,ולעורר רחמים אנו הולכים ולשבר הכח של שרי
הדין שלא ישלטו ביום הזה ,וכאשר נתעורר רחמים אז כל
מאורות העליונים מאירים מצד זה ומצד זה ,ובכן )משלי ז(
באור פני מלך חיים .רבי אלעזר אמר ביום של ראש השנה
שבו נידון העולם ,שרי הדין שרי יבבא ויללה כלם נמצאים
ביום ההוא לפני הקב"ה ,וכמה שרים מגיני מלחמה
נתעוררים ביום ההוא ,וכלם עומדים תחת כסא כבוד ההוא
בשעה שהעולם נידון ,וישראל מתפללים תפלות ביום ההוא
ומבקשים ומתחננים לפניו ותוקעים בשופר ,ובכן הקב"ה
מרחם עליהם ומהפך הדין לרחמים ,וכל עליונים ותחתונים
פותחים ואומרים אשרי העם יודעי תרועה ,וע"כ נחוץ ביום
ההוא שזה התוקע יבין עיקר הדבר ,ויכוון כונה הראויה
בתרועה ויעשה הדבר בחכמה צו וע"כ כתוב אשרי העם יודעי
תרועה ,ולא כתוב תוקעי תרועה ,והרי זה נתבאר) :זוהר ח"ג-דף
קמט (.ועל זה מצאנו בספרו של רב המנונא סבא בענין תפלות
של ר"ה שהוא אומר ,התפלות וקול השופר שמוציא זכאי
ההוא שנמצא מן רוחו ומן נפשו בזה השופר ,זה הקול עולה
למעלה ,וביום ההוא עומדים ונמצאים המקטרגים למעלה,
זיו הזוהר
הקול זה התפארת שהוא כולל חסד דין ורחמים :צו .ועל זה בא
הרמז בגמרא שתקיעת שופר חכמה ולא מלאכה:
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I

וכאשר עולה זה קול השופר כלם נדחים לפניו ואין יכולים
לעמוד ,אשרי חלקם של הצדיקים שיודעים לכוון לעורר עת
רצון לפני רבונם ,ויודעים לתקן העולם ביום ההוא בקול
השופר ,וע"ז כתוב אשרי העם יודעי תרועה ,יודעי ולא תוקעי
בלבד ,ובעבור זה צריך הקהל ביום ההוא לבחור אדם השלם
מכל ,היודע ומבין דרכיו של המלך הקדוש ויודע בכבוד
המלך שהוא יתפלל עליהם תפלות ביום ההוא ,ולעורר קול
שופר בכל העולמות בכונת הלב בחכמה ברצון בשלימות,
בשביל שיתבטל הדין על ידו מן העולם ,אוי לאותו הקהל
שהשליח צבור שלהם לא נמצא כראוי ,שהרי חטאות הצבור
באות להזכר בגללו ,כמש"כ )ויקרא ד( אם הכהן המשיח יחטא,
שהוא השליח של כל ישראל ,לאשמת העם הוא ,לפי שהדין
שורה עליהם ,וכאשר השליח צבור הוא זכאי כראוי זכאים
הם הקהל שולחיו ,שכל הדינים נתבטלים מהם על ידו:

אּלא
אברהם ֶ ָ
ׁשּלא ִה ִּציל ֶאת ַ ְ ָ ָ
ולׁשֹון ֶ ֹ
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָ ְידעּו ָּכל ֻא ָּמה ְ ָ
ּבניהם
מביאים ֶאת ְ ֵ ֶ
והיּו ְ ִ ִ
ֹולם ְ ָ
יחידֹו ֶׁשל ע ָ
הּקב"ה ֶׁשהּוא ְ ִ
ַָ
אבינּו
אברהם ָ ִ
ׁשּכנֹו ֶׁשל ַ ְ ָ ָ
למ ְ ָ
ְִ
אברהם וגו' )מז ,י( ] :זוהר ח"א
אהי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נאספ ּו ◌ַעם ◌ֱ ◌ֵ
עמים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
נדיבי ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ֵ
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למעלה?
אברםַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פ' לך לך )דף עזַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
אביו ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה אוֹ ◌ֵמר
הרן ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ּ◌ֶת ◌ַרח ◌ָ ◌ִ
)בראשית יא( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָמת ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכאן? ◌ֶ ◌ָּ
אביו
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ◌ְּב ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָ ◌ִ
היה ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ַעד אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם -א ◌ָ ◌ָ
חרןּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה
נהרג ◌ָ ◌ָ
לאשַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
אברהם ◌ָ ◌ֵ ׁ
לזהּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַזרק ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ָ ◌ֶ
מ0ם] .מי הרג את הרן? אלא כיון שהשליכו את אברהם לאור
יצא ּו ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
כשדים ,התגלה עליו הקדוש ברוך הוא והצילו ,והיה הרן אחיו עומד שם[.

יצאה
נצוֹ לִ◌ ,מ ◌ַ ּיד ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִדּ יםּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְזכ ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ְ ׂ
אמר ּו ◌ַ ◌ַּ
◌ָ ◌ְ
הרן ◌ִ ּ
הרן
מת ◌ָ ◌ָ
הרןֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
רפה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ
אש ◌ְ ◌ָ ׂ
להבת ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
ׁ◌ַש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לטת ◌ֵ ׁ
0אין ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מרים ◌ֶ ◌ֵ
אביוֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ּ◌ֶת ◌ַרח ◌ָ ◌ִ
אש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְזרעוֹ
יב ◌ַערַ◌ ֵ◌ ,נדע
ואם -א ◌ִ ◌ְ
לאשִ◌ ְ◌ ,
הרן ◌ָ ◌ֵ ׁ
נש ◌ִליֶ◌ %את ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ּ◌ֶת ◌ַרחָ◌ ֲ◌ ,
לאש
הרן ◌ָ ◌ֵ ׁ
הש ◌ִליכ ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
האש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְזרעוֹ ִ◌ ,מ ◌ַ ּיד ◌ַ ׁ ◌ְ
לטת ◌ָ ◌ֵ ׁ
0אין ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַָודּ ◌ִאי ◌ֶ ◌ֵ
הרן
מת ◌ָ ◌ָ
אביו עוֹ ◌ֵמד ׁ ◌ָשםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
והיה ◌ָּת ◌ַרח ◌ָ ◌ִ
ש ◌ַרףָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְִונ ◌ְ ׂ
ול ׁשוֹ ן ׁ ◌ֶש5א
אמה ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָּת ◌ַרח ◌ָ ◌ִ
אביוְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ּכל ◌ָּ◌ 3
אברהם ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ◌ָ ּ
יחידוֹ ׁ ◌ֶשל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ִ
הציל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ִ ּ
אברהם,
למש ◌ָ ּכנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ניהם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מביאים ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
והי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
טח ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אתה ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
ראינ ּו אוֹ ◌ְת; ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ָּ
מרים לוֹ 'ִ◌ ָ◌ ,
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
דע,
אתה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
רכָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ָּ
מדּ ◌ְ ◌ֵּ
למד ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ֵנינ ּו ◌ִ ◌ַ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ּ
)ת ◌ִ ◌ִּ
א-הי
נאספ ּו ◌ַעם ◌ֱ ◌ֵ
עמים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
נדיבי ◌ַ ּ◌ִ
הלים ◌ִמז( ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
הכת ּוב ּ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ועליהם ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אברהם.
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

כדי ששונאיך יפחדו ממך
שיר מזמור לבני קרח ,גדול ה' ומהולל וגו' )מח ,א(] :שימוש תהלים
לפרק מח[ .לעשות ששונאיך יפחדו ממך תהיה רגיל לאמרו עם שם
שלו .ושם שלו הוא ז"ך .ז' מן "רעדה אחזתם" ,ך' מן "כי זה".

I

 Iזוהר תהלים I

I

יׂשראל
ׁשּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ּבזמן ֶ ְ ֶ ֶ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ָּגדֹול? ִ ְ ַ
נקרא ַ ָ
מתי ִ ְ ָ
ַָ
נמצאת ִעּמֹו
ְִֵ
רבי
קרח )מח ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויקרא )דף הּ ִ◌ ַ◌ [(.
לבני ֹ ◌ַ
מזמוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
שיר ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ִ
ה0יר ◌ַה ◌ֶ ּזה
קרחִ◌ ַ◌ .
לבני ַֹ ◌
מזמוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שם מח( ׁ ◌ִשיר ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
לש ◌ֵּב ◌ַח
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּזכ ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
מע ◌ָּלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ִ
תש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ְ ◌3
◌ִהיא ◌ִ ׁ ◌ְ
מזמוֹ ר ִ◌ּ -ת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַעל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחתִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
קרחִ◌ ׁ .שיר ◌ִ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ֵני ַֹ ◌
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
נסת
קרח ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
תש ◌ָ ּבחוֹ תָ◌ ְ◌ .וזכ ּו ◌ְּב ◌ֵני ַֹ ◌
לש ּ◌ֵתי ◌ִ ׁ ◌ְ
תחל ◌ֶקת ◌ִ ׁ ◌ְ
מריםּ .ו ◌ַמה ה ּוא?
ראל ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
וה0בח ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראלַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
קדשוֹ .
א,הינוּ ◌ַהר ◌ָ ◌ְ ׁ
מאד ◌ְ ּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
מהלל ◌ְ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ָגּ דוֹ ל ה' וּ ◌ְ ◌ּ ָ◌ .
נקרא ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל? ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
א-הינ ּו ,ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ּב ◌ִעיר
ִנמצאת ◌ִע ּמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ֵ
שה
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ,מה עוֹ ◌ֶ ׂ
א-הינ ּוַ◌ ָ◌ .
א-הינ ּוִ◌ ,עם ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
◌ֱ ◌ֵ
יראת
העיר ◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ודּ איִ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כֶ◌ %זה ◌ַ ◌ַ
א-הינ ּו? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּכאן ◌ֱ ◌ֵ
ראל ◌ִהיאַ◌ .מה ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ָמע?
יש ◌ָ ◌ֵ
ותש ◌ַּב ◌ְח ◌ָּת ּה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
א-הינ ּו) ,כחה( ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֱ ◌ֵ
ואינוֹ ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מהלל.
ואינוֹ ◌ָגדוֹ ל ◌ְ ◌ֵ
מלֵ◌ ְ◌ ,%
גבירה ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ִנש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ּ◌ֶמ ◌ֶלְּ◌ %ב ◌ִלי ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ׁ ◌ְ
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מסירים
ה0בח ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נקבהֶ◌ ,את ◌ָּכל ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצא ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אדםְ◌ .ו-א עוֹ דּ ָ◌ ֶ◌ ,
כדאי
אלא ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ
כלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ואינוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ּ◌ֶ
מכל ◌ְ ּב ◌ֵני
האיש ◌ַהה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ◌ָ ּ
ויהי ◌ָ ◌ִ ׁ
להתב ◌ֵרּ ָ◌ .%כת ּוב )איוב א( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
היתה
סבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּבת ז ּוגוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
ספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
קדםָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
יראת ◌ַ ◌ָ ּ
נקרא
מהצד ׁ ◌ֶשל ◌ִא ׁ ◌ְש ּתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכמוֹ ה ּו ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
◌ָגדוֹ לַ◌ .אף ◌ָ ּכאןָ◌ ,גּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
חזר
במה ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל? ◌ָ ◌ַ
מהלל ◌ְ ֹ
מאדּ .ו ◌ַ ◌ָּ
קד ׁשוֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ּ ַ◌ %
א-הינ ּו ◌ַהר ◌ָ ◌ְ
ְואמרּ ְ◌ ,ב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ַ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ
0ני? ◌ִמּ 0ום
למה -א ◌ָכת ּוב ◌ִּכי טוֹ ב ◌ַּב ◌ֵ ◌ִ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
0ניִ◌ ְ◌ .
◌ַּב ◌ֵ ◌ִ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
הדּ ◌ָבר ) -בראשית ב( -א טוֹ ב ◌ֱהיוֹ ת
להפ ◌ֵרדְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
עתידים ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ולכן -א
לבדּ וֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב -א טוֹ בֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
זמן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ַ
לבדּ וֹ ּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
האדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
0ני.
◌ָכת ּוב ◌ִּכי טוֹ ב ◌ַּב ◌ֵ ◌ִ

ועל
ּׁשירים ְ ַ
ּׁשאר ַה ִ ִ
מׁשּבח ִמ ְ ָ
ִׁשיר ֶׁשהּוא ָּכפּול ִׁשיר ֶׁשהּוא ְ ֻ ָ
ּׁשירים
מּׁשאר ַה ִ ִ
מׁשּבח ִ ְ ָ
ֶׁשהּוא ְ ֻ ָ
מאד וגו' )מח ,ב( ]זוהר ח"א פ' אחרי מות )דף נוִ◌ ׁ [(:שיר
מהלּ ל ◌ְ ֹ
◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָ◌ .
קרח ◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
אמר
מאד וגו' )מח ,ב( ◌ָ ◌ַ
מהלל ◌ְ ֹ
לבני ַֹ ◌
מזמוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
ללכת ◌ֶאל ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
הייתי הוֹ ◌ֵלַּ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ֶ◌ ָ◌ %
אחד ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
בקיעים
וראיתי ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחדִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
גש ּ◌ִתי ◌ְ ּב ◌ַהר ◌ֶ ◌ָ
הפ ◌ַסחָ◌ ּ .פ ◌ַ ׁ ◌ְ
רשת ◌ַ ּ ◌ֶ
ממנּ ּו ּ ◌ָפ ◌ָ ׁ ◌ַ
ללמד ◌ִ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ֹ
הייתי הוֹ ◌ֵל,%
אנשים ּבוֹ ַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אחד ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
סלע ◌ֶ ◌ָ
◌ְוחוֹ ◌ִרים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
האנשים ◌ַ ◌ָּ
מרים) ,תהלים מח( ׁ ◌ִשיר
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
מעתי קוֹ ל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מזמוֹ ר?
מאד ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ּו ׁ ◌ִשיר ◌ִ ◌ְ
מה ◌ָ ּלל ◌ְ ֹ
קרח ◌ָגּ דוֹ ל ה' וּ ◌ְ ◌.
לבני ַֹ ◌
מזמוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ׁ ,שיר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכפ ּולִ◌ ׁ ,שיר
מ0מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %שנ ּו ◌ִ ◌ְ
מ0אר
מש ◌ָ ּבח ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׁ ◌3
ה0יריםַ◌ ְ◌ ,
מ0אר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
מש ◌ָ ּבח ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׁ ◌3
מזמוֹ ר
וכן )שם צב( ◌ִ ◌ְ
נאמר ּבוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ְ◌ ,
עמים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ה0יריםְ◌ ּ ,פ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ◌ִ
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מהִ◌ ׁ ,ש ◌ָירהלש ֹ
אשר ◌ִ ׁ ◌ְ
ה0ירים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
0בתְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
מזמוֹ רִ◌ ׁ ,ש ◌ָירה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
0ירהִ◌ ׁ .שיר ◌ִ ◌ְ
למעלה ◌ִמ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יהנּ ֹםּ .ו ◌ִמי
הגּ ◌ִ
קרח )על( אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ַעל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ◌ֵ
זמ ◌ִרים ◌ְּב ◌ֵני ַֹ ◌
ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ְ
0ירה
ועל ◌ֵּכן ◌ַה ◌ִ ◌ָ
יהנּ ֹםַ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ִ
ערי ◌ַ ◌ֵ
אחיהם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵהם? ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להםָ◌ :מה
ואמרתי ◌ָ ◌ֶ
אליהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
קרבתי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
נאמרת ◌ְ ּביוֹ ם ׁ ◌ֵש ◌ִניִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ַה ּ ֹזאת ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
ימים
אנחנ ּוּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
חרים ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
אמר ּו :סוֹ ◌ֲ ◌ִ
עסקיכם ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
זבים
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהִּ◌ ,כי -א עוֹ ◌ְ ◌ִ
מה ◌ִ ּיּ 0וב ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
דלים ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ָ0ב ּו ◌ַע ◌ָאנ ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ִ
חלקכם.
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
אמר ּ◌ִתיְ◌ ׁ ַ◌ :
אדם ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םְ◌ ַ◌ ָ◌ .
אוֹ ◌ָתנ ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ

תע ֶׂשה
ולא ַ ֲ
עׂשה ְ ֹ
ׁשּנקרא ֲ ֵ
ּפֹוגם ַה ָּמקֹום ֶ ִ ְ ָ
אברם ֵ
ׁשּקֹורא לֹו ַ ְ ָ
ִמי ֶ ֵ
הינ ּו וגו' )מח ,ב( ] :זוהר ח"א פ' אחרי
מאד ◌ְ ּב ◌ִעיר ◌ֱא ◌ֵ
מה ◌ָלּ ל ◌ְ ֹ
◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌.
אברהם ◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
מות )דף נוּ [(:ו ֹ
ואגדּ ◌ָלה ׁ ◌ְש ◌ֶמַ◌ .%מה ◌ִהיא? ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִסיף ּבוֹ ה"א.
ּבוֹ ? )בראשית יב( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
התגּ ◌ֵדּ ל ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )מח,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
והמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,בוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אשר ◌ַ ◌ִ ּ
הק ◌ְ ◌ָ
א,הינוּ ַּ◌ .כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מאד ◌ְּב ◌ִעיר ◌ֱ ◌ֵ
מה ◌ָ ּלל ◌ְ ֹ
ב( ◌ָגּ דוֹ ל ה' וּ ◌ְ ◌.
ריה ◌ַה ּזוֹ
◌ַ ◌ְ ּ
מתדּ ◌ֶּב ◌ֶקת ּבוֹ ,
קטנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אהבה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
חתוֹ ◌ָנהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קראת ה' ּ◌ַת ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )שם
בא ◌ְ ◌ֵ
הכלּ .ו ֹ
יתגּ ◌ֵדּ ל ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
ושוֹ ◌ָרה ◌ְבתוֹ ◌ָכ ּהָ◌ ,אז ׁ ◌ְש ◌ָמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ׁ
רגּ ה ◌ַה ּזוֹ נוֹ ◌ֵתן ◌ַּב ◌ָ ּים ◌ָדּ ◌ֶר.%
רכיוִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
צדּ יק ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
קמה( ◌ַ ◌ִ
נעשית
המ ◌ֶלׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ימין ◌ַ ּ◌ֶ
תה ◌ַה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ הִ◌ ְ◌ ,
ְוחסיד ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ ◌ִ
מעשיוּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
חד ׁ ◌ָשה,
עשה אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ֲ ◌ָ
אברהם ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ָ ׂ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
ועל ◌ֶזה )בראשית כד(
הכלַ◌ ְ◌ .
והתגּ ◌ֵדּ ל ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
והתחדּ ׁש ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ◌ְלהוֹ ◌ִלידַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה לוֹ .
כ"ל ◌ַה ּזוֹ ּ ַ◌ ,בת ◌ַ ּ◌ֶ
אברהם ◌ַ ּב ּכֹ"לַּ◌ ,ב ּ ֹ
◌ַוה' ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הטוֹ ב ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַעל ֹ ׁ
רכה? ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מהי ◌ַה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ִ
ה0מן ◌ַ ּ
ה0מן
הטוֹ בֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ,
ודּ איַּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
)תהלים קלג( ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעיםַ◌ ַ◌ .
0מן ◌ַ ּ
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ועל ◌ֶזהַ◌ ,וה' ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ %את
המקוֹ ם גּ וֹ ◌ֵרםַ◌ ְ◌ .
ׁשוֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
רכהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָּ
ואגדּ ◌ָלהְ◌ ׁ .ש ◌ֶמ,%
גדּ לְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יב( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
מאדַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
אדני ◌ְ ֹ
◌ֲ ◌ִ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר א( ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ּת ּו ◌ַרק ׁ ◌ְש ◌ֶמֹ ּ .%
יח,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ימינוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
להרים ◌ְ ◌ִ
עתיד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ִ
הכל ◌ִ ּבימוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
אקים
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )עמוס ט( ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ִ
◌ַּכ ◌ֶ ◌ֶ
0מן ◌ַ ּ
דעים ◌ִמי ה ּוא!
איננּ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
פלתַ◌ .ה ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
סכת ◌ָדּ ◌ִויד ◌ַהנּ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַּ◌ 3
◌ֶ ◌ָ ּ
עתיד ◌ְלעוֹ ◌ֵרר
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
הראשוֹ ןַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ֶזה ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
מהעפר.
להקימה ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ּ
נאם ה'
הכל3◌ ְ◌ .
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַהה ּואַ◌ ,ה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ַ
נאם ה' ◌ִ ◌ִּ
הכל,
פני ◌ַ ּ ֹ
מל ◌ְ ◌ֵ
עליו ◌ְ ◌3
אמר ◌ָ ◌ָ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
 ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָנרמז ◌ַה ◌ֵ0ם
וכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נאם ה'ָ◌ ְ◌ .
עתי ◌ְ ◌3
נש ◌ַ ּב ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כב( ◌ִ ּבי ◌ִ ׁ ◌ְ
ועל ◌ֶזה
לאברהםַ◌ ְ◌ .
אנפין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העתיקֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַ ּבע ּבוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ֵעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
עתיק
לילהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּב ◌ַ ּ◌ִ
נקרא -א יוֹ ם ◌ְו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם )זכריה יד( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אקים
זקנוֹ ַּ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא )עמוס ט( ◌ָ ◌ִ
◌ָּתל ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ %להוֹ ◌ִקיר ◌ְ ◌ָ
הצרוֹ ת
פלת .מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ָ
סכת ◌ָדּ ◌ִויד ◌ַהנּ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַּ◌ 3
ראה ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ָ ּ
הס ◌ָ ּכה ◌ַה ּזוֹ נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עתידוֹ ת ◌ָלבא ◌ָלעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌3
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
פלתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עמ ◌ֶכם ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות.
אניַ◌ ,אף ◌ֲ ◌ִ
אתכם ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ִ
יתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ְוהכ ◌ִ
)ויקרא כו( ◌ ◌ִ ◌ֵּ
אני ◌ִ ◌ָּ
ריתי
ואף ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
חטאיםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )שם( ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ְלמ ּו אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה,
סמֶ◌ %את ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אזכרַ◌ ָ◌ .
והארץ ◌ֶ ◌ְ ּ ֹ
כר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אז ּ ֹ
אברהם ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וש ◌ָּת ׁש ּוב ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות.
ימיןֶ◌ ׁ ְ◌ ,
להקימה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
סכת ◌ָדּ ◌ִודָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַּ◌ 3
לאברהםּ ָ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
בריתי
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יז( ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בריתי? ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ה'
כש ◌ַ ◌ְ ּ
לאב ◌ֲהמוֹ ן גּ וֹ ◌ִיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
והיית ◌ְ ◌ַ
אתָ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ %
◌ִ ◌ָּ
החבריםִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא
העיר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
כלַ◌ ְ◌ .
עמִ◌ּ ,%ת ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ִ ◌ְּ
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I

תעשהִ◌ ,מּ 0ום
עשה ◌ְו-א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קרא ◌ֲ ◌ֵ ׂ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אברםּ ,פוֹ ◌ֵגם ◌ַ ◌ָּ
הש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ָ ּב ◌ֱאמ ּו ◌ָנה.
ׁ◌ֶש ◌ַ ּבה' ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
העליוֹ ◌ָנה
מהאם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הבת ּ◌ְת ◌ַק ◌ֵּבל ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
האםַּ◌ ַ◌ ,
סת ◌ֵלּ ק ה' ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
כש ּ ◌ִת ◌ְ ּ ◌ַ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
שה
ואז עוֹ ◌ָ ׂ
למיםָ◌ ְ◌ ,
תפ ◌ֵסק ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
הטוֹ ◌ָבה ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ּ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ּ
נגזרת
ההר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )דניאל ב( ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ָ ◌ָ
העמיםַ◌ ְ◌ .
לש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
נקמוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
נגזרת
העליוֹ ןֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ .
ההר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אברהםָ◌ ָ◌ ,
מההר ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דיםָ◌ ָ◌ ֵ◌ .
אבן ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
דינים ◌ְ ּב ◌ָכל
שה ◌ִ ◌ִ
עיניםְ◌ .ועוֹ ◌ָ ׂ
בעה ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
עליה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אחת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אבן ◌ַ ◌ַ
אבן  -זוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
◌ֵ ּ
וכת ּוב
כלָ◌ ְ◌ .
הדּ ◌ָקה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ּ ֹ
הרגליםְ◌ ִ◌ ,
ניה ◌ֵּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הדּ ק ּו ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
דב ◌ָקה
הארץִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ּ
להר ◌ָגּ דוֹ ל ּו ◌ִמ ּ◌ְל ◌ָאה ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
היתה ◌ְ ◌ַ
)שם( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין) ,ישעיה ל( אוֹ ר ◌ַ ◌ְּ
ראשוֹ ◌ָנה
ראהּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
בא ◌ְ ◌ֵ
החמהּ .ו ֹ
הל ◌ָ ◌ָ
בנה ◌ְּכאוֹ ר ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
ארה ◌ַ ◌ְּ
להאירַ◌ ,עד
והתחילה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בנהָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הל ◌ָ ◌ָ
אברהם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ,ה ּו ◌ֲ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
התגּ ◌ֵדּ ל ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַימי ׁ ◌ְש ֹ
תה ◌ִ ּב ◌ֵ
הש ּ◌ַת ◌ְּל ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
בדרגּ ◌ָ ּ
רה ◌ִּלי
ואכ ◌ֶ ◌ָ
ועל ◌ֶזה )הושע ג( ◌ָ ◌ֶ ◌ְּ
סאַ◌ ְ◌ .%
ויגדּ ל ◌ֶאת ◌ִּכ ◌ְסאוֹ ◌ִמ ◌ִּכ ◌ְ ◌ֶ
)מ"א א( ◌ִ ◌ַ ◌ֵ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ַעד
צדּ ◌ִ
עשר ◌ַ ◌ִ
החמ ◌ָ0ה ◌ָ ◌ָ ׂ
עשר ◌ָ ּכ ◌ֶסף ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חמ0ה ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נת ◌ָנה ◌ַ ּ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ִ ּ◌ְ
מהַ◌ ְ◌ .ׁ◌ְש ֹ
נת ◌ָנה לוֹ ◌ְר ׁש ּות
לחשְ◌ ,ו-א ◌ִ ּ◌ְ
נאמר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
אבל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
תגּ ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּהָ◌ ֲ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ּ
המ ◌ֶל%
למל #וגו' )מה ,ב(ְ◌ ,לעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
שי ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מע ◌ַ ׂ
אמר ◌ָ ◌ִ
לגלוֹ תֵ◌ ֹ .
אני ◌ַ ◌ֲ
שה?
מעשהָ◌ ,מה עוֹ ◌ֶ ׂ
מעשי? ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ָתל ּוי ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
העליוֹ ןּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ׂ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מעשי? ◌ֵ ּ
למעלה! ◌ֶ ◌ָּ
אל ּו ◌ֵהם
אלא ◌ִמי ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ׂ
שה ◌ָתל ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַה ◌ַּמ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מהירִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
לשוֹ ◌ִני ◌ֵעט סוֹ ◌ֵפר ◌ָ ◌ִ
)שם( ◌ְ ׁ
ה0ירים.
אמר ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
העליוֹ ןִ◌ ׁ .שיר ◌ְ ◌ִידידּ ֹתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
בירה ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת
הגּ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ .%אף ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ְ
הגּ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַ ◌ְ
בירה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
אוֹ תוֹ .
תהלים ספר שני | ח לחודש | מזמור מח

סדר הלימוד

ליום ט שבט

זוﬣר תהים

505

קרית
ירכ ¥תי ¨צפוֹ ן ¦ § ©
הארץ ©הר ¦צ ּיוֹ ן © § ּ§
יפה נוֹ ף §משׂ וֹ שׂ ּ¨כל ¨ ¨ ¤
ג §¥
למשׂ גּ¨ ב:
תיה נוֹ ©דע § ¦ §
ארמנוֹ ¨ ¤
אהים ' ּ§ב © § §
מל ¨רב :ד ¡ ¦
¤¤
המה ¨רא ּו ּ¥כן
יחדּ ו :ו ¨ּ ¥
עבר ּו © § ¨
לכים נוֹ £עד ּו ¨ §
המ ¨ ¦
ה ּ¦כי ¦ה ּ¥נה © ּ§
לדה:
אחזתם ׁ¨שם ¦חיל ּ©כ ּיוֹ ¨ ¥
רעדה © ¨ ¨ £
נחפז ּו :ז § ¨ ¨
נבהל ּו ¨ּ § ¤
ּ¨ת ¨מה ּו ¦ § £

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ש ◌ָּכל
שוֹ ׂ
יפה נוֹ ף ◌ְמ ׂ
אמרנ ּוֵ◌ ְ◌ .
מהלל )מח ,ב(ְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יפה נוֹ ף -
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ .
הארץ )מח ,ג(ִ◌ּ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץָ◌ ,אז ◌ִהיא
ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
משוֹ ׂ
צדּ יקׂ ְ◌ ,
וזה ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ְ◌ ,
תיה
ארמנוֹ ◌ֶ ◌ָ
א,הים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ְ
רכתִ◌ ֱ◌ .
מתב ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הכלּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מחת ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׂ
למש ◌ָגּ ב ◌ְוגוֹ ' )מח ,ד(ּ ֵ◌ -
נצ"ח ◌ְוהוֹ "דֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם
אל ּו ◌ֵהם ◌ֵ ◌ַ
נוֹ ◌ַדע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
מ0ם יוֹ ◌ֵצאת
מחהָ◌ ִ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
התכ ◌ְנּ ס ּות ׁ ◌ֶשל ◌ִ ׂ
הב ◌ָרכוֹ תַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
התכ ◌ְנּ ס ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הב ◌ָרכוֹ ת
התכ ◌ְנּ ס ּו ◌ַ ◌ְּ
ושם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
צדּ יקָ◌ ׁ ְ◌ ,
קראת ◌ַ ◌ִ
רגּ ה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ַ
העיר ◌ַ ◌ְּ
לכים
המ ◌ָ ◌ִ
הנּ ה ◌ַ ּ◌ְ
מ0םִּ◌ .כי ◌ִ ◌ֵ
להתב ◌ֵרָ◌ ִ◌ %
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לב7ם ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נוֹ ◌ֲעד ּו ּ ֵ◌ -
אחר
למקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
אחדּ ,ו ◌ְ ◌ָ
כלל ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶלִּ◌ %ב ◌ְ ◌ָ
תרי ◌ַ ּ◌ֶ
אל ּו ◌ָ ּכל ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
ברים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו עוֹ ◌ִלים.
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ

הּמראה ֶׁשל ָּכל
נקּדה ִהיא ַ ַ ְ ֶ
אֹותּה ְ ֻ ָ
הארץ ַהר ִצּיֹון ָ -
ְמׂשֹוׂש ָּכל ָ ָ ֶ
העֹולם
ָ ָ
הארץ ◌ַהר ◌ִציּ וֹ ן וגו' )מח ,ג( ]זוהר ח"א פ'
יפה נוֹ ף ◌ְמשׂ וֹ שׂ ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָּכל
משוֹ ׂ
יפה נוֹ ף ◌ְ ׂ
ואמר) ,תהלים מח( ◌ְ ◌ֵ
פקודי )דף רכבָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
מלָ◌ #רבֹ ּ .
קרית ◌ֶ ◌ֶ
ירכ ◌ֵתי ◌ָצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הארץ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
מת ◌ַחת
נכב ◌ָדה ◌ִ ּ◌ַ
אחת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אבן ◌ַ ◌ַ
זרק ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ,
תה
וראש ◌ֶ ◌ָ
התהוֹ םׁ ֹ ְ◌ ,
תה ◌ַעד ◌ַ ּ◌ְ
◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
אחד ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָ ּ
וש ◌ַ ּקע אוֹ ◌ָ ּ
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הראש
למעלהְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ
אחר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וראש ◌ַ ◌ֵ
התהוֹ מוֹ תׁ ֹ ְ◌ ,
אבן ◌ָנע ּוץ ◌ְ ּבתוֹ ְ◌ּ ַ◌ %
◌ֶ ◌ֶ
מר ◌ַּכז
מדת ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ
אחת )עליונה( ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נק ◌ָדּ ה ◌ַ ◌ַ
העליוֹ ן ה ּוא ◌ְ ◌3
האחר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
לכל
מאל ּו ◌ְ ◌ָ
ולש ֹ
לימין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
התפ ◌ֵ0ט ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
נקראת
אבן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תה ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
נקדּ ת ◌ַ ּ◌ֶ
תה ◌ְ ◌ַ◌ 3
דדיםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
והתק ◌ֵ ּים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
רכזְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
דדים .עוֹ ד
הצּ ◌ָ ◌ִ
לכל ◌ַ ◌ְ
נש ◌ָּתל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ
ת ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ִ ׁ ◌ְאבן ◌ַה ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
י"הּ ָ◌ ַ◌ .
להיוֹ ת ◌ְיסוֹ ד
שם אוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ָ ׂ
ׁ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּי"ה ָ◌ ׁ -שת ◌ָ ּ
סביב
הארץ ◌ְ ◌ִ
0טה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
התפ ◌ְ ◌ָ
גונים ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
לשה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכלּ ִ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ָ
והש ◌ָּת ◌ַלת ◌ַ ּ ֹ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
נק ◌ָדּ הּ ָ◌ ,כל
תה ◌ְ ◌3
ראשוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ִ
התפ ◌ְ0ט ּות ◌ִ ׁ
נקדּ הַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
תה ◌ְ ◌ָ◌ 3
סביב אוֹ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
מדת
ושם ◌ֵהםְ◌ .וזוֹ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדיםָ◌ ׁ ְ◌ ,
הארץ ׁ ◌ָשם ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
וזכ ּות ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַצח ּות ◌ְ ◌ַ ּ
התפ ◌ְ0ט ּות ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה
נקדּ הַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
תה ◌ְ ◌ָ◌ 3
הארץ ◌ְ ◌ִ
למעלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סביב אוֹ ◌ָ ּ
וזכ ּות
הת ּ ◌ַפ ◌ְ0ט ּות ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנהֵ◌ ,אין ׁ ◌ָשם ◌ַצח ּות ◌ְ ◌ַ ּ
תה ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
סביב אוֹ ◌ָ ּ
העפר יוֹ ◌ֵתר
וצח ◌ַּב ◌ַ ּצח ּות ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אבל ה ּוא ◌ַדּ ק ◌ְ ◌ַ
ראשוֹ ◌ָנהָ◌ ֲ◌ ,
◌ְּכאוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ׁ
וגס ּות
חשּ ַ◌ ְ◌ %
לישית ◌ִהיא ֹ ׁ ◌ֶ
התפ ◌ְ0ט ּות ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
אחרַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
עפר ◌ַ ◌ֵ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ
קינוֹ ס ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵבב
מדים ◌ֵמי ◌ָהאוֹ ◌ְ ◌ָ
סביב ◌ֶזה עוֹ ◌ְ ◌ִ
העפר יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ּ3כ ◌ָּלםּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ונים
הגּ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ
רכזָ◌ ְ◌ ,
מדת ◌ַ ּב ּ◌ֶמ ◌ְ ◌ָ ּ
נקדּ ה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ִ◌ .
נמצא ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
סביבה.
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ההתפ ◌ְ0ט ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
היכלוֹ ת
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
קדּ ׁשָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה ה ּוא ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
הת ּ ◌ַפ ◌ְ(ט ּות ◌ִ ׁ
◌ִ ◌ְ
וכל
ליםָ◌ ְ◌ ,
וכל אוֹ תוֹ ּ◌ִת ּק ּון ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ִויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ַועזרוֹ תָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֲ ◌ָ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
התפ ◌ְ0ט ּות ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ּ ָ◌ -כל ◌ֶ ◌ֶ
פנימהַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
מהחוֹ מוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
העיר ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
התפ ◌ְ0ט ּות ׁ ◌ְש ◌ִלי ׁ ◌ִשית ה ּוא ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
קד0הַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
התקדּ ׁ ◌ָשה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
קינוֹ ס ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ֵבב
העמיםָ◌ ְ◌ ,וים ◌ָהאוֹ ◌ְ ◌ָ
הארץְ◌ ,מקוֹ ם ◌ֵ ּבית מוֹ ׁ ◌ָשב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נקדּ ה
תה ◌ְ ◌ָ◌ 3
העין ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ּסוֹ ד ◌ֶזה גּ וֹ ◌ֵני ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הכלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַ ּ ֹ
בבים אוֹ ◌ָ ּ
תה
מראה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ◌ִ
העיןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מרכז ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ
העיןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
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רש ׁ
מענ ּו
יש :ט ּ©כ ¤ׁ £
אנ ּיוֹ ת ּ©ת § ׁ ¦
קדים ּ§ת ׁ©ש ּ¥בר ¦ ¢
ח ּ§בר ּו ©ח ¨ ¦
אשר ׁ¨ש © §
אהינ ּו
צבאוֹ ת ּ§ב ¦עיר ¡ ¥
יהו  § ¨
ראינ ּו ּ§ב ¦עיר § ¨Ÿ
ּ¥כן ¨ ¦
סלה :י ¦דּ ּ¦מינ ּו
ננה ©עד עוֹ ¨לם ¨ ¤
אהים ' §יכוֹ § ¨ ¤
' ¡ ¦
אהים
היכל :%יא ּ§כ ׁ ¦ש §מ¦ ¡ %
קרב ¤ ¨ ¥
חסדּ §ּ %ב ¤ ¤
אהים ' © § ¤
¡ ¦
ימינ:%
מלאה § ¦ ¤
צדק ¨ § ¨
ארץ ¤ ¤
קצוי ¤ ¤
הל §ת© %על © § ¥
' ּ¥כן ּ§ת ¦ ּ¨
מש ּ¨פ ¤טי:%
למען ¦ ׁ §
ישׂ ©מח ©הר ¦צ ּיוֹ ן ּ¨ת ¨ § ¥
יב ¦ §
גלנה ּ§בנוֹ ת §יה ּו¨דה § © ©
לב ¤כם
ליה :יד ׁ ¦שית ּו ¦ ּ§
מגדּ ¨ ¤
ספר ּו ¦ § ¨
והקיפ ּו ¨ה ¦ §
סב ּו ¦צ ּיוֹ ן § © ּ¦
יג ּ Ÿ
אחרוֹ ן:
ספר ּו §לדוֹ ר © £
למען ּ§ת © ּ §
ארמנוֹ ¨ ¤
לחילה ּ©פ ּ§סג ּו © § §
§¨ ¥
תיה § © ©
ועד ה ּוא
אהים ' ¡ ¥
טו ּ¦כי ¤זה ¡ ¦
אהינ ּו ' עוֹ ¨לם ¨ ¤
ינהגנ ּו ©על מ ּות:
§ © ¥£

I

 Iזוהר תהלים I

I

ושם עוֹ ◌ֵמד ◌ֵ ּבית
הכלָ◌ ׁ ְ◌ ,
מראה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ְר ◌ָ ּכז ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְ3נק ◌ַדּ ת ◌ַ ּ◌ֶ
קד ׁש ◌ַ ◌ְּ
נמצא
הכֹלָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ראה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
המ ◌ְ ◌ֶ
פ ◌רת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ּ◌ַ
וכ ּ ֶֹ
וארוֹ ן ◌ְ ◌ַ
דשים ◌ְ ◌ָ
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
ֹ ◌ֶ
יפה
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
ראה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
נקדּ ה ◌ִהיא ◌ַה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ
תה ◌ְ ◌ָ◌ 3
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
ראה
המ ◌ְ ◌ֶ
יפה ֶ◌ ָ◌ -
הארץ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
משוֹ ׂ
נוֹ ף ◌ְ ׂ
יפה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַּ
הכל.
האילןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הכל .נוֹ ף  -נוֹ ף ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מחת ◌ַ ּ ֹ
ְוש ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ׂ

f
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ט לחודש

מט

מזמוֹ ר :ב ׁ ¦ש §מע ּו Ÿזאת ּ¨כל
קרח ¦ §
לבני ©Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח ¦ § ¥
א ©§©
אדם
חלד :ג גּ© ם ּ§ב ¥ני ¨ ¨
יש ¥בי ¨ ¤
האזינ ּו ּ¨כל § ׁ Ÿ
העמים © ¦ £
¨ © ּ¦
גּ© ם ּ§ב ¥ני ¦ ׁ
חכמוֹ ת
ידבר ¨ §
ואביוֹ ן :ד ּ¦פי § © ּ¥
עשיר § § ¤
יחד ¨ ׁ ¦
איש © ©
אפתח ּ§ב ¦כ ּנוֹ ר
אזני ©ּ § ¤
למשל ¨ § ¦
אטה § ¨ ׁ¨
לבי §תב ּונוֹ ת :ה © ּ¤
והג ּות ¦ ּ¦
§¨
עקבי §יס ּו ּ¥ב ¦ני:
ימי ¨רע £עוֹ ן © ¥ £
אירא ּ¦ב ¥
למה ¦ ¨
חידתי :ו ¨ ּ¨
¦ ¨ ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לקדחת
לבני קרח מזמור וגו' )מט ,א(] :שימוש תהלים לפרק מט[ .לקדחת
כתוב אותו עם שם שלו ותלהו עליו .ושם שלו הוא שד"י .ש' מן
"שמעו ,ד' מן "אדם ,י' מן ק' "עקבי בחלוף אי"ק .וטוב לכתוב ג"כ
עמו )מזמור לאסף( הבא אחריו עד "הוא סלה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

שלשה מפחדים ואינם יודעים ממה מפחדים
למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני.
זוהר תורה[ פתח רבי אלעזר ואמר ,בוא וראה שלשה הם
שמפחדים ואין יודעים ממה מפחדים וזה נתבאר אבל יש מי
שמפחד ויודע ממה הוא מפחד ,וזה הוא מפני אותן חטאים
שלא ידע שהם חטאים ולא נזהר בהם ,ולכך הוא מפחד
מימי רע ,איזה הם ימי רע ,אלו הם הימים שהם נועדים
ומחוברים ברע ההוא ,והוא יצה"ר שנקרא רע ,ויש לו ימים
יודעים שניתנה לו רשות בעולם להסטין לכל אותן
)מט ,ו( ] :זוהר ח"א )דף קצח(.
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I

שמטמאים דרכיהם ,כי מי שבא להטמא מטמאים לו ,ואלו
הם שנקראים ימי רע ,והם ממונים על אותן החטאים
שאנשים דשים אותם בעקבותיהם .ולפיכך כל מי שהוא
חוטא באותן החטאים שדש אותן ברגליו אינו יודע בהם,
והוא מפחד תמיד ,דוד המלך היה נשמר תמיד מחטאים
האלה ,וכאשר היה יוצא למלחמה היה מפשפש בהם ,וע"כ
לא נתירא להתגיר עמהם מלחמה ,ובוא וראה ד' מכלים היו,
מה ששאל זה לא שאל זה ,דוד אמר ארדף אויבי ואשיגם
ולא אשוב עד כלותם ,מפני מה ,מפני שהיה נשמר מאלו
החטאים ,ולא נתן מקום לאויביו לשלוט ,וע"כ ביקש לרדוף
אחריהם תמיד ,ולא רדפו הם אחריו לתבוע על חטאיו
שיפול בידיהם ,אסא היה מפחד יותר ,אע"פ שהיה מפשפש
בחטאיו ,אבל לא כדוד המלך ,הוא ביקש לרדוף אחריהם
ולא ילחם עמהם ,אלא שהקב"ה יהרגם ,וכך היה שכתוב
)ד"ה ב' יד( וירדפם אסא והעם אשר עמו וגו' ,וכתוב ויגף ה'
את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינוסו הכושים ,דוד מה
כתוב בו )שמואל א' ל'( ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם,
אבל אסא הוא היה רודף והקב"ה הורגם ,יהושפט מלך
יהודה כמו כן היה מבקש ואומר ,אני אין ביכולתי לרדוף
ולא להרוג ,אלא אני אזמר ואתה תהרגם ,לפי שהוא לא היה
מפשפש כל כך כאסא ,והקב"ה עשה לו כן ,שכתוב )ד"ה ב'
כ( ובעת החלו ברנה ותפלה נתן ה' מארבים על בני עמון
מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו ,חזקיה מלך יהודה
תהלים ספר שני | ט לחודש | מזמור מט
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יתהלל ּו :ח ¨אח א
עש¨רם ¦ § © ּ¨
ברב ¨ ׁ §
חילם ּו § Ÿ
טחים ©על ¨ ¥
הב¦ § Ÿ
ז © ּ
יפדּ ה ¦ ׁ
ויקר
לאהים ' ּ¨כ §פרוֹ  :ט § © ¥
יתן ¦ ¥
איש א ¦ ּ¥
פדה ¦ § ¤
¨ Ÿ
יראה
לנצח א ¦ § ¤
ויחי עוֹ ד ¨ © ¤
וחדל §לעוֹ ¨לם :י ¦ ¦
נפשם § ¨ ©
ּ ¦פ §דיוֹ ן © § ׁ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

כמו כן היה מבקש ואומר ,אני אין ביכולתי לא לזמר ולא
לרדוף ולא להתגיר מלחמה ,לפי שנתירא מאותן החטאים
שאמרתי ,מה כתוב )מלכים ב ט( ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך
ה' ויך במנחה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו
בבקר והנה כלם פגרים מתי ,חזקיה היה יושב בביתו שוכב
במטתו והקב"ה הרג אותם ,ומה צדיקים אלה היו מפחדים
מאותן החטאים ,שאר בני העולם על אחת כמה וכמה,
לפיכך צריכים האנשים להשמר מאותן החטאים ולפשפש
אחריהם כמו שאמרנו ,בשביל שלא ישלטו עליו אותן ימי
רע שאין מרחמים עליו .ולפיכך אמר דוד למה אירא בימי
רע ,יראתי לא כתוב אלא אירא ,שאין לי להתירא מאותן ימי
רע כמו שאמרנו ,עון עקבי יסובני ,איזה עקבי ,זה סוד
מסודות האמונה ,שנאמר )בראשית כה( וידו אוחזת בעקב עשו,
זה הוא עקב ההוא ואותן העקבים שמסתכלים תמיד באותן
החטאים שהאדם דש בהם בעקביו .זכאים הם הצדיקים
שיודעים להשמר מחטאים והם מפשפשים תמיד במעשיהם,
למען לא ימצא מקטרג בעולם הזה ,ולא יסטין עליהם
לעולם הבא ,שהרי מתקנת להם דרכים ונתיבות ללכת בהם,
שכתוב )משלי ג( דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.
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ובער
חכמים ¨ימ ּות ּו © ©
יראה ¦ ¨ £
ה$חת :יא ּ¦כי ¦ § ¤
© ¨©
יחד ּ§כ ¦סיל ¨ © ©
קרבם ּ¨ב ּ¥תימוֹ §לעוֹ ¨לם
חילם :יב ¦ § ּ¨
לאחרים ¨ ¥
ועזב ּו © ¦ ¥ £
יאבד ּו § ¨ §
¥ Ÿ
אדמוֹ ת:
עלי ¨ £
בשמוֹ ¨תם ¥ £
קרא ּו ¦ ׁ §
ודר ¨ §
לדר ¨ Ÿ
נתם § Ÿ
מש ּ§כ ¨ Ÿ
¦ ׁ§
נמשל ּ©כ ּ§ב ¥המוֹ ת ¦ §נדמ ּו :יד ¤זה
ילין ¦ § ׁ©
יקר ּ©בל ¨ ¦
ואדם ּ¦ב ¨
יג § ¨ ¨
סלה :טו ּ©כ ּצŸאן
פיהם ¦ §ירצ ּו ¨ ¤
ואחריהם ּ§ב ¦ ¤
דרכם ּ¥כ ¤סל ¨למוֹ § © ¤ ¥ £
© § ּ¨
לב¤ Ÿקר )וצירם(
יש ¦רים © ּ
ירעם ©ו ¦ּי §רדּ ּו ¨בם § ׁ¨
לשאוֹ ל ׁ©ש ּת ּו ¨ ¤
¦ ׁ§
מות ¦ § ¥
לבלוֹ ת ׁ §שאוֹ ל ¦מ § ּז ªבל לוֹ  :טז ©א ¡ ¦
§וצ ּו¨רם § © ּ
אהים '

I
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I

אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו) .מט ,כא( :
)דף קמג (:זוהר תורה[ למדנו מי שנקרא אדם והנשמה יצאה
ממנו וימת ,אסור להלינו בבית לעשות לו לינה על הארץ,
משום הכבוד של זה הגוף שלא יתראה בו בזיון ,שכתוב
אדם ביקר בל ילין ,אדם שהוא יקר מכל היקרים בל ילין ,מה
הטעם ,לפי שאם יעשו כך נמשל כבהמות נדמו ,מה בהמות
לא היו בכלל של אדם ,מפני שלא נראה בהן רוח קדוש ,אף
כל גוף בלי רוח נמשל כבהמות ,וזה הגוף שהוא כבוד של
הכל אין להראות בו בזיון ,ולמדנו בספר הצנועים כל מי
שעושה לינה לזה הגוף הקדוש כשהוא בלי רוח עושה פגם
בהגוף של העולם ,שהרי מפני זה אין עושים לינה בארץ
הקדושה בהמקום שצדק ילין בה ,לפי שזה הגוף הנכבד
נקרא דמות המלך ,ואם עושה בו לינה הרי נמשל לבהמה,
זש"כ נמשל כבהמות נדמו.
]זוהר ח"ג
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סלה :יז ©אל ּ¦ת ¨ירא ּ¦כי
חני ¨ ¤
יק ¦ ¥
נפשי ¦מ ּ©יד ׁ §שאוֹ ל ּ¦כי ¦ ּ¨
יפדּ ה © § ׁ ¦
¦ §¤
יעשר ¦ ׁ
איש ּ¦כי ¦ § ּ¤
©¦ׁ £
ירבה ּ§כבוֹ ד ּ¥ביתוֹ  :יח ּ¦כי א §במוֹ תוֹ
אחריו ּ§כבוֹ דוֹ  :יט ּ¦כי © § ׁ
נפשוֹ ּ§ב ©ח ּ¨ייו
ירד © ¨ £
הכŸל א ¥ ¥
¦ ּ©
יקח © ּ
תיטיב ¨ל :כ ּ¨תבוֹ א ©עד דּ וֹ ר £אבוֹ ¨תיו
יבר §ויוֹ ªד¦ּ %כי ¦ ¥
§ ¨¥
נמשל
יבין ¦ § ׁ©
יקר §וא ¨ ¦
אדם ּ¦ב ¨
נצח א ¦ §ירא ּו אוֹ ר :כא ¨ ¨
©עד © ¥
ּ©כ ּ§ב ¥המוֹ ת ¦ §נדמ ּו:
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יהו  ¦דּ ּ¤בר
אהים ' § ¨Ÿ
לאסף ¥אל ¡ ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¨
א ¦§
שׁ ¤
מכלל
מבאוֹ  :ב ¦מ ¦ ּצ ּיוֹ ן ¦ § ©
מש ©עד § Ÿ
זרח ׁ¤
ממ § ©
ארץ ¦ ּ¦
קרא ¨ ¤
©ו ¦ּי § ¨

 Iשימוש תהלים I

I

להציל מלסטים
אל אלקים ה' דבר וגו' )נ ,א(] :שימוש תהלים לפרק נ[ .שם שלו הוא
ח"י .להנצל מן האויבים ומהלסטים .וטוב לישא עליו בשעת סכנה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

שלימות הכל שלימות האבות הקדושים
מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו' )נ ,א( :
ח"ג )דף סה (:זוהר תורה[ למדנו שאמר רבי יהודה אל
אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ,שלימות הכל שלימות האבות
הקדושים דבר ויקרא ארץ צז להמצא בכנסת ישראל בשלימות
בשמחה ,ומאיזה מקום הוא נמצא עמה ,חזר ואמר מציון
מכלל יופי אלהים הופיע צח למדנו כאשר רצה הקב"ה לברוא
עולם התחתון ,עשה הכל כדמיון שלמעלה ,עשה ירושלים
באמצע כל הארץ ,מקום אחד שנקרא ציון עליה ,וממקום
הזה נתברכת ,ובמקום הזה של ציון התחיל העולם להבנות
וממנו נבנה ,זש"כ אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח
שמש עד מבואו ,ומאיזה מקום ,מציון מכלל יופי אלהים
]זוהר

זיו הזוהר
צז .פי' שלימות הכל הוא כאשר ג' האבות חסד גבורה תפארת
משפיעים להמלכות שנקראת ארץ :צח .ציון זה ספירת היסוד שממנו
ועל ידו תבא השפע להמלכות:
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I

הופיע צט

כלומר מציון שהוא שלימות היופי של העולם
אלהים הופיע ,ובוא וראה לא נתברכה ירושלים אלא מציון
וציון מלמעלה ,והכל אחד באחד נתקשר.

כולם הם קיימים במדרגה אחת מהן שנקראת צדיק יסוד עולם
מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו' )נ ,א( ] :זוהר
ח"א )דף קפו (.זוהר תורה[ עוד אמר רבי יהודה בוא וראה
כאשר ברא הקב"ה את העולם התקין לו ז' עמודים על מה
להתקיים ,וכל העמודים קיימים בעמוד אחד המיוחד ק וזה
נתבאר שכתוב )משלי ט( חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה
שבעה ,ואלה כלם הם קיימים במדרגה אחת מהן שנקראת
צדיק יסוד עולם ,והעולם כאשר נברא ממקום ההוא נברא,
שהוא יסוד העולם ותיקון העולם ,שהוא נקודה המיוחדת
של העולם ואמצעות הכל ,ואיזה הוא ,ציון ,שכתוב מזמור
לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד
מבואו ,ומאיזה מקום ,מציון ,שכתוב מציון מכלל יופי
אלהים הופיע ,מהמקום ההוא שהוא צד היסוד של האמונה
השלימה כראוי ,וציון הוא כח התקיפות והנקודה של כל
העולם ,וממקום ההוא נתיסד כל העולם ונעשה ,ומתוכו כל
העולם ניזון ,לפי ששתי מדרגות הן והן אחד ,הן ציון
זיו הזוהר
צט .פי' שהופעת והארת השם אלהים דהיינו מלכות בא אליה מציון
דהיינו היסוד :ק .ז' סמכין אלו ז' הספירות של ז' ימי הבנין ,וכלן
מקושרות בחד סמכא יחידאי זה היסוד:
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I

זו דין וזה רחמים ושניהן אחד ,מכאן דין ומכאן
רחמים.

באותה שעה נזדמנים האבות עם השכינה ומקדימים לספר
עמה ולהתחבר עמה
מזמור לאסף אל אלהים י"י דבר ויקרא ארץ וגו') .נ ,א( ] :זוהר
ח"ג )דף סה (.זוהר תורה תורה[ אמר רבי שמעון למדנו
כאשר מתנוצץ הבקר והשכינה באה לקבל פני המלך לספר
עמו ,באותה שעה נזדמנים האבות עם השכינה ומקדימים
לספר עמה ולהתחבר עמה ,והקב"ה מדבר אליה עמהם קב
והוא קורא לה לפרוס עליה כנפיו ,זש"כ מזמור לאסף אל
אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו' ,אל ,זה אור החכמה ונקרא
חסד קג אלהים זו גבורה ,הוי"ה זה שלימות הכל רחמים,
ולכך דבר ויקרא ארץ וגו'.

בתפלת מנחה תעלה בהשם שנקרא אלהים
מזמור לאסף אל אלהים וגו') .נ ,א( :
מה (.זוהר תורה[ זכאי הוא מי שמעלה לה ]להשכינה[
בתפלתו אצל בעלה ,בתפלת שחרית
תעלה בהשם שנקרא אל הגדול ודאי ,בתפלת מנחה תעלה
]זוהר ,תיקוני הזוהר כ' ,כא )דף

זיו הזוהר
קא .ציון יסוד רחמים ,ירושלים מלכות דין :קב .פי' שהקב"ה מדבר
וקורא אל השכינה באמצעות חסד גבורה תפארת והיינו האבות:
קג .חסד הוא ענף החכמה:
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בהשם שנקרא אלהים ,בתפלת ערבית תעלה בהשם שנקרא
הויה קד וסוד הדבר אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ.

לּקדֹוׁש
מזּמרים ַ ָ
ׁשירה ְ ַ ְ ִ
ּבעלי ִ ָ
וחמ ִּׁשים ִרּבֹוא ַ ֲ ֵ
וחמׁש ֵמאֹות ַ ֲ ִ
אלף ַ ֲ ֵ
ֶֶ
ּכׁשּמאיר ַהּיֹום
ָּברּו 5הּוא ְ ֶ ֵ ִ
מש
ארץ ◌ִמ ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
קרא ◌ָ ◌ֶ
ויּ ◌ְ ◌ָ
אהים ה' ◌ִ ּד ◌ֶ ּבר ◌ַ ◌ִ
לאסף ◌ֵאל ◌ֱ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ויצא ◌ֶאל
◌ַעד ◌ְמבאוֹ )נ ,א( ]זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף ס"דָ◌ ָ◌ ְ◌ [(:
ואמר,
עליוַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וכפר ◌ָ ◌ָ
לפני ה' ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
זב ◌ַח ◌ֲ ׁ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ִּ
ממ ◌ְ ◌ַזרח
ארץ ◌ִ ּ◌ִ
קרא ◌ָ ◌ֶ
א,הים ה' ◌ִדּ ◌ֶּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
לאסף ◌ֵאל ◌ֱ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים נ( ◌ִ ◌ְ
וחמ0ים ◌ִר ּבוֹ א
וחמ ׁש ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
למדנ ּוֶ◌ ֶ◌ ,
מש ◌ַעד ◌ְמבאוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מז ◌ְּמ ◌ִרים ◌ַ ◌ָ ּ
ואלף
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַה ּיוֹ םֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
עלי ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
וחמש ◌ֵמאוֹ ת
ואלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
הריםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ואר ◌ָ ּב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ַּב ◌ָ ּצ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
ַוחמש ◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
הער ◌ַּב ◌ִים.
קראת ◌ֵּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
אלף ◌ִ ּ
ְותש ◌ִעים ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
רבוֹ א ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
יבבה
עלי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַה ּיוֹ םּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
הבֹ ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזה) .כשמתעורר(
נגד ◌ַ ּ
תש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
דברי ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ◌ְּב ◌ִחים ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ַ
והדּ ין ׁשוֹ ◌ֵכ,%
7מיםִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מתב ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ ֹ
בקר
כבי ֹ ◌ֶ
כ ◌ְ ◌ֵ
יחד ּ ֹ
מרים ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לט( ◌ְּב ◌ָרן ◌ַ ◌ַ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ברכוֹ ת
מחה ּו ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
זמן )אמונה( ◌ִ ׂ
א-היםְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַו ◌ָ ּי ◌ִריע ּו ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱ ◌ִ
ִנמצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אברהם
מעיר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִליטוֹ ◌ָבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו
עמוֹ ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
מש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
להחיוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
עש ◌ַע ◌ִ ּ
אבר ◌ָהם? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יט( ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵּכם
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
זיו הזוהר
קד .זהו שאמרו שהתפלות תקנו האבות:
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I

אלף
הער ◌ַ ּב ◌ִיםּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ב ◌ֶקרּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
אברהם ◌ַּב ּ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזמ ◌ִרים
נקראיםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
יללה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עלי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלף ◌ִר ּבוֹ א ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ותש ◌ִעים ◌ֶ ◌ֶ
ַוחמש ◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעהּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ההתעוֹ ◌ְרר ּות
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ִ ◌ְ
והק ◌ָ ◌ָ
טטה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִעיר ◌ַ ◌ָ ּ
הרש ◌ִעים
יצחקְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָודן ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צאים
רמים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
אש זוֹ ◌ְ ◌ִ
נהרוֹ ת ◌ֵ ׁ
בעה ◌ַ ◌ֲ
וש ◌ְ ◌ָ
ברי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ׁ ְ◌ ,
ברים ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת
חלים ׁ ◌ֶשל ◌ֵא ׁש ◌ִ ◌ְ
להבוֹ ת ◌ֶגּ ◌ָ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ָ
הרש ◌ִעיםַ◌ ׁ ְ◌ ,
ראשי ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ְוחלים ◌ַעל ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ִ
ואברהם
אמר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למקוֹ מוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אברהם ◌ִ ◌ְ
ואז ׁ ◌ָשב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למטהָ◌ ְ◌ .
עלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
מרים:
וחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹם צוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ ◌ִ
וה ּיוֹ ם ּפוֹ ◌ֶנהִ◌ ְ◌ ,ור ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ַ ◌ֵ
למקוֹ מוֹ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ָשב ◌ִ ◌ְ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
צללי ◌ָ ◌ֶ
פנה ◌ַה ּיוֹ ם ◌ִּכי ◌ִי ◌ָנּ ט ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
)ירמיה ו( אוֹ י ◌ָלנ ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ָ
ערבְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
נחה.
המ ◌ְ ◌ָ
תפלת ◌ַ ּ◌ִ
אדם ◌ְ ◌ִ
צריָ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ִ
יע ◌ַ ◌ַּ
וארב ◌ִעים
וחמ ׁש ◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ילה ,אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירהָ◌ .אז
רכת ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
לפ ֹ ◌ֶ
נקראים ◌ִמח ּוץ ◌ַ ּ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
משוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ּו ◌ְ ׁ
מטהְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
ררים ◌ַ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
חלק ◌ַ ◌ַּ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
אחר
וחציַ◌ ַ◌ .
מרת ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
מש ◌ֶ ◌ֶ
ילה ◌ִ ׁ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
ְואלה אוֹ ◌ְ ◌ִ
חלק ◌ַ ◌ַּ
מרים
אחד ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
האחרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מזדּ ּ◌ְמ ◌ִנים ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ילהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
אמר )ישעיה ס( ּו ◌ְ ◌ִ ּ
ּ◌ְת ◌ִ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
יב7ר ּוּ ִ◌ ַ◌ .
תהלוֹ ת ה' ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הלוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ב ◌ֶקרְ◌ּ ,ת ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי
מב7ריםִּ◌ ַ◌ .
הלוֹ ת ה' ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מצא ◌ָרצוֹ ן ◌ַ ּב ּ ֹ
אמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
לה,
ילה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
ררה ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
הצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ
אמרַ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
והלכה ◌ָ ּ
אחר ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ָ ּ
מב7רים ּ◌ְת ◌ִ ּ
ואז
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ ֹ
הב ◌ֶקרּ ,ו ◌ִ ◌ְ
בא ◌ַ ּ ֹ
הלוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אבאּ3◌ ,כ ◌ָּלם
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
נמצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ברכוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
הב ◌ֶקר
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ ֹ
שה ◌ָ ׂמעל ◌ּ3כ ◌ָּלם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ָ ּכּ ,%ו ◌ֵ ◌ַ
ש ◌ִריםְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
וחמש ◌ֵמאוֹ ת
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
ררים ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַעל ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
נגד
הימןְ◌ּ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
אחד ,וּ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֵ ◌ָ
ממ ◌ֶנּ ה ◌ֶ ◌ָ
עליהם ◌ְ ◌.
מתמ ◌ֶנּ ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ַוחמ-ים ◌ִר ּבוֹ אַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
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לת ◌ֵ ּקן ׁ ◌ִשירּ ְ◌ .באוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה
עליהם ◌ְ ◌ַ
ממ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ותחת ◌ָידוֹ ◌ָשׂ ◌ִרים ◌ְ ◌.
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וחמש
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
מז ּ◌ְמ ◌ִרים ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ֶ
הער ◌ַּב ◌ִים וּ ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ
ממ ◌ֶנּ ה
עליהם ◌ְ ◌.
מתמנּ ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
היללהֶ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עלי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלף ◌ִר ּבוֹ א ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ות ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ◌ִ
עליהם
ממ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ותחת ◌ָידוֹ ◌ְ ◌.
נגד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אחד ,וּ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְידוּ תוּ ןְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
עריצים.
זמיר ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמר )שם כה( ◌ְ ◌ִ
לת ◌ֵ ּקן אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ֶמרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָשׂ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ
יע ◌ַ ◌ַּ
ררים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמח ּוץ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ילהְ◌ ִ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
והדּ ◌ִינים
נמצאִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פתח -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכל ׁשוֹ ◌ֵכּ ,%ו ◌ֶ ◌ַ
ואז ◌ַ ּ ֹ
רכתָ◌ ְ◌ ,
לפ ֹ ◌ֶ
◌ַ ּ ◌ָ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶ ּ
אחד ◌ֵ ◌ֶּ
אלהַ◌ ,עד
מתמנּ ים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
רריםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
מטה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ילה ◌ְ ◌ָּ◌ 3
חלק ◌ַ ◌ַּ
חלק ◌ַ ◌ַּ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים,
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הל ◌ְ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
ילהַ◌ ַ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
מכנּ ס ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
אחד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ממ ◌ֶנּ ה ◌ֶ ◌ָ
עליהם ◌ְ ◌3
מתמנּ ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
המ ◌ֲחנוֹ תְּ◌ ,כמוֹ
נגד
אסףְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ֲחנוֹ ת ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ַ ּ◌ַ
מאסף ◌ְ ◌ָ
אמר )במדבר י( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מב7רים
ממנּ ים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ִרים ◌ְ ◌ִ◌ 3
ותחת ◌ָידוֹ ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ׂ
מטהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ּ◌ְת ◌ִ ּ
נע"ר
הב ◌ֶקרָ◌ ,קם אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
ב ◌ֶקרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ּ ֹ
הלוֹ תֵ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַה ּ ֹ
ל0משְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר
ונכנס ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
לטהר אוֹ ◌ָתםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְויוֹ ◌ֵנק ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מ0די ◌ִ ּ
המ ◌ֶל,%
בירה ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
הגּ ◌ִ ◌ָ
דב ◌ֶרת ◌ַ ◌ְ
הב ◌ֶקרָ◌ ,אז ◌ִהיא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ַ ּ ֹ
בירה
הגּ ◌ִ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ּופוֹ ◌ֵרס ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
ממנּ ּו ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
ְוהמ ◌ֶל %מוֹ ׁ ◌ֵשֶ◌ּ ִ◌ %
◌ ◌ַ ◌ֶּ
עמ ּה? אוֹ ◌ָתם
זדּ ◌ְ ּו ◌ִגים ◌ִ ּ◌ָ
עמ ּהִ◌ .מי ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ועל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַזדּ ◌ְ ּו ◌ִגים ◌ִ ◌ָּ
אמר,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
חלקּ ִ◌ ַ◌ .
ילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
לקבל
בירה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הגּ ◌ִ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶל%
עמ ּהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
עמ ּהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶּ
ונמצא ◌ִ ◌ָּ
לדבר ◌ִ ◌ָּ
◌ֶאת ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ֶּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלט(
בירהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
הגּ ◌ִ ◌ָ
לקבל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
מוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
ימינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תה
אחרית ◌ָיםִ◌ .מי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אש ◌ְּכ ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כנפי ׁ ◌ָש ◌ַחר ◌ֶ ׁ ◌ְ
א7א ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
אחרית ◌ַה ◌ָ ּים? אוֹ ◌ָ ּ
ראשית,
היתה ◌ֵ ׁ ◌ִ
חלקָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
אחרית ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָים ◌ִהיאֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
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יניה,
סת ◌ְּל ◌ִקים ◌ִדּ ◌ֶ ◌ָ
האחרית ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
ועכשו ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ְוהיה ◌ִדיןָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ָ
עמ ּהֶ◌ .זה ּו
המ ◌ֶלִ◌ %היא ◌ְ ◌ָ
לכנפי ◌ַ ּ◌ֶ
ְונכנסת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַזדּ ◌ְ ּו ◌ִגים ◌ִ ◌ָּ
אחרית ◌ָים.
אש ◌ְּכ ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶ ׁ ◌ְ
חלק
ולמדנ ּוָּ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הבֹ ◌ֶקר
כינה .וּ ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ּילהִ◌ ,מ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ִעם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶל,#
עמ ּה ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶל ,#הוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתחב ◌ֶרת ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
בירה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ְוהגּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
נמצא ◌ִ ◌ָּ
נפיוֶ◌ .זהוּ ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב )שם מב( יוֹ ◌ָמם
והמ ◌ֶלּ #פוֹ ◌ֵרס ◌ַעל ּ◌.כ ◌ָ ּלם ◌ֶאת ּ◌ְכ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
תה
עמי ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
חסדּ וֹ ּו ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְַיצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
למדנ ּוְּ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
עמ ּה
ימים ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מק ◌ִדּ ◌ִ
בירהּ ,ו ◌ַ ◌ְ
הגּ ◌ִ ◌ָ
מזדּ ּ◌ְמ ◌ִנים ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
האבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ָ
לדבר ◌ִ ◌ָּ
עמ ּהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עליהם,
עמ ּה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מדבר ◌ִ ◌ָּ
להתחבר ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ָכת ּוב )שם נ(
נפיוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
עליה ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
לפרס ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
לה ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ְוה ּוא קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ּ
ארץ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ .אל -
קרא ◌ָ ◌ֶ
א,הים ה' ◌ִדּ ◌ֶּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
לאסף ◌ֵאל ◌ֱ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
יהוה -
א-הים  -זוֹ ◌ְגב ּו ◌ָרה◌ ִֹ ִ◌ ֱ◌ .
חסדִ◌ ֱ◌ .
ונקרא ◌ֶ ◌ֶ
החכמהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֶזה אוֹ ר ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ארץ ◌ְוגוֹ '.
קרא ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ִ◌ -דּ ◌ֶ ּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
רחמיםַ◌ ְ◌ .
הכלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
זוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
הרי
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
אביוַ◌ ָ◌ .
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלעזר ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
א-הים ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ה ּוא ◌ִדּ ין .יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו ◌ֵה"א.
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּו ◌ֱ ◌ִ
נקרא
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדנ"י ◌ְ ְֹ ◌
א-היםְּ◌ ,כמוֹ ◌ֲ ָֹ ◌
קרא ◌ֱ ◌ִ
◌ֵי ׁש ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יהו"הָּ◌ ָ◌ .
הרחמים ◌ֵהן ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם?
והרי אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
א-היםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ֱ ◌ִ
וידעת ◌ַה ּיוֹ ם
קראֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כֶ◌ %זה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
וכת ּוב )מלכים
הא-היםָ◌ ְ◌ ,
לבבִּ◌ %כי ה' ה ּוא ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
וה ׁ ◌ֵשבוֹ ◌ָת ◌ֶאל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ
ידעתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם
אמר לוֹ ָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הא-היםַ◌ ָ◌ .
א יח( ה' ה ּוא ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
רחמים ◌ֵי ׁש ◌ִדּ ין.
ולפעמים ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רחמיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִדּ ין ◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רחמים.
יהו"ה ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ◌ֶזה◌ ָֹ ְ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ ֹ ּ ,
◌ָ ◌ַ
תהלים ספר שני | ט לחודש | מזמור נ

520

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום יב שבט

I

יהו"ה,
לדיןָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ְֹ ◌
רחמים ◌ְ ◌ִ
הרש ◌ִעים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ִכים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
שהדּ ◌ָברָ◌ ׁ ,ש ׁ
ראה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ ֹ
א-היםָ◌ ֲ◌ .
ראים אוֹ תוֹ ◌ֱ ◌ִ
◌ְוקוֹ ◌ְ ◌ִ
הכל
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
לבדּ ּהַ◌ ְ◌ ,
ודרגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
וכל ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֵהןָ◌ ְ◌ ,
ראהּ ָ◌ ,כל
בא ◌ְ ◌ֵ
נפרדים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהֹ ּ .
אחדְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מק0רים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
אחד ּו ◌ְ ◌ִ◌ ָ◌ 3
◌ֶ ◌ָ
מתלהטים
מאירים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
המאוֹ רוֹ ת )שמתלהטים( ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ◌ְ
הנּ ◌ִטיעוֹ ת ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
הכל ◌ָ ּכל ּול
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
נהר ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
רכים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
מתב ◌ְ ◌ִ
ְונש ◌ִקים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
מעל ◌ַל ◌ָגּ ן,
נקרא ◌ֵא"ם ◌ַל ◌ָגּ ן ּו ◌ֵ ◌ַ
והנּ ◌ָהר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכלָ◌ ַ◌ ְ◌ .
ּבוֹ ּ ,ובוֹ ◌ְּכ ◌ַלל ◌ַ ּ ֹ
ממ ◌ָנּ הּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל
נפרד ◌ִ ּ◌ֶ
עמ ּה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עדן ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
תחים ◌ָ ּב ּה
עבר ּופוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל ◌ֵ ◌ֶ
ונש ◌ִקים ◌ְ ◌ָ
פעים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
עינוֹ ת יוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
צאים ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ַּ
ורחמים ּ ◌ְפת ּו ◌ִחים ◌ָ ּב ּה.
ממ ◌ָנּ הִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רחמים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
תחיםַ◌ ְ◌ ,
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
נמצאים ◌ִ ◌ֶּ
ממ ◌ָנּ ה.
נקבה ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהִ◌ ְ◌ ,ודין יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
לה ◌ֵאםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ְ ◌ִ
ראים ◌ָ ּ
ררים ◌ִדּ ◌ִיניםּ ,ו ◌ִמּ 0ום
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
יה ◌ִ ◌ְ
מצ ◌ֶדּ ◌ָ
לבדּ ּהֵ◌ ֲ◌ ,
רחמים ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ִנקראת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ִ ◌ִ ּ
ונש ּ ◌ָפע
רחמיםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ונק ּוד ◌ְ ּב ◌ִדיןָ◌ .האוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רחמים ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחת.
הנּ ה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
יה ◌ִוֹ "הֵ◌ ִ◌ ,
מצ ◌ָדּ ּהְּ◌ ,כמוֹ ◌ֵכן ◌ְ ◌ֶ
◌ִדּ ין ◌ִ ◌ִ ּ
רגּ ה
ררת ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הראשוֹ ◌ָנה ◌ַה ּזוֹ יוֹ ◌ֵצאת ּו ◌ִ ◌ְ
מצד ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַ ּד ◌ְ ◌ָ
רגּ ה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ּ ַ◌ ִ◌ -
א-הים ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
נקרא ◌ֱ ◌ִ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קראת ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהֶ◌ ְ◌ ,
אחרת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ָּ
נאחזה.
אנפיןּ ,ובוֹ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
והראשית )אחת( ◌ִהיא ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ֵעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ממ ׁשִ◌ ׁ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הלל ּו ◌ַ ◌ָּ
הא-היםִּ◌ ,כי ה' ה ּוא
אחזה )זה( ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ה' ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ּו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אחדְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה.
הא-היםְּ◌ ,ב ◌ֵא ּל ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תְ◌ ,וה ּוא ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
המ ◌ֶל.%
הרי ◌ֵּבית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
אחרוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ,
צדקֶּ◌ .כ ◌ֶתר ◌ַ ◌ֲ
לישית ֶ◌ ֶ◌ -
◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
נקראת
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
נקראּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
אדנ"י ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ְ ◌ָ
ְולמדנ ּו ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
נש ◌ָלםּ ֵ◌ ְ◌ ,
שואלו ◌ֵהן ׁ ◌ָש ׁ
וה0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ֵ0ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אחד
אחד ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ
נקשר ◌ֶ ◌ָ
והכל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
הדּ יןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
קראוֹ ת ◌ִ ּב ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ַ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תהלים ספר שני | ט לחודש | מזמור נ

סדר הלימוד

I

ליום יג שבט

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

521

I

אבא,
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ִ◌ ,אם נוֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ארנ ּוַ◌ ָ◌ .
◌ְ ּב ◌ִלי ◌ֵפר ּודְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
אהיה,
אשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אהיה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מעתי ◌ַעל ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות ג( ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הרי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ
החברים,
רש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אלעזר ◌ְּב ◌ִניֵ◌ ֲ◌ ,
אמר לוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ְו-א עוֹ ◌ֵמד ּבוֹ ַ◌ ָ◌ .
אהיה,
הדּ ◌ָבר ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ְ◌ ֶ◌ .
נק ׁ ◌ָשרְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ַ ּ ֹ
דבר ◌ֶ ◌ָ
ְועכשו ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מת ּ ◌ָפ ◌ְר ׁ ◌ִשים,
0בילים ◌ְסת ּו ◌ִמים ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ
הכלֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֶזה ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הכל,
אהיהְּ◌ ַ◌ ,
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
נקרא ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אחדָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְכל ּו ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
נגלה.
◌ָסת ּום ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הכל,
למשֶ◌ %את ◌ַ ּ ֹ
נהר ◌ָ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ְואוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
צאה ◌ִ ◌ֶּ
עבר ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
◌ַ ◌ַ
מז ◌ָּמן
אהיה ◌ְ ◌3
אהיהֶ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
אהיהְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרַ◌ ,על ◌ֵּכן ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
נקרא ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ַ
הכ ◌ָלל
אני ה ּוא ◌ַ ◌ְּ
עכשו ◌ֲ ◌ִ
אהיה ְּ◌ -כלוֹ ◌ַמרָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
הכלֶ◌ ְ◌ ֶ◌ .
להמשיּ %ו ◌ְלהוֹ ◌ִליד ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
האם,
התעב ◌ָרה ◌ָ ◌ֵ
אהיה ֶ◌ ׁ -ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ּ ◌ְפ ◌ָרטֲ◌ .א ׁ ◌ֶשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הכֹלְּ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ
רטים ּו ◌ְ ◌ַ ּ
העליוֹ ן.
ה0ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לגלוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
הפ ◌ָ ◌ִ
ַועתידה ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ואמר
הדּ ◌ָברַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ַר ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לדעת ◌ַמה ּו ּ ◌ְפ ◌ַרט ◌ַ ◌ָ
רצה מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ַ
מצאתי
אהיהּ .ו ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
וכאן -א ◌ָכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהיה )יהוה( ֶ◌ -זה ּו ּ ◌ְפ ◌ָרטָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
מש ◌ָלה
קשר ׁ ◌ֶשל ◌ִעדּ ּון ◌ַה ◌ֶּמ ◌ְ ׁ ◌ָ
אשר ְּ◌ -ב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ֲ◌ ,%
מה ◌ַ ּ◌ֶספרוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ֹ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
אש ◌ִרי
אמר )בראשית ל( ◌ְ ּב ◌ָ ׁ ◌ְ
עליוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חבר ּו ◌ָתא ◌ֶ ◌ְ
נמצאת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ֵאי %יוֹ ◌ֵרד
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
עתידה ◌ְלהוֹ ◌ִלידֹ ּ .
אהיה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
א0ר ּו ◌ִני ◌ָ ּבנוֹ תֶ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ִּכי ◌ִ ◌ְ
ה0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש )להראות את הקדוש
דיע ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
לדרגּ ה ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
מדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַ
הנּ ◌ְס ּ◌ָתר
כלִ◌ ַ◌ ,
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ ֹ
אהיהְּ◌ ַ◌ ,
ראשוֹ ◌ָנה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
למשהּ ָ◌ .ב ◌ִ ׁ
ברוך הוא( ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
ואהיה
וסימן ) -משלי ח( ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אמרנ ּוָ◌ ִ◌ ְ◌ .
התגּ ◌ָ ּלה ◌ְּכ ◌ָללְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ערכ ּה ◌ְוגוֹ '.
ידע ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
וכת ּוב )איוב כח( -א ◌ָ ◌ַ
אצלוֹ ◌ָאמוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ָהר,
אחר ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ִציא )סוד של הראשית העליונה ,תחלת הכל ו( אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
אהיה,
אשר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ואמר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ועתידה ◌ְלהוֹ ◌ִלידַ◌ ָ◌ ְ◌ .
התע ◌ְּב ◌ָרה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ
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עתידה ◌ְלהוֹ ◌ִליד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
התחילה ◌ְלהוֹ ◌ִלידְ◌ ,ו-א
אחר ◌ָ ּכָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ %
הכלַ◌ ַ◌ .
לתקן ◌ַ ּ ֹ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אשרָּ◌ ֶ◌ ,
הכל.
ויתת ◌ֵ ּקן ◌ַ ּ ֹ
עכשו יוֹ ◌ִציא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אהיהְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
אלא ◌ַרק ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ָכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עזב ◌ֶאת
התת ◌ֵ ּקן ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ַ◌ ָ◌ ,
ואחד ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ָ
יצא ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ָ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ַ
וזה ◌ַ ◌ִ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
יהו"הֶ◌ .זה ּ ◌ְפ ◌ָרטֶ◌ ְ◌ ,
ואמר ◌ְ ָֹ ◌
הכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּ ֹ
הק ּי ּוםּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
ונדבק
גלהּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והנּ ◌ְ ◌ֶ
סתר ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ִ
משה ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַָידע ֹ ׁ ◌ֶ
רבי
חלקוֹ ּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ִ ◌ְנד ◌ְ ּבק ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ַ◌ .
ונשק ◌ָידוֹ .
אלעזר ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תב ◌ֶאת
לכ ּ ֹ
והלאה ◌ִה ◌ָ ּז ◌ֵהר ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ◌ְ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
אלעזר ◌ְּב ◌ִניָּ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ַ
◌ַה ◌ֵ-ם ◌ַ ◌ָ ּ
לכתב
דע ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
אלא ◌ָּכ ◌ָראוּ יֶ◌ ׁ .ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש/א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ָ ּ
ה-ם ◌ַ ◌ָ ּ
קשר
האמוּ ◌ָנה ◌ֶ ׁ ◌ֶ
קשר ◌ָ ◌ֱ
ולקשר ◌ֶאת ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָּכ ◌ָראוּ י ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
ה-ם ◌ַ ◌ָ ּ
עליו
הקדוֹ ׁשָּ◌ ,כתוּ ב ◌ָ ◌ָ
ליחד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
אחד ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אחד ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ֶ ◌ָ
הכ ◌ֵרת ּ◌ִת ◌ָּכ ◌ֵרת
מצותוֹ ◌ֵ ◌ַ
ואת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דבר ה' ◌ָ ּב ◌ָזה ◌ְ ◌ֶ
)במדבר טו( ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ
הפר ◌ִ ◌ָּ
◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ֲ◌ .
אחת
אחד ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ַ
קשר ◌ֶ ◌ָ
אחת אוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
רגּ ה ◌ַ ◌ַ
החסיר ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אפל ּו ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
מכל
נסתר ◌ִ ◌ָ ּ
הכלַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ראשוֹ ◌ָנה ְּ◌ ַ◌ -
ראה ,י' ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
בא ◌ְ ◌ֵ
מהןֹ ּ .
◌ֵ ◌ֶ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
נפת ◌ִחיםְּ◌ ַ◌ ,
ה0בילים -א ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
דדיםִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
נקבה .קוֹ צוֹ
◌ַ ◌ְ ּ
ציאה ◌ֶאת
אחר ◌ָ ּכ %י' ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
לאיןַ◌ ַ◌ .
מעלה רוֹ ◌ֵמז ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשל יוֹ "ד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ה'ּ ָ◌ ,ב ◌ֶזה
להתעבר ◌ִ ּ◌ֶ
ממנּ ּוּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הנּ ◌ָהר ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ֶּ
יצאִ◌ .מּ 0ום
יצא ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
מעדןֵ◌ ֹ .
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואם
רעיתיִ◌ ְ◌ .
ממנּ ּוּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להפ ◌ֵרד ◌ִ ּ◌ֶ
צריָ◌ ּ ִ◌ ְ◌ %
◌ָ ּכ- %א ◌ָ ◌ִ
שה? ◌ֶזה ◌ָ ּכ%והרי ◌ָ ּכאן ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אחדֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מש ◌ָמע ◌ֶ ◌ָ
נהרְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמרּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ֹּ
ציאה
נכלל .י' מוֹ ◌ִ ◌ָ
הכֹל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ַ ּשהּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָציאה ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ ◌ַַודּ אי .י' מוֹ ◌ִ ◌ָ
מהם,
והתעב ◌ָרה ◌ֵ ◌ֶ
האםּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ניקה ◌ָ ◌ֵ
בנים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
נהרּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
לפניה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
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והם ◌ָ ּב ◌ִנים ּ◌ַת ◌ַחת
אחר ◌ָ ּכ .%ה' ְּ◌ -כמוֹ ◌ֵכן ה'ֵ◌ ְ◌ ,
ציאה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ
ּומוֹ ◌ִ ◌ָ
והאם.
האב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
וצרי%
לפניהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וש ◌ָמה אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
זכרׂ ָ◌ ְ◌ ,
ציאה ◌ֵ ּבן ◌ָ ◌ָ
לידה ,הוֹ ◌ִ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
רש ׁ ◌ְש ◌ֵני
והאםְ◌ ,ויוֹ ◌ֵ ׁ
האב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נחלת ◌ָ ◌ָ
רש ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
וזה יוֹ ◌ֵ ׁ
תב ו'ֶ◌ ְ◌ ,
לכ ּ ֹ
◌ִ ◌ְ
אחר ◌ָ ּכ %ו"ה
לכתב ◌ַ ◌ַ
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ %
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
הבתַ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו ◌ִנ ּזוֹ ◌ֵנית ◌ַ ◌ַ ּ
לקיםּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֲח ◌ָ ◌ִ
להפרידם.
צריָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
אחדְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
ראשוֹ ◌ָנה י"ה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אחדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵה"א ◌ִ ׁ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ארנ ּו ◌ֶאת
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
להפרידםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
צריָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
אחדְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
◌ַאף ◌ָ ּכאן ו"ה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ברים ◌ַ ◌ָּ
חלקם
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אחרְ◌ ׁ ַ◌ .
למקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
הלל ּו עוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ָ
והדּ ◌ָ ◌ִ
בריםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
המ ◌ֶל%
הסוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דעים ◌ֶאת ◌ַ ּ
יקים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ּו ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְלהוֹ דוֹ ת לוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמ( ◌ַא#
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
יש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניְ◌ ַ◌ ָ◌ .#
ישבוּ ◌ְ ׁ ◌ָ
לש ◌ֶמְ◌ ׁ ֵ◌ #
יקים יוֹ דוּ ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
הכל,
ארץְ◌ ׁ .ש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
קרא ◌ָ ◌ֶ
א,הים ◌ִדּ ◌ֶּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ְיה ּו ◌ָדה) ,שם נ( ◌ֵאל ◌ֱ ◌ִ
האבוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
להמ ◌ֵצא
קרא ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםִ◌ .דּ ◌ֶ ּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵלמ ּו ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ארץָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מאיזה ◌ָמקוֹ ם ה ּוא
מחהּ .ו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
בש ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ּו ◌ְ ◌ִ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
פיע.
א-הים הוֹ ◌ִ ◌ַ
יפי ◌ֱ ◌ִ
מכלל ֹ ◌ִ
מצ ּיוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עמ ּה? ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
נמצא ◌ִ ◌ָּ
ואמרּ ִ◌ ִ◌ ,
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
לברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
למדנ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
מרכז ◌ָ ּכל
לים ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ
עשה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מעלהׂ ָ◌ ָ◌ .
הכל ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ַ ּ ֹ
מטהׂ ָ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
מהמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
קרא ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הארץּ ,ו ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עליהּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
לה ◌ָ ּבנוֹ ת,
מתחיל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ
רכתּ .ו ◌ַב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ארץ
קרא ◌ָ ◌ֶ
א-הים ה' ◌ִדּ ◌ֶּבר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
נבנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובֵ◌ ,אל ◌ֱ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
יפי
מכלל ֹ ◌ִ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם? ◌ִמ ◌ִ ּצ ּיוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מש ◌ַעד ◌ְמבוֹ אוֹ ּ .ו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ִּ
מצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶשל
א-הים הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ֱ ◌ִ
פיעְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרּ ִ◌ ִ◌ ,
לים
רכה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
התב ◌ְ ◌ָ
ראה- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
בא ◌ְ ◌ֵ
פיע) .נ ,ב( ּ ֹ
א-הים הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֱ◌ ,
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ואל
אהינ ּו ' § ©
יבא ¡ ¥
פיע :ג ¨ Ÿ
יפי ¡ ¦
¦Ÿ
אהים ' הוֹ ¦ ©
יחרש ׁ ¥
ׁ ©¡¤
יקרא
מאד :ד ¦ § ¨
ערה § Ÿ
נשׂ ¨ £
סביביו ¦ §
אכל ּו § ¦ ¨
לפניו ּת¥ Ÿ
אש § ¨ ¨
אספ ּו ¦לי
עמוֹ  :ה ¦ §
הארץ ¨ ¦
ואל ¨ ¨ ¤
מעל § ¤
¤אל © ¨ © ¦
לדין © ּ
ה$מים ¨ ¥
צדקוֹ ּ¦כי
מים ¦ §
זבח :ו ©ו ּ©יגּ¦ יד ּו ׁ¨ש © ¦
עלי ¨ ©
בריתי ¥ £
רתי § ¦ ¦
חסידי ּכ¥ §Ÿ
¨ ¦£
ואדב¨רה
עמי © ¥ּ © £
מעה © ּ¦
אהים ' ׁש¥ Ÿפט ה ּוא ¨ ¤
¡ ¦
סלה :ז ׁ ¦ש § ¨
אנכי:
אהי¦ Ÿ ¨ ' %
אהים ' ¡ ¤
ואעידה ּ¨ב ¡ ¦
ראל § ¨ ¦ ¨
ישׂ ¨ ¥
¦ §
תמיד :ט א
לנגדּ י ¨ ¦
תי¦ § ¤ § %
כיח§ %ועוֹ ¤
זבחי %אוֹ ¦ ¤
ח א ©על § ¨ ¤
עת ּו ¦דים :י ּ¦כי ¦לי ¨כל © §
ממ § § ¤ Ÿ
ית¨ %פר ¦ ּ¦
מב §
אקח ¦ ּ¥
©ּ ¤
כלאתיּ © %
חיתוֹ
הרים § ¦וזיז
ידעתי ּ¨כל עוֹ ף ¨ ¦
אלף :יא ¨ © § ּ¦
הררי ¨ ¤
יער ּ§ב ¥המוֹ ת ּ§ב © § ¥
¨©

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ֶ ◌ָּ
אחד.
אחד ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ
נקשר ◌ֶ ◌ָ
וה ּכֹל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מלמעלהַ◌ ְ◌ ,
וצ ּיוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצ ּיוֹ ןִ◌ ְ◌ .
אלא ◌ַרק ◌ִ ◌ִ ּ

הּבהמה
ּדוקא ִמן ַ ְ ֵ ָ
לקר ַּבן ַ ְ ָ
ּטעם ְ ָ ְ
ַה ַ ַ
הכל
אמרֹ ּ ַ◌ ,
אלף )נ ,י( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף ר"מַ◌ ָ◌ [(:
הררי ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אחדּ ָ◌ ַ◌ ,
אתי
אמר ◌ֶאת ◌ֶזהּ ָ◌ ,ב ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
אשר עוֹ ◌ִליםּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ִלים
קרבנוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ְ ◌ְ ּ
לגנּ יִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
עדן ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ראשוֹ ◌ָנה
וכיצד? ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ראלַ◌ ֵ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
חלה ,סוֹ ד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְלתוֹ ַ◌ %גּ ן ◌ֵ ◌ֶ
חטאיוּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אדם מוֹ ◌ֶדה ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
בהתחלת ◌ַה ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבןְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חיטתוֹ
להסת ◌ֵּכלֵ◌ ,אי %אוֹ ◌ָתן ר ּוחוֹ ת
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ְז ◌ֵּב ◌ַחַ◌ .ע ּ◌ָתה ◌ֵ ׁ
זריקת ◌ָדּ מוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ַ
והרי יוֹ ◌ֵתר
המהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קרבן ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
נהנוֹ ת ◌ִמ ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ַמה ּ◌ַט ◌ַעם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ְקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ֶ ◌ֱ
תש ּו ◌ָבהּ ,ו ◌ָמה
ולש ּוב ◌ִּב ◌ְ ׁ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ׁ
לש ּ ֹ
לאדם ◌ִ ׁ ◌ְ
היה ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
בר אוֹ ◌ָ ּ
זב ◌ַח? ◌ֶ ◌ָּ
אלא סוֹ ד
רפה ◌ְּב ◌ֵא ׁש ◌ַה ◌ִּמ ◌ְ ◌ֵ ּ
המה ּו ◌ְל ◌ָ ׂ
הב ◌ֵ ◌ָ
חיטת ◌ַ ◌ְ ּ
הט ◌ַעם ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ ּ
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תבל
אמר ¨ל ּ¦כי ¦לי ¥ ¥
ארעב א © Ÿ
שׂ¨ ©די ¦ ּ¨
עמ ¦די :יב ¦אם © § ¤
אש ּ¤תה:
עת ּו ¦דים § ׁ ¤
מאה :יג ©האוֹ ©כל ּ§בשׂ© ר © ּ¦
אב ¦ירים § ©ודם © ּ
ּו § ¨ ּ
נדרי:%
לעליוֹ ן § ¨ ¤
וש ּ¥לם § § ¤
לאהים ' ּתוֹ ¨דה § ׁ©
זבח ¦ ¥
יד § ©
אמר
ולרשע ¨ ©
דני :טז § ¨ ¨ ׁ¨
תכב¦ ¥
אחל §צּ %ו § © ּ§
צרה ¤ּ © £
קראני ּ§ביוֹ ם ¨ ¨
טו ּו § ¨ ¦ ¥
עלי
בריתי ¥ £
(א § ¦ ¦
ות ¨
חקי © ּ¦
לספר ¨ּ ª
אהים ' ©מה ּ§ל¥ּ © § %
¡ ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

הרים
ואלף ◌ָ ◌ִ
הריםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אלף ◌ָ ◌ִ
בצת ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
המה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ה ּואִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
כלת ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
אלף.
הררי ◌ָ ◌ֶ
נקראים )תהלים נ( ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נעש ּו?
ממה ◌ַ ◌ֲ ׂ
כלת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
המה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למדנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
המהּ .ו ◌ִ ◌ָּ
אחת.
לחיכה ◌ַ ◌ַ
המה ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תה ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
ואת ◌ּ3כ ◌ָּלם לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מאשֶ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ֵ ׁ
חכת אוֹ ◌ָתם אוֹ ◌ָ ּ
קנּ א.
אכלה ה ּוא ◌ֵאל ◌ַ ◌ָ
אש ֹ ◌ְ ◌ָ
א-היׁ ֵ◌ %
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ִּכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
רדּ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תמלא ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁש ׁ ◌ָש ◌ִניםִ◌ ,היא ׁשוֹ ◌ָתה אוֹ ◌ָתם
ְוכל ◌ֵמי ◌ַה ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ
יגיח ◌ַ ◌ְיר ◌ֵדּ ן ◌ֶאל
יבטח ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אחתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )איוב מ( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
גמיעה ◌ַ ◌ַ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עקר ◌ִויסוֹ ד ◌ְ ◌ֵ ּ
החמ ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
אל ּוּ ָ◌ ִ◌ ,
לאל ּו
הדּ ◌ָברֲ◌ ַ◌ ,
ּ◌ִפיה ּו .סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
מהן )שרוחות
0טת ◌ֵ ◌ֶ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
מטהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ
הב ◌ֵהמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
למטה
למטהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מצט ◌ֶ ּי ◌ֶרת אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הבהמות מתפשטות מהן( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תה
המה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
מביא ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
האדםִ◌ ֵ◌ ,
חטא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וכאשר ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ְּב ◌ֵהמוֹ תֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
לקרבןְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
תה
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
למקוֹ ◌ָמ ּהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
זרת ◌ִ ◌ְ
המה זוֹ עוֹ ◌ָלה ◌ְוחוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
0טת אוֹ ◌ָ ּ
וכל ◌ֵ ּ
ונהנים
באים ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
מתקרבים ּו ◌ָ ◌ִ
מס ּוג ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
אל ּו ◌ִ ּ
◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְ ּב ◌3כ ◌ָּלםָ◌ ְ◌ .
הרי ◌ִמ ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם
היה ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ַח זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חלב ◌ְ ◌ָודם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ּ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח )שלהם(ָּ◌ 3◌ ְ◌ .
ונעש ּו
ונזוֹ נ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
נהנ ּו ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ֶ ◌ֱ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
היתה )בגלל( אוֹ ◌ָ ּ
תב ◌ֵאר.
ונכנס ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ◌ֵ ּו ׁ ◌ֶשטְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
האדםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
סנגוֹ ◌ִרים ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
המה.
הב ◌ֵ ◌ָ
רבן ◌ִמן ◌ַ ◌ְּ
הק ◌ְ ◌ָ ּ
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אחרי:%
ברי © ¤ £
ות ׁ §ש ¥ל §דּ ¨ ©
נאת מ ּו ¨סר © ּ©
ואתה שׂ¨ ¨ ¥
¦פי :%יז § © ּ¨
חלק:%
מנאפים ¤ § ¤
ועם § ¨ ¦ £
ראית ©ג ּ¨נב © ּ¦
יח ¦אם ¨ ¦ ¨
ות¤רץ ¦ ּ
עמוֹ § ¦
ברעה ּו § ׁ
מרמה :כ ּ¥ת ׁ¥שב
צמיד ¦ § ¨
לשוֹ §נ©ּ %ת § ¦
יט ּ ¦פי¨ׁ %ש © § ּ¨
לחת § ¨ ¨
ית
עשׂ ¨
אלה ¨ ¦
אמ¦ּ %ת ּ¤תן דּ ¦ Ÿפי :כא ¤ּ ¥
תדבר ּ§ב ¤בן ¦ ּ§
אחי¥ּ © § %
ּ§ב ¨ ¦
ואערכה
כיח¨ § ¤ ¤ § %
אהיה ¨כמוֹ  %אוֹ ¦ £
ית ¡היוֹ ת ¤ § ¤
והחרש ּ¦תי ¦דּ ּ¦מ ¨
§ §ׁ © ¡ ¤
ואין
אטרף § ¥
כחי ¡אלוֹ ּ©ה ּ¤פן Ÿ § ¤
לעיני :%כב ּ¦בינ ּו ¨נא Ÿזאת ׁש¥ § Ÿ
§¤ ¥
ישע
ארא ּנ ּו ּ§ב©ׁ ¥
דנני §ושׂ¨ ם ¤דּ ¤ר © § ¤
יכב¨ § ¦
זבח ּתוֹ ¨דה § © ּ§
©מ ¦ ּציל :כג © ¥ Ÿ
אהים ':
¡ ¦
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נא

נתן ©ה ּ¨נ ¦ביא
אליו ¨ ¨
לדוד :ב ּ§בבוֹ א ¨ ¥
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
אשר ּ¨בא ¤אל ּ©בת ׁ¨ש ©בע :ג ¨ח ּ¥נ ¦ני ¡ ¦
ּ©כ ¤ׁ £
אהים '
הרב
פש ¨עי :ד )הרבה( ¤ ¤
מחה § ׁ¨
רחמי¥ § %
רב © ¤ £
חסדּ §ּ %כ Ÿ
ּ§כ © § ¤
אדע
אני ¨ ¥
פש ©עי ¦ £
טהרני :ה ּ¦כי § ׁ¨
אתי © ¦ ¥ £
מחט ¦
מעוֹ ¦ני ּו ¨ּ © ¥
ּ©כ ּ§ב ¦ ¥
סני £ ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

לנטמא בזנות
בבוא אליו נתן הנביא )נא ,ב( ]שימוש תהלים לפרק נא[ אם יש לו חטא
יאמר על שמן שומשמין עם שם שלו שהוא ד"ם .ד' מן מ' "דפרים
בחלוף אי"ק ,.מ' מן ב' בבוא באלב"ם .ואמור אותו ג"פ ערב ובוקר
וצהרים .וימשח גופו באותו שמן.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבמע ָׂשיו
ּפׁשּפׁש ְ ַ ֲ
ּתׁשּובה ִ ְ ֵ
לאחר ַה ְ ָ
אפילּו ְ ַ ֵ
ּתמיד – ֲ ִ
נגּדי ָ ִ
חּטאתי ֶ ְ ִ
ַָ ִ
ואמר,
אדע וגו' )נא ,ה( ] :זוהר ח"א פ' נח )דף עגָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אני ◌ֵ ◌ָ
פש ◌ַעי ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ּכי ◌ְ ׁ ◌ָ
תמידַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֵי ׁש
נגדּ י ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וחט ◌ִ
אני ◌ֵ ◌ָ
פש ◌ַעי ◌ֲ ◌ִ
)תהלים נא( ◌ִּכי ◌ְ ׁ ◌ָ
אדע ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הרי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מחטאיהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לה0מר ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כח
נמחקַ◌ ,רק ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
למעלה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חטאוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדםָ◌ ,ר ׁש ּום ◌ֶ ◌ְ
חטא ◌ָ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
כב ◌ִסי ◌ַ ּב ◌ֶנּ ◌ֶתר
אמר )ירמיה ב( ◌ִּכי ◌ִאם ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ַר ◌ָ ּבהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אדם
חטא ◌ָ ◌ָ
ראהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
לפניֹ ּ .
עונַ◌ ָ◌ ְ◌ %
נכתם ◌ֲ ◌ֵ
ב ◌רית ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ְותרבי ◌ָלִֹ ּ %
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
כש ◌ָ ◌ָ
שה רֹ ׁ ◌ֶשםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אחת  -עוֹ ◌ֶ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חטא ּבוֹ
לישית
חטא ּבוֹ ּ ◌ַפ ◌ַעם ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
מתח ◌ֵ ּזק יוֹ ◌ֵתר אוֹ תוֹ ◌ָהרֹ ׁ ◌ֶשםָ◌ ָ◌ .
ּ◌ַפ ◌ַעם ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
נכתם ◌ֲעוֹ ◌ֵנ%
ואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
לצד ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
מתפ ◌ֵ0ט אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶּכ ◌ֶתם ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
 ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַלפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
חטא ◌ָ ◌ִ
ראהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
לפניֹ ּ .
◌ְ ◌ָ ◌ַ
דוד ◌ַ ◌ֶּ
עליו
חטא ◌ִ ◌ְנר ׁ ◌ָשם ◌ָ ◌ָ
חשב ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
העסק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעַ◌ ׁ ָ◌ ,
ה ּוא ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
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את- %א
חט ◌ְ
למיםַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? )שמואל ב יב( ◌ַגּ ם ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
העביר ◌ַ ◌ָּ
הרשם ◌ִ ◌ְּ
פניו.
מל ◌ָ ◌ָ
העבר אוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ָתמ ּותַ◌ ֳ◌ ָ◌ .
היתה ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבאֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
למה ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלִ◌ %מ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ֶ
נתן אוֹ ◌ָ ּ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ָ◌ ,
החתי ◌ִ ּ
רכוֹ ׁ ◌ֶשל
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כַ◌ %דּ ◌ְ ּ
לזה? ◌ָ ◌ַ
מק ֶֹ ◌דם ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְלא ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ִ ּ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
להיוֹ ת
אדם ◌ִ ◌ְ
לבן ◌ָ ◌ָ
זמ ◌ֶנת ◌ְ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ַ◌ -אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ֶ◌ּ 3
זמנּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֶזהֵּ◌ .כ ◌ָיון
יע ◌ְ ◌ַ
תה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
אחר ◌ְונוֹ ◌ֵ ׂ
מק ◌ִדּ ים ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ ַ◌ ,
שא אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ִ ◌ִּ
האחר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
פני ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
נדחה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ָ ׂ
זמנּ וֹ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יע ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
שא אוֹ ◌ָ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
וקשה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
מסת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכּ %ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַ ◌ַ
זמנּ וֹ ◌ִ ◌ִּ
האחר ◌ַה ◌ֶ ּזה.
פני ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
יע ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
עדין -א ◌ִ ◌ִ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
להעבירוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
החתי ]כפי שאמרנו[ ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה,
◌ְוסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ◌ְלא ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ִ ּ◌ִ
הארץ ◌ַ ◌ְּ
טרם
לכנען ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
נת ◌ָנה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ותמצא ◌ָל ◌ָּמה ◌ִ ּ◌ְ
◌ֵצא ◌ְ ◌ַוד ◌ֵ ּיק ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ודבר
אחד ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וה ּכֹל סוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
דבר ◌ֶזהַ◌ ְ◌ .
ותמצא ◌ָ ◌ָ
ראלָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
ושב
חטאוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִודַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ָדה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
אחדֹ ּ .
◌ֶ ◌ָ
חטא
חטאים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מל ּבוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הסיר ◌ִ ּ◌ִ
תש ּו ◌ָבה- ,א ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ׁ
יגרם
עליהם ◌ָּת ◌ִמיד ׁ ◌ֶש ◌ָּמא ◌ִ ◌ְ ֹ
פחד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חטא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעִּ◌ ,כי ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
ולכן -א ׁ ◌ָש ◌ַכח אוֹ ◌ָתם
הס ◌ָ ּכ ◌ָנהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליו ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ּ◌ַ
ויקטרג ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
מרצוֹ נוֹ .
◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ּו ◌ֵ ◌ְ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְתל ּויוֹ ת
אדע ּ ָ◌ -כל ◌ַ ◌ְ
אני ◌ֵ ◌ָ
אחרִ◌ּ ,כי ◌ְפ ׁ ◌ָש ◌ַעי ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
תמיד
נגדּ י ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וחט ◌ִ
אני ◌ֵ ◌ַ
אדם ◌ֲ ◌ִ
חטאי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
אדעָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
פגימת ◌ַ ◌ְּ
מהמאתה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְש ֹ
יצאה ◌ִ ּ◌3
בנה ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
 זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַמט ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
לבטח,
ראל ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
וישב ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
התב ּ ◌ֵסם ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ְוהאירה ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
איש ּ◌ַת ◌ַחת
לבטח ◌ִ ׁ
ראל ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
ויש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ה( ◌ַו ◌ֵ ּי ׁ ◌ֶשב ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
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עיני%
והרע ּ§ב ¤ ¥
חטאתי § ¨ ©
לבדּ ¦ ¨ ¨ %
תמיד :ו §ל§ © § %
נגדּ י ¨ ¦
אתי ¦ § ¤
וחט ¦
§ © ּ¨

I

I

 Iזוהר תהלים I

תמידְ◌ ,ו-א
נגדּ י ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וחט ◌ִ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ -
אנתוֹ ִ◌ ְ◌ .
ותחת ּ◌ְת ◌ֵ ◌ָ
◌ַגּ ◌ְפנוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
יח ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
בא ◌ֶ ◌ֶ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
ִנפסק ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
מלָּ◌ ַ◌ %
לעתיד ◌ָלבאְּ◌ ,כמוֹ
הארץ.
אעביר ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מאה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
ואת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
אמר )זכריה יג( ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ

ועם
ׂשמאל ְ ִ
ול ְ ֹ
לימין ְ ִ
יסטה ְ ָ ִ
ולא ִ ְ ֶ
מחטאיו ְ ֹ
ּׁשמר ֵ ֲ ָ ָ
לה ָ ֵ
אדם ְ ִ
צריָ ָ 5
ִָ
ּכׁשאדם
ׁשהרי ְ ֶ ָ ָ
ּבכל יֹום ָויֹום ֶ ֲ ֵ
ּבחטאיו ְ ָ
לבּדק ַ ֲ ָ ָ
לאדם ִ ְ
צריָ ָ ָ 5
ָּכל ֶזה ָ ִ
והֹולכים ִעּמֹו ָּכל ַהּיֹום
לפניו ְ ְ ִ
ֹומדים ְ ָ ָ
עדים ע ְ ִ
ׁשני ֵ ִ
ּמּטתֹו ְ ֵ
ֹומד ִמ ִ ָ
ע ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
תמיד )נא ,ה( ] :זוהר ח"א פ' וישב )דף קצאַ◌ ָ◌ [(.
נגדי ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ ּ
וח ּ ◌ָט ◌ִ
◌ְ ◌ַ
מחטאיו ◌ְו,א
לה-מר ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ #
יוֹ ◌ֵסיִ◌ ,מ-וּ ם ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
לבדּ ק ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ִ ◌ְ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ #
ועם ◌ָּכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
מאלִ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
ול ◌ְ ׂ
לימין ◌ְ ◌ִ
ִיסטה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֶ
חטאיו
עדים
אדם עוֹ ◌ֵמד ◌ִמ ּ◌ִמ ◌ָּטתוֹ ְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ֵ ◌ִ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
האדם ◌ָלק ּום -
עמוֹ ◌ָּכל ◌ַה ּיוֹ ם .רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ◌ִ ּ
עיני%
עיניו) :משלי ד( ◌ֵ ◌ֶ
תח ◌ֵ ◌ָ
מרים לוֹ ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
העדים אוֹ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
ללכת -
רגליו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מסדּ ר ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נגדּ ָ◌ .%קם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ועפעפיְ◌ ַ◌ %יי ׁ ◌ִשיר ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
לנכח ◌ַי ◌ִ ּביט ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ְ ֹ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן,
רגלְ◌ #וגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
מעגּ ל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מרים לוֹ ) :שם( ּ ◌ַפ ◌ֵּלס ◌ַ ◌ְ ◌ַ
העדים אוֹ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
מחטאיוּ ְ◌ .ב ◌ָכל יוֹ ם
לה0מר ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
צרי %לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
האדם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םִ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלָ◌ ָ◌ ָ◌ %
0עשה
ולבדּ ֹק ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
צריּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
ילהִ◌ ָ◌ ,
◌ָויוֹ םְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַה ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ּ
ויסת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָּת ◌ִמידְּ◌ ,כ ◌ֵדי
מהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָי ׁש ּוב ◌ֵ ◌ֶ
תמיד,
נגדּ י ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וחט ◌ִ
לפני ◌ִר ּבוֹ נוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר )תהלים נא( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מהם.
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ◌ֵ ◌ֶ

ּכלל
חטאֹו ְ ָ
היה ֶ ְ
ּומה ָ ָ
הּמלַ 5
ּדוד ַ ֶ ֶ
חטא ָ ִ
האם ָ ָ
ִַ
לבד! וגו'
◌ְל! ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ

)נא,

ו( :

]זוהר ח"ב פ' משפטים )דף ק"ז[(.
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יתי ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ל%
עש ◌ִ
עיניׂ ִ◌ ָ◌ #
והרע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
חטא ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לב ◌ְדּ ָ◌ ָ◌ #
אמר) ,תהלים נא( ◌ְלַ◌ ְ◌ #
◌ָ ◌ַ
לבדּ ּ ָ◌ ֶ◌ ?%
חטאים ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ֵטא
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לבדּ ַ◌ ,%מה ◌ֶ ּזה ◌ְלְ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ְ ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ַ ◌ָ ּ
לבני
חטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חטאים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ויש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אדםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ולבני ◌ָ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְו-א ◌ַ ◌ָ ּ
חטאים ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ֵטא ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
בר ּו -%ה ּואֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִלקדוֹ ׁש ◌ָ ּ
◌ָ ◌ָ
חטא
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
אדם )אחרים(ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
לבני ◌ָ ◌ָ
לבדּ וֹ ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
חטא
הרי ◌ָ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ואם ּתֹ ◌ַ
אדםִ◌ ְ◌ .
לבני ◌ָ ◌ָ
לבדּ וֹ ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
ערוה
א0ה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַעל ◌ִ ◌ָ
החטא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעָ◌ ׁ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
וחטא ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
לחברוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וחטא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
עלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ַ
תה ◌ַעל ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ּ
אסר אוֹ ◌ָ ּ
היה,
התר ◌ָ ◌ָ
אתה אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ּב ◌ֶ ּ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא - -א ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ַל ◌ְּק ◌ָרב,
עלה ◌ֶ ◌ֶ
לה ◌ִ ◌ַ ּ
וגט ◌ָ ◌ָ
לקח ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
ְודוד ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ
מב ◌ְ ◌ָ ּ
היה ◌ָ ּ
לאש ּתוֹ ◌ָ ּכל
זמן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
תנים ◌ֵגּ ט ◌ְ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
מנהג ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ְ ׂ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
זמן
עבר ◌ְ ◌ַ
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עשה א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ
וכׂ ָ◌ ָ◌ %
לחילָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ַ ◌ִ
שה ◌ָ ּכל ◌ַמה
בהתר ◌ָע ◌ָ ׂ
תה ◌ָדּ ◌ִודּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ּ◌ֵ
לכלַ◌ ָ◌ ,
ְוהיתה ּ ◌ְפט ּו ◌ָרה ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לקח אוֹ ◌ָ ּ
היה ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִאיר
אס ּור- ,א ◌ָ ◌ָ
היה ◌ְ ּב ◌ִ ּ
אלמלא -א ◌ָ ּכֶ◌ ְ◌ %וזה ◌ָ ◌ָ
שהֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
0ע ◌ָ ׂ
◌ֶ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
לעד ּות) ,שמואל ב
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
אוֹ ◌ָ ּ
ודּ אי
אש ּתוֹ ◌ִהיאַ◌ ַ◌ ,
אש ּתוֹ ֵ◌ .עד ּות ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
ַוינחם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֵאת ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ִ ׁ ◌ְ
יב( ◌ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
אליו ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הז ◌ַדּ ּ◌ְמ ◌ָנה ◌ֵ ◌ָ
היתה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
אש ּתוֹ ּ ,ו ◌ַבת ז ּוגוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
)וסוד הדבר מלכות של מעלה שהוא נעשה רגל רביעית למרכבה העליונה ,ונקרא
בת שבע ,על אבן

דוד ◌ֶאת
חטא ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ֵעד ּות ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
אחת שבע העינים( ◌ֲ ◌ֵ
אמרנ ּו.
חטא ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ְ

חטא? )אלא( ◌ַ ◌ָ ּ
לבדּ וֹ ◌ְו-א
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
החטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
הרג
עמוֹ ן ◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
הרג ◌ֶאת א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
לאחרֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חרב ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ּ
רבוֹ ן
היה ◌ִ ּ
הרי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
ואדני יוֹ ◌ָאבֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ
אמר לוֹ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
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כיחֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כג( ◌ֵא ◌ֶּלה ׁ ◌ְשמוֹ ת
והכת ּוב מוֹ ◌ִ ◌ַ
עליו )ועל יואב(ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
תה
אשר ◌ְליוֹ ◌ָאבְ◌ .ו-א ◌ָ ◌ַ
לדודְ◌ ,ו-א ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ב ◌רים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הגּ ּ ִֹ
◌ַ ◌ִ
הרג אוֹ תוֹ ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
נמצא
והכת ּוב אוֹ ◌ֵמר ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עמוֹ ןּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והרג אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ָעהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חרב ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ּ
דבר
למעט ה ּוא ◌ָ ּבאּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
חתיַ◌ .רק ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דבר א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ַה ◌ִ ּ◌ִ
אתוֹ ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ,רק ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ
א ּו ◌ִר ◌ָ ּיהְ◌ ,ו-א ◌ְּבא ּו ◌ִר ◌ָ ּיהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
הרגת
אמרְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
עקם,
נחש ◌ָ ֹ
היה ◌ָחק ּוק ּבוֹ ◌ָ ◌ָ ׁ
עמוֹ ן ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ֶ
חרב ◌ְּב ◌ֵני ◌ַע ּמוֹ ןָ◌ ְ◌ .
◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
חרב ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ּ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
זרה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםַ◌ ָ◌ .
◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ַדּ ◌ְרקוֹ ןְ◌ ,וה ּוא ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
ש ּק ּוץ) .שכיון שחרב בני עמון התגברה אותה
כ ◌ַח ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ִ
נתת ּ ֹ
ה ּואָּ◌ ַ◌ ָ◌ ,
הרג ּו
שעה על אוריה ,כמה חזק התחזק אותו נחש עקם( ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
והתגּ ◌ְ ּב ◌ָרה
ראלַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
מב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
רבים ◌ִ ◌ְ ּ
ועמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
עמוֹ ן ◌ֶאת א ּו ◌ִר ◌ָ ּיהּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ּ
תה ◌ֲעבוֹ ◌ָדה
חזק ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חרב ◌ְּב ◌ֵני ◌ַע ּמוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ֶֹ ◌
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ֶ ◌ֶ
התח ◌ְ ּז ◌ָקה אוֹ ◌ָ ּ
◌ ◌ָָזרה ׁ ◌ִש ּק ּוץ.
עליו א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה
היה ◌ַצ ◌ִדּ יקֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶשא ּו ◌ִר ◌ָ ּיה -א ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
צדּ יק ה ּוא ◌ָ ◌ָ
החתי - -א ◌ָ ּכִ◌ ַ◌ !%
◌ַ ◌ִ ּ◌ִ
היהֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש ◌ֵ0ם ◌ְמקוֹ מוֹ
הגּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ויפתח ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
חתיְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היה ◌ִ ּ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לעדיַ◌ ,על ׁ ◌ֵשם ◌ְמקוֹ מוֹ
הח ּ◌ִתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּ
עמוֹ ן
דבר א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ִנקרא ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ .%
◌ ◌ְ ◌ָ
0ק ּוץ ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ּ
א-היםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ֲחנוֹ ת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָהי ּו ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן
מחנה ◌ֱ ◌ִ
התגּ ◌ֵ ּבר ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
למעלה
מחנה ◌ֶזהָ◌ ּ ,פ ◌ַגם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלהּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
לבדּ ְ◌ %ו-א
חטאתיְ◌ ַ◌ ְ◌ .
לבדּ ִ◌ ָ◌ ָ◌ #
אמר ◌ָדּ ◌ִודְ◌ ,לְ◌ ַ◌ ְ◌ #
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
אחרַ◌ ְ◌ .
מחנה ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
דבר
וזה ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אליוֶ◌ ְ◌ .
חטא ◌ֵ ◌ָ
החטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
לאחרֶ◌ ׁ .שה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מ0טטוֹ ת
עיניו ◌ְ ◌ְ
עמוֹ ןּ ָ◌ .כת ּובִּ◌ ,כי ה' ◌ֵ ◌ָ
א ּו ◌ִר ◌ָ ּיהֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
חרב ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ּ
הארץּ ֵ◌ ,
המה
וכת ּוב) ,זכריה ד( ◌ֵ ◌ֵ
אל ּו ◌ַה ◌ְנּ ◌ֵקבוֹ תָ◌ ְ◌ .
◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עיני ה' ◌ֵ ◌ָּ
ּ
טטיםּ ֵ◌ ,
אמר )תהלים
והרי ◌ֵהם ◌ְיד ּו ◌ִעיםָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
כריםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אל ּו ◌ַה ◌ְז ◌ָ ◌ִ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ׁ
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 Iזוהר תהלים I

I

צרי%
היה ◌ָ ◌ִ
עיניָ◌ ָ◌ %
לפני ◌ֵ ◌ֶ
עיניֵ◌ ְ◌ ִ◌ ?%
יתיּ ְ◌ .ב ◌ֵ ◌ֶ
עש ◌ִ
עיניׂ ִ◌ ָ◌ #
והרע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
נא( ◌ְ ◌ָ ◌ַ
להיוֹ ת! ◌ֶ ◌ָּ
אמר ◌ָדּ ◌ִודּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
עיניַ◌ ָ◌ ?%
אלא ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
זמינים
עיניָ◌ %הי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הרי ◌ֵ ◌ֶ
דע ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הייתי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
היהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
עיניָ◌ ָ◌ %
חטאתיּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
חטאתי
החטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
בתי אוֹ ◌ָתםֵ◌ ֲ◌ ,
החש ◌ְ ּ◌ִ
לפני ◌ְו-א ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
עיני.%
היה? ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
איזה ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ָ
יתיְּ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
ועש ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
יהיה ◌ִלי
פט! )נא ,ו( ְ◌ :ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
דבר! ּ ◌ִת ◌ְז ◌ֶ ּכה ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֶ
צדק ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֶ
למען ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
דבר,
אמן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
לפניֹ ּ .%
ּ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה לוֹ ◌ַמר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ָּ◌ 3
היה
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ◌ַּב ◌ְדּ ◌ַחן ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ,#
אמנ ּותוֹ ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מדבר ◌ְ ּב ◌ָּ◌ 3
היה ◌ְּכ ◌ֵדי
לבדּ ◌ָחנוּ תוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ׁ ,#שב ◌ְ ◌ַ ◌ְ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בצערֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
חנני
אמרתי )שם כו( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֲ◌ ,
אמרּ ִ◌ ,
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ .#
◌ְ ◌ַ
לב ◌ֵדּ ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
חטאתי
הרי ◌ָ ◌ָ ◌ִ
נסיוֹ ◌ְנֵ◌ ֲ◌ .%
לעמד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ָּת ׁ ◌ֶש5א א ּו ◌ַכל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ונ ּ ◌ֵס ◌ִניָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ה' ◌ְ ◌ַ
חטאתי,
אלמלא -א ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
דברֶ◌ ֱ◌ %
ויהיה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
דברֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
למען ּ◌ִת ◌ְצ ◌ַדּ ק ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
חטאתיְּ◌ ,כ ◌ֵדי
עכ ׁ ◌ָשו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ריקנ ּותְ◌ ַ◌ .
דברּ ְ◌ %ב ◌ֵ ◌ָ
ויהיה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אמתֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דברי ◌ֱ ◌ֶ
ִיהיה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֶ
יתי,
עש ◌ִ
לכן ◌ָ ◌ִ ׂ
בריֵ◌ ָ◌ ,%
לצ ◌ֵדּ ק ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
נתתי ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ
אמתִ◌ּ ַ◌ ָ◌ ,
דברֶ◌ ֱ◌ %
היה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
ואמר
לאמנ ּותוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
פטַ◌ ָ◌ .%
בש ◌ְ ◌ֶ
זכה ◌ְ ׁ ◌ָ
דברִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶּ
למען ּ◌ִת ◌ְצ ◌ַדּ ק ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
חזר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָּ◌ 3
היה ◌ָראוּ י
ברי ◌ַ ּב ◌ְדּ ◌ָחנ ּות ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ ׁ .%ש ◌ִנינ ּוָ◌ ,דּ ◌ִוד ,א ◌ָ ◌ָ
צערוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ּתוֹ ֲ◌ ַ◌ %
קרבי
חלל ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
ולבי ◌ָ ◌ַ
אמר) ,שם קט( ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
הרי הוּ א ◌ָ ◌ַ
עשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
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I

אמרּ ַ◌ ,ב ◌ֵּלב
אבל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
)נקוד חלל ,שכבר היה חלל בקרבי( ◌ָ ּכ %ה ּואָ◌ ֲ◌ .
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ֵלא
באחד ר ּו ◌ַח .אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָדּ ם ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
היכלוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ָ
◌ֵי ׁש ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ
ריקן,
הרי ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
ול ◌ִ ּבי -א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
הרעִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ִדּ ּי ּור ◌ַל ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
בדםּ ,בוֹ ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ָ
ודּ אי
ולבי ה ּוא ◌ַ ◌ַ
הרעּ ִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יצר ◌ָ ◌ָ
כן ּבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
לש ּ ֹ
לדם ◌ַרע ◌ִ ׁ ◌ְ
נתתי ◌ִד ּי ּור ◌ְ ◌ָ
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
חלל ◌ְּב ◌ִלי ◌ִד ּי ּור )דם( ◌ַרעָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכֶ◌ %זה- ,א ◌ָרא ּוי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְלאוֹ תוֹ
חטאּ ָ◌ ֶ◌ ,
אמר ּו,
לר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ּ ֹי ◌ְ
לתת ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ָ ◌ְ
אלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ
חטא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ְ
מחל לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
תש ּו ◌ָבה ּו ◌ָ ◌ַ
ושב ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
חטא ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
אלמ ◌ָדה
אמר )תהלים נא ,טו( ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
אדםַ◌ ְ◌ .
לש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִ ׁ ◌ְ
ישוּ בוּ .
אליׁ ָ◌ #
וחט ◌ִאים ◌ֵ ◌ֶ
פש ◌ִעים ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
ֹ ׁ ◌ְ
רכיָּ◌ ַ◌ ְ◌ #
עלה ּובוֹ ◌ֶכה
יתים ֹ ◌ֶ
במעלה ◌ַה ◌ֵ ּז ◌ִ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ודוד ֹ ◌ֶ
וכת ּוב) ,שמואל ב טו( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
ויחף
ראש לוֹ ◌ָחפ ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יחףׁ ֹ .
הלֵ◌ ָ◌ %
ְורא ׁש לוֹ ◌ָחפ ּוי ◌ְוה ּוא ֹ ◌ֵ
◌ ֹ
◌ָל ◌ָּמה? ◌ֶ ◌ָּ
והם ◌ָהי ּו
ענשֵ◌ ְ◌ ,
לקבל ֶֹ ◌ ׁ
עצמוֹ ◌ָנז ּוף ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עשה ◌ַ ◌ְ
היה ◌ָנז ּוףׂ ָ◌ ָ◌ ,
אלא ◌ָ ◌ָ
העבד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ %עוֹ ◌ֵבד ◌ְ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אמוֹ תְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ַ ◌ְ
אר ◌ַ ּבע ◌ַ ּ
לר ּבוֹ
ראה ,יוֹ ◌ֵתר
למהּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ִּב ◌ְ ׁ
לחטאוֹ ◌ָל ׁש ּו ּב ◌ִ ּ◌ֶ
ּומ ּו ◌ָדע ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עליו
עבר ּו ◌ָ ◌ָ
מכל ◌ַה ◌ָ ּצרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
מעי ◌ֶ ּבן ◌ֵגּ ◌ָרא ◌ִ ◌ָ ּ
שה לוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
0ע ◌ָ ׂ
היה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
היה ◌ָרא ּוי
דברֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
נגדּ וֹ ◌ָ ◌ָ
◌ַעד אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ םְ◌ ,ו-א ◌ֵה ׁ ◌ִשיב ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
היה
מעי ◌ָ ◌ָ
להתבוֹ ◌ֵנןִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ִ
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ֵ ׁ
חטאיוְ◌ ַ◌ .
התכ ּ ◌ְפר ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
בזה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
לוֹ ּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ועשה
לדוד ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
יצא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למה ◌ָ ◌ָ
וחכמה ◌ַר ◌ָ ּבה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכםָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
למיד ◌ָ ◌ָ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
היתה ּבוֹ ָּ◌ ָ◌ ,
0עשה? ◌ֶ ◌ָּ
הדּ ◌ָברִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
היה ◌ַ ◌ָ
אחר ◌ָ ◌ָ
ממקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
לוֹ ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
אלא ◌ִ ◌ָּ
והכניס לוֹ
עשההרי ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
עלתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִל ּבוֹ ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
וכל ◌ֶזה ◌ְלתוֹ ◌ַ ◌ְ ּ
לבוֹ ◌ְּב ׁ ◌ֶש ◌ֶבר
למה ◌ְו ׁ ◌ָש ◌ַבר ◌ִ ּ
תשוּ ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
מעיָ◌ ,גּ ◌ַרם לוֹ ◌ָל ׁשוּ ב ◌ִּב ◌ְ ׁ
לוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
מתוֹ ִ◌ %ל ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דמעוֹ ת ◌ִ ּ
הרבה ◌ְ ◌ָ
וש ◌ַפּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ %
◌ַרבָ◌ ׁ ְ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַ ◌ֵּ
עליוֹ ן
ממקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
ידע ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
קללַ◌ ָ◌ .
אמרִּ◌ ,כי ה' ◌ָ ◌ַ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַ
הרי ◌ִ ◌ָּ
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I

אחד
מה ◌ְ ּבנוֹ ָ◌ ֶ◌ -דוד ◌ֶאת ׁ ◌ְש ֹ
הדּ ◌ָברְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ◌ִצ ּו ּו ◌ִיים ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַָירד ◌ַ ◌ָ
הצ ּו ּו ◌ִיים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ָ ּוה אוֹ תוֹ .
ואחד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשל יוֹ ◌ָאבָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מעיִ◌ ,עם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ ּ
עשה
ידעת ◌ֵאת ◌ָ ◌ָ ׂ
וגם ◌ַא ◌ָּתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ָאב ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ב( ◌ְ ◌ַ
מה -אאפ ּל ּו ׁ ◌ְש ֹ
הרי ◌ֲ ◌ִ
היהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נסתר ◌ָ ◌ָ
◌ִלי יוֹ ◌ָאב ◌ֶ ּבן ◌ְצר ּו ◌ָיהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
לדעתָּ◌ ֶ◌ .
התגּ ◌ָּלה
אחרים ◌ָ ◌ְידע ּו )אותו(ֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
היה לוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
ידע ◌ָּת ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,מה ◌ֶ50א ◌ָרא ּוי
ואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
מהַ◌ ְ◌ .◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
לדעת.
◌ְלַ◌ ַ◌ ָ◌ %
מעי ◌ֶבן ◌ֵגּ ◌ָראַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
עמִ◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ִ
והנּ ה ◌ִ ּ◌ְ
מעי ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
היהּ ,ו ◌ִמּ 0ום
רבוֹ ◌ָ ◌ָ
עמָ◌ּ %ת ◌ִמידּ ַ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מזמן ה ּוא ◌ִ ◌ְּ
עמָּ◌ 3◌ ְ◌ ?%
והנּ ה ◌ִ ◌ְּ
מעי ◌ֶזה
אבל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
והנּ ה ◌ִע ּ◌ְמ %יוֹ ◌ָאבָ◌ ֲ◌ .
אמר לוֹ ◌ַעל יוֹ ◌ָאב ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ָ ּכ- %א ◌ָ ◌ַ
קרא
המ ◌ֶלַ◌ %ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
עמַ◌ .%ו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַלח ◌ַ ּ◌ֶ
והנּ ה ◌ִ ּ◌ְ
אמר ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
עמוֹ ַ◌ ָ◌ ,
מצא ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תמיד ◌ִ ּ
איפה ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בית ◌ִּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַלםֹ ֵ◌ .
אמר ◌ְּב ◌ֵנה ◌ְלִ◌ ַ◌ %
מעי ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
חכמתוֹ
מה ◌ָ ּב ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָּדדים
הצ ◌ָ ◌ִ
בחכמהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכֹל ◌ָע ◌ָ ׂ
אלא ◌ַ ּ
ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ֹ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
אני
מהִ◌ ֲ◌ ,ואמר ׁ ◌ְש ֹ
חכםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ָ ◌ָ
מעי ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
התבוֹ ◌ֵנןֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ
יצא ◌ַהח ּו ◌ָצה .עוֹ ד
מעי ◌ְו-א ◌ֵ ◌ֵ
גדּ ל ּתוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
רוֹ ◌ֶצה ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
יצא
חכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב טז( ֹ ◌ֵ
מה ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָיח ׁ ◌ְש ֹ
הש ◌ִגּ ◌ַ
אחר ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מס ּ ◌ִפיק ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ָיצוֹ א ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ויקלל
עמים? ◌ַ ◌ְ
יצא ◌ָיצוֹ א ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
מקללַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֵ
)לו(ָּ◌ ֶ◌ .
ויציאה
לדודָ◌ ִ◌ ִ◌ ,
מדרשוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
אחת ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִ ◌ֵּ
יציאה ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אחת
יציאה ◌ַ ◌ַ
עליוָ◌ ִ◌ ְ◌ .
עבדּ וֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּמת ◌ָ ◌ָ
לים ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ
אחת ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִמיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
יח
והש ◌ִגּ ◌ַ
מה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְראה ׁ ◌ְש ֹ
וכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
לעבדיםָ◌ ְ◌ .
ויציאה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ ִ◌ ִ◌ ,%
והיה
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
ה0נ ◌ָ ּיהַ◌ ְ◌ ,
היציאה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
דש אוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הק ◌ ׁ
◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
אמר
עפר ◌ַמה ּו? ◌ָ ◌ַ
ועפר ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
יציאה ◌ָימ ּותַ◌ ּ ִ◌ ְ◌ .
ידע ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ִ ◌ָ
צאתַ◌ ָ◌ .%
◌ְ ּביוֹ ם ◌ֵ ◌ְ
מים,
יהיה ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
מעי ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עפרֶ◌ ,אל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
היה ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ָ
אבי ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
מהֶ◌ ,אל ◌ָ ◌ִׁ◌ְש ֹ
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I

עפר
קדרוֹ ןָ◌ ׁ .שם ◌ָ ◌ָ
נחל ◌ִ ◌ְ
ועבר ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ
צאתְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ %
והיה ◌ְ ּביוֹ ם ◌ֵ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ְּכמוֹ סוֹ ◌ָטה,
עפר ּו ◌ַ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ָ
מהְ◌ ִ◌ ,ניהם ◌ָדּ ן ׁ ◌ְש ֹ
מיםְ◌ ׁ .ש ◌ֵ ◌ֶ
ְוכאן ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ָ
לאביו.
רכוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הסטין ◌ַדּ ◌ְ ּ
למי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
0בע לוֹ ◌ַבה'
וא ◌ָ ◌ַ
וכת ּוב ◌ָ ◌ֶ
נמרצתָ◌ ְ◌ .
קללה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קללני ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָּכת ּוב ◌ְוה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
טפ ׁש?
היה ◌ִ ּ ◌ֵ
מעי ◌ָ ◌ָ
וכי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
חרבִ◌ ְ◌ .
אמיתּ ֶ◌ %ב ◌ָ ◌ֶ
לאמר ◌ִאם ◌ֲ ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּ
חנית
אבל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
חרב -אָ◌ ֲ◌ ,
יאמר ◌ַּב ◌ֶ ◌ֶ
יע אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ֹ ◌ַ
הש ◌ִּב ◌ַ
אל ּו ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ %
אוֹ ◌ְ ּב ◌ֵחץ ◌ֵּכןָּ◌ ֶ◌ .
התינוֹ ק,
אמר ◌ַ ּ◌ִ
אחד ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ּכאןָ◌ ֶ◌ .
דברים ◌ֵ ׁ
אלא ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
העננים.
ק7יו עוֹ ◌ִלים ◌ְלר ּום ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ַ ◌ָ
הגּ דוֹ ל ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּק ◌ְ ׂ
הדּ ג ◌ַ ◌ָ
◌ְּבנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
היה מוֹ ◌ִציא
לה0בעָ◌ ָ◌ ,
היה רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלְּ◌ ,%כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ְשב ּו ◌ָעתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
וכ%
נש ◌ַּבעָ◌ ְ◌ .
ושם ◌ִ ׁ ◌ְ
היה ◌ָחק ּוק ׁ ◌ֵשם ◌ָחק ּוק ◌ְ ׁ ◌ָ
חרבוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
אמית%
לאמר ◌ִאם ◌ֲ ◌ִ ◌ְ
0בע לוֹ ◌ַבה' ◌ֵ ֹ
וא ◌ָ ◌ַ
מעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ֶ
עשה ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׂ
חרב) .בחרב הזו שהשם
ה0ב ּו ◌ָעה ◌ַה ּזוֹ ? ◌ֶּב ◌ָ ◌ֶ
היתה ◌ַ ◌ְ
חרבַּ◌ .ב ◌ָּמה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ּב ◌ָ ◌ֶ
מה.אחר ◌ָדּ ן ׁ ◌ְש ֹ
ודבר ◌ַ ◌ֵ
נש ◌ַּבעָ◌ ָ◌ ְ◌ .
חרב ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוש רקק בה שבועה( ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אליו.
ברים ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דברים ֵ◌ ֲ◌ -
אביּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קללה ◌ָ ּבא ◌ֶאל ◌ָ ◌ִ
אמרּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
עשה
מה ◌ָ ◌ָ ׂולכן ׁ ◌ְש ֹ
חרבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הרג אוֹ תוֹ ◌ְו-א ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ֶ
המפרש ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ַב ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ְ ָֹ ◌ ׁ
יע אוֹ תוֹ ָ◌ ,ל ◌ָּמה
הש ◌ִ ּב ◌ַ
להתבוֹ ◌ֵנןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ׁ ◌ְ
עכשו ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ּכָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .%
הרי ◌ַ ◌ֵּ
הלב
עלילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
היתה ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ְ0ב ּו ◌ָעה זוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הרג אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
כאחד? ◌ֶ ◌ָּ
והרי
הרג אוֹ תוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ודּ אי ◌ָדּ ◌ִוד -א ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ַ ◌ַ
והפה -א ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
מקבל ◌ֲ ◌ִ ּ
הכלֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אפל ּו
והלב -א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מק ◌ְּב ◌ִלים ◌ַ ּ ֹ
איברי ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ַ
◌ָיד ּו ◌ַעּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
וקבל
הלבּ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
היה ◌ַ ּ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
ערהָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ֲ ◌ָ
נימה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ׂ
◌ְּכח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ָ
אשר
וידעת ◌ֵאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לקבלּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָּ◌ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
◌ַמה ◌ֶ50א ◌ָרא ּוי לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
להיוֹ ת נוֹ ◌ֵטר
האילן גּ וֹ ◌ֵרם ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
עשה ּלוֹ ◌ָ ּכת ּובְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
נחש.
◌ְונוֹ ◌ֵקם ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ ׁ
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 Iזוהר תהלים I

I

התּפּלל
ודוד ִ ְ ַ ֵ
ּמׁשיח ְ ָ ִ
ּבקרּבי  -זֹו רּוחֹו ֶׁשל ַה ָ ִ ַ
חּדׁש ְ ִ ְ ִ
ורּוח ָנכֹון ַ ֵ
ְ ַ
ּבקר ִּבי.
רּוח ָנכֹון ַח ֵּדׁש ְ ִ ְ
אֹותֹו ַ
אהים וגו') ,נא ,יב( :
◌ֵלב ◌ָטהוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָרא ◌ִלי ◌ֱ ◌ִ
א,הים
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים נא( ◌ֵלב ◌ָטהוֹ ר ◌ְּב ◌ָרא ◌ִלי ◌ֱ ◌ִ
([ ◌ַ ◌ִ ּ
אבל ◌ֵלב
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
קר ◌ִּביֶ◌ .את ◌ַ ּ ◌ָ
חדּ ׁש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ְורוּ ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
0מע ◌ְוגוֹ ',
לעבדּ ֵ◌ %לב ◌ֵ ◌ַ
ונתת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר )מלכים א ג( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ָּ
◌ָטהוֹ רְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מש ּ◌ֶתה ּ◌ָת ◌ִמידּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֵ◌ %לב ◌ָטהוֹ ר
וכת ּוב )משלי טו( ◌ְוטוֹ ב ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
קרבי ֶ◌ -זה ּו ר ּו ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ַַודּ איְ◌ .ור ּו ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַח ◌ֵדּ ׁש ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
ודּ איְּ◌ ,כמוֹ
המ ◌ִים,
א-הים ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אמר )בראשית א( ◌ְור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מרחפת ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
והתעוֹ ◌ְרר ּו )יחזקאל יא( ◌ְור ּו ◌ַח
יחְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
והתעוֹ ◌ְרר ּו ,זוֹ ר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
חדּ ׁש
התפ ◌ֵּלל ,אוֹ תוֹ ר ּו ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
ודוד ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
קר ◌ְ ּב ◌ֶכםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אתן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
חדשה ◌ֶ ּ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
קר ◌ִ ּבי.
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
]זוהר ח"א פ' וישב )דף קצב:

סטה ◌ֶאת
עועים ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ
טמא ◌ְור ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ִ
האחר ◌ֵלב ◌ָ ◌ֵ
מהצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ִמ( ּום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
עועים,
קראת ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טמאה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וזוֹ ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
ועל ◌ֵּכן
עועיםַ◌ ְ◌ ,
קרב ּה ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מסּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אמר )ישעיה יט( ה' ◌ָ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חדּ ׁש? ◌ֶזה ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְּ
בנה.
הל ◌ָ ◌ָ
קרביַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֵ
חדּ ׁש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
תחדּ ׁ ◌ֶשת ◌ַ ◌ְּ
וק ◌ָ ּיםּ ,ו ◌ִמּ 0ום
ראל ◌ַחי ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
מלׂ ְ◌ ִ◌ %
בנהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
אלעזר ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
חדּ ׁשַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכֵ◌ ַ◌ %
עמד
אלעזרֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א כב( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
לר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ
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אצא
אמר ◌ֵ ◌ֵ
אליו ◌ַ ּב ◌ָּמהַ◌ .ו ּיֹ ◌ֶ
אמר ה' ◌ֵ ◌ָ
אפתנּ ּו ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אני ◌ֲ ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ◌ֲ ◌ִ
לפני ה' ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וגם ּת ּו ◌ָכל ◌ֵצא
פתה ◌ְ ◌ַ
אמר ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ֶ
נביאיו ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
ְוהייתי ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ְ ּב ◌ִפי ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת,
וכי ◌ַ ◌ְ
זרעאליִ◌ ְ◌ .
היתה ר ּו ◌ַח ◌ָנבוֹ ת ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
וש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ֵכןָ◌ ׁ ְ◌ .
ַוע ◌ֵ ׂ
◌ ◌ֲ
לש ּוב ◌ָלעוֹ ◌ָלם
למעלהֵ◌ ,הן ◌ְיכוֹ לוֹ ת ◌ָ ׁ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ְועוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והייתי ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ְּב ◌ִפי ◌ְוגוֹ '.
אצא ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמרֵ◌ ֵ◌ ,
והדּ ◌ָבר ּ◌ָתמ ּו ּ◌ַה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ְ ◌ַ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה
הרי ◌ִדּ ין ◌ַ ּ
אחאב? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נענש ◌ָ ◌ָ
הט ◌ַעם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ׁ
◌ְועוֹ דָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
לפני ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א
ראל ◌ָּכ %ה ּואֶ◌ ׁ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחאב
ואם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הטוֹ ◌ִבים ◌ִי ◌ָ ּקחִ◌ ְ◌ ,
וכרמיכם ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
תיכם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
שדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ח( ◌ֶאת ◌ְ ׂ
וזיתיכם ◌ַ ּ
היתה לוֹ ◌ֶּכ ◌ֶרם
היה! ◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נטל אוֹ ◌ָת ּה ◌ֶּכ ◌ֶרם ◌ְ ּב ◌ָנבוֹ תִ◌ ,דּ ין ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אל ּ◌ָתּ .בֹא ◌ְר ◌ֵאה,
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
רצה! ◌ָ ◌ַ
זהבְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
אחרת ,אוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
להסת ◌ֵּכל
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ָנבוֹ תּ ָ◌ ,כאן ◌ֵ ׁ
◌ָהר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ולעמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
 ◌ְ ◌ִוכי ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ָנבוֹ ת ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ַ ◌ֲ
צדּ יק,
ואם ה ּוא ◌ַ ◌ִ
לב ◌ֵ ּק ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֶקרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ָהר ּו ◌ַח? ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
אמת? ּו ◌ָמה
יב ◌ֵ ּק ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואֶ◌ ׁ ,שה ּוא עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ֶ
◌ֵאיַ◌ ְ◌ %
צדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ֶקרּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא -א ◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן?
צריִ◌ ַ◌ %
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה -א ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?
לעמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
צדּ יקֵ◌ ,איָ◌ %יכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואם ◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
לעמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ָ ּכל ◌ָ ּכַ◌ %צ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ֲ ֹ
ודּ אי ◌ָנבוֹ ת -א ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואָּ◌ ֶ◌ ,
0לטה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ּזוֹ ◌ִהי
היתה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחרת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלא ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
מדת ◌ְועוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ּ◌ָת ◌ִמיד עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רגיל ◌ְּב ׁ ◌ֶש ◌ֶקר,
לש ◌ֵ ּקרּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ִ
סטה ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ׁ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
והייתי ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶקר
אצא ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ֵ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ֶקרַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ׁ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ָ ּ
ועשה ◌ֵכן.
אמר לוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ ,
קרים
מכאןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קא( דּ ֹ ◌ֵבר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ֵצא ◌ִ ◌ָ ּ
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ודּ איְ◌ .ועוֹ דַ◌ ,על
עיניּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ַ ◌ַ
לנגד ◌ֵ ◌ָ
א ◌ִי ּכוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶהרג?
הרג אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ונטל ◌ֶאת ◌ַּכ ◌ְרמוֹ ָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ָ ◌ַ
0הרג ◌ֶאת ◌ָנבוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
ונטל
הרג אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִלי ◌ִדין ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נענשַ◌ ָ◌ .
הרג אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ִדין ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ׁ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ירש ◌ָּת,
וגם ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
הרצחת ◌ְ ◌ַ
◌ֶאת ◌ַּכ ◌ְרמוֹ ּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָּכָּ◌ %כת ּוב )מלכים א כא( ◌ֲ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵהם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נענשּ .ובא ּו ◌ְ ◌ֵ
ְועל ◌ֵּכן ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ׁ
◌ ◌ַ
מסטה אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ׁ ◌ֶש ◌ֶקרְ◌ ,וה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
ה0קר ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן
בריםַ◌ ְ◌ .
ארנ ּו ◌ֶאת ◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
והנּ ה ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
שיםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מע ◌ִ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
בכמה ◌ַ ◌ֲ
צדדים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מאה,
הט ◌ְ ◌ָ
מתוֹ 3◌ּ ַ◌ %
לצאת ◌ִ ּ
ורצה ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לה0מר ◌ִ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלּ ִ◌ %ב ◌ֵ ּק ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
חדּ ׁש
א,הים ◌ְורוּ ◌ַח ◌ָנכוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים נא( ◌ֵלב ◌ָטהוֹ ר ◌ְּב ◌ָרא ◌ִלי ◌ֱ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
והאחר ה ּוא ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶקרַ◌ ְ◌ .
קר ◌ִּבי .זוֹ ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ◌ָנכוֹ ןֵ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ִ ◌ְ
טמאה.
ואחת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אחת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְָדרגוֹ ת ◌ֵהןַ◌ ַ◌ ,

חסדים
ּולע ֵֹורר ֲ ָ ִ
לפני ֵה' ְ
להתקרב ִ ְ ֵ
קרּבן ָּבא ְ ִ ְ ָ ֵ
ְָ ָ
אהים וגו') ,נא ,יב( :
◌ֵלב ◌ָטהוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָרא ◌ִלי ◌ֱ ◌ִ
אמר לוֹ ֶ◌ ,זה
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
היה ◌ָמצ ּוי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ה'ּ ִ◌ ◌ [(.
קריב ּותַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
להיוֹ ת ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
קר ◌ָ ּבןֵ◌ ,קר ּוב ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קר ◌ָ ּבן ה ּוא ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
לחבריםְ◌ ָ◌ ,
הרי ◌ֶזה ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
קר ◌ָ ּבן? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ
תרים ◌ַ ◌ְּ
ונקש ◌ִרים ◌ֶזה ◌ִעם
אחד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
קרבים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
אחדּ ְ◌ ,ב ◌ִיח ּוד ׁ ◌ָש ◌ֵלםּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לתקן ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ0ם
נעשים ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
תרים
קרבן ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
קר ◌ָ ּבן ◌ַלה'ּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ְ
ליחדוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְּכ ◌ֵדי
ה0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להתת ◌ֵ ּקן ◌ַ ◌ֵ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ַלה' ה ּואַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
התעטר
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
רחמים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רחמים ◌ְו-א
וכל ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הכלָ◌ ְ◌ .
לב7ם ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
עטרוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
היםַ◌ .לה' ָ◌ -אנ ּו◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ִדּ יןּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %לה' ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ֵלא ◌ִ
]זוהר ח"א פ' ויקרא )דף
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רחמים ◌ְו-א
לא-היםָ◌ .אנ ּו רוֹ ◌ִצים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ִ
רחמיםְ◌ ,ו-א ◌ֵ
צריכים ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ברים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו,
הדּ ◌ָ ◌ִ
והרוחתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
0אלתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
חלקי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ִדיןַ◌ ָ◌ .
הרי ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים נא( ◌ֵלב ◌ָטהוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָרא ◌ִלי
אבל ◌ֲ ◌ֵ
הדּ ◌ָברָ◌ ֲ◌ .
וזה ּו ◌ֵּבר ּור ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ
זבחי
תבזהֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונדכה ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
א-הים וגו') ,נא ,יב( ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
קר ◌ַ ּבן
ודּ אי ◌ָ ּכֶ◌ %זהְ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
זבחי ה'ַ◌ ָ◌ .
א-הים ◌ָ ּכת ּובְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֱ ◌ִ
א-הים -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
חיטתן ◌ַ ּב ◌ָ ּצפוֹ ן,
ולכן ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ָ
א-היםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
זבחי ◌ֱ ◌ִ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֱ ◌ִ
הגּ ב ּו ◌ָרה
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
זביחה ◌ִהיא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֱא ◌ִ
הרי ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הים ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּרחמים
ויתגּ ◌ְּבר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הדּ יןַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ויחלש ◌ַ ◌ִ
הדּ יןׁ ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
בר ◌ֶאת ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ִ
ויש ּ ֹ
תב ◌ֵ7ם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ
הדּ ין
והת ◌ֶקף ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
הכ ◌ַח ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
בר ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
א-היםִ◌ ,ל ׁ ◌ְש ּ ֹ
זבחי ◌ֱ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַעל ◌ִדּ יןַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
יפה
הת ◌ִּק ◌ָ
תה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌ַ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
הק ׁ ◌ֶשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
היה אוֹ ◌ָ ּ
לעמד
צריֹ ֲ◌ ַ◌ %
אדם ◌ָ ◌ִ
ואז ◌ָ ◌ָ
ותקפ ּהָ◌ ְ◌ .
וכחה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ ◌ָ
ִנש ◌ָ ּב ◌ָרהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ׁ ◌ְ
חה ◌ְ ֹ ◌ָ ּ
יתגּ ◌ֵ ּבר ר ּו ◌ָ ּ
היה
מעשיוְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ויתב ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְז ◌ֵּב ◌ַח ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַעל ◌ַ ּ◌ִ
ויתגּ ◌ְּבר ּו
יתב ◌ֵ7םַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
והכל ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
יפה ׁ ◌ְשב ּו ◌ָרהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
תה ר ּו ◌ַח ּ◌ַת ◌ִּק ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
הדּ ין.
הרחמים ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ

יענה ִמ ַּיד
הוי"ה ַ ֲ ֶ
ּׁשכינה ָאז ֲ ָ ָ
ּבתפ ָּלה ִעם ַה ְ ִ ָ
ּפֹותח ִ ְ ִ
ּכא ֶׁשר ַה ֶּפה ֵ ַ
ֲַ
פתח וגו' )נא ,יז( ] :תיקוני הזוהר תקונא תמני סרי )דף לד
פתי ּ ◌ִת ◌ְ ּ ◌ָ
אדני ◌ְשׂ ◌ָ ◌ַ
◌ֲ ֹ ◌ָ
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יגּ יד ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הל ◌ֶת; ,אדנ"י
פתי ּ◌ִת ◌ְפ ◌ָּתח ּו ◌ִפי ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ַ
אדני ◌ְ ׂ
ע"א ( זוהר תורה[ ◌ֲ ָֹ ◌
קה
עולה במספר היכ"ל ונאמר )חבקוק ב( וה' בהיכל קדשו הס
מפניו כל הארץ ,זכאי הוא מי שזוכה ליכנס להיכלו של
הקב"ה לחזות את המלך והמטרונה ,זכאי הפה שתשרה בו
תפלה שהיא אדנ"י שאומרים אלהי אדני שפתי תפתח,
וזכאין השפתים שהן שערי ההיכל ,כדמיון אלה שנאמר בהן
פתחו לי שערי צדק ,שכאשר הפה פותח בתפלה עם השכינה
אז הוי"ה יענה מיד ,זש"כ )ישעי' נח( אז תקרא וה' יענה ,א"ז
מספר ח' ,והן ח' אותיות של הוי"ה אהי"ה ,וה' יענה ,הוא
ובית דינו ,וזהו הוי"ה אדנ"י יאהדונה"י .ובוא וראה אם
האדם עולה במחשבתו בתפלתו עם השכינה ,וכמו כן בכל
מצוה ומצוה שהוא עושה ,מיד כשהוא דופק בפתח היכל
המלך הן נביא או חוזה או חכם או צדיק או חסיד ,מדי
כשהוא קורא לפני השער אם השכינה עלתה שמה אז הוי"ה
יענה מיד ,ולא ימתין לעבד או לשר שיפתח לו ,אלא הקב"ה
ממש פותח לו מתוך החביבות והאהבה שיש לו אליה כחתן
אל הכלה קו ואם השכינה לא עלתה בתפלה ההיא או
בעשיית מצוה ,אין הקב"ה מחשיבו שיפתח לו היכלו,
ואפילו לא על ידי שליח ,ואין הוא כדאי ליכנס להיכל
המלך ,עוליו נאמר בחוץ תעמד ,ומבחוץ נותנים לו
זיו הזוהר
קה .כאן יתבאר הסוד לאמר פסוק זה קודם כל התפלה שבלחש:
קו .ובעבור סוד זה נתקן לומר קודם כל מצוה ותפלה לשם יחוד קוב"ה
ושכינתיה:
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נש ּ¨ב¨רה
ר ּו ©ח ¦ ׁ §
תבזה:
א ¦ § ¤

I

בקשתו על ידי שליח או ממונה ,ואם גם תפלתו אינה
עולה כראוי דוחים אותה החוצה וסוגרים השערים בפניה,
ועליה נאמר )משלי א( אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא
ימצאנני ,כמו כן כאשר קוראים ישראל כל אחד ואחד
להקב"ה בקריאת שמע או בתפלה או בכל מצוה ,אם
השכינה איננה שם גם הוא לא נמצא שם ,זש"כ )שמות כ(
בכל המקום אשר אזכיר את שמ"י אבוא אליך וברכתיך.
זבח וגו' )נא ,יח( ] :זוהר ח"ב פ' משפטים )דף ק"זּ ָ◌ [(.כת ּוב
תחפץ ◌ֶ ◌ַ
◌ִ ּכי א ◌ַ ◌ְ ּ ֹ
א,הים
זבחי ◌ֱ ◌ִ
תרצהֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
וא ּ◌ֵת ◌ֶנה עוֹ ◌ָלה ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
זבח ◌ְ ◌ֶ
תחפץ ◌ֶ ◌ַ
◌ִּכי ,א ◌ַ ◌ְ ּ ֹ
תחפץ
תבזהִּ◌ .כי -א ◌ַ ◌ְ ּ ֹ
א,הים ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונד ◌ֶּכה ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּב ◌ָרה ◌ֵלב ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
רוּ ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
וכי -א רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
קר ◌ָ ּבן,
לפניו ◌ָ ◌ְ
קריב ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֶַזבחִ◌ ְ◌ ,
חטאם?
להם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ויתכ ּ ◌ֵפר ◌ָ ◌ֶ
קריב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
קרבן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִ
לרש ◌ִעים ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
והרי ה ּוא ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָּ
מקריבים
וקרבן -א ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
א-היםּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ַל ◌ֵ0ם ◌ֱ ◌ִ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
א-היםָּ◌ ֶ◌ ,
הרי ◌ַל ◌ִדּ ין
אלא ◌ְל ׁ ◌ֵשם יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו ◌ֵה"אֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַל ◌ֵ0ם ◌ֱ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
אדם
קר ◌ָ ּבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא א( ◌ָ ◌ָ
מקריבים ◌ָ ◌ְ
הדּ ין- ,א ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
הק ׁ ◌ֶשהַ◌ ִ◌ ,
תקריב
וכי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
היםִ◌ ְ◌ .קר ◌ָ ּבן ◌ַלה'ַ◌ .לה'ְ◌ ,ו-א ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ֱא ◌ִ
מכם ◌ָ ◌ְ
יקריב ◌ִ ◌ֶּ
◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
למים ◌ַלה'ּ .ו ◌ִמּ 0ום
זבח ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
זבח ּתוֹ ◌ָדה ◌ַלה'ַ◌ ֶ◌ .
מנחה ◌ַלה'ַ◌ ֶ◌ .
קרבן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ַ ּ
לכתב ◌ִּכי -א
הצטרֹ ּ ְ◌ ִ◌ %
לא-היםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִ
אמר ◌ֵ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
◌ָ ּכֵּ◌ ,%כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הרי ◌ַל ◌ֵ0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה -א
תרצהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ואת ◌ָנה עוֹ ◌ָלה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
זבח ◌ְ ◌ֶ ּ◌ֵ
תחפץ ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ ֹ
מקריביםָּ◌ ֶ◌ ,
א-הים ר ּו ◌ַח
זבחי ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלא ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
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וש ◌ְברוֹ ן ◌ֵלבּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ,%
עצב ◌ְ ׁ ◌ִ
הים ה ּוא ◌ֶ ◌ֶקר ◌ָ ּבן ׁ ◌ֶשל ◌ֱא ◌ִ
ִנש ◌ָ ּב ◌ָרהְ◌ ָ◌ .
◌ ׁ ◌ְ
מדּ ת
הרי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
עצב ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להראוֹ ת ◌ַ ◌ְ
צריְ◌ ַ◌ ְ◌ %
חלם ◌ֲחלוֹ ם ◌ַרעִ◌ ָ◌ ,
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עצב ּות ◌ְור ּו ◌ַח
צריְ◌ ַ◌ %
הדּ ין ◌ָ ◌ִ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
וזבח ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ַ
א-הים )דין( עוֹ ◌ֵמדַ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ֱ ◌ִ
הרעְ◌ ,ו-א ׁשוֹ ◌ֵלט
החלוֹ ם ◌ָ ◌ָ
מרפאת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ
עצב ּות ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
תה ◌ַ ◌ְ
◌ ׁ ◌ְ
ִנש ◌ָ ּב ◌ָרהְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
לפניה.
הקריב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
הדּ יןִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
למדּ ת ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַבח ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הדּ יןֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עליו ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
מכ ◌ָלל
תבזה? ◌ִ ◌ְּ
תבזהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונדכה ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
גס ּות
גאהֵ◌ ,לב ◌ְ ּב ◌ַ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵלב ׁ ◌ֶשה ּוא ּבוֹ ◌ֶזה? ◌ֵּכןֶ◌ .זה ּו ◌ֵלב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
תבזה.
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונד ◌ֶּכה ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אבל ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
הינ ּו ◌ֵלב ּבוֹ ◌ֶזהָ◌ ֲ◌ ,
◌ָהר ּו ◌ַחְ◌ ַ◌ ,
בנה חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַליםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
ברצוֹ ◌ְנֶ◌ %את ◌ִצ ּיוֹ ן ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
היטיבה ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ ◌ָ
ועכשו ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
יש ◌ָ ּב ּהָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הרי טוֹ ב ◌ֵ ׁ
נראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
היטיבה? ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֵ ◌ִ ◌ָ
היטיבה ◌ַעל אוֹ תוֹ
הרי ◌ִמן ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הטוֹ ב?! ◌ַ ◌ַ
◌ַ ּ
הטבה
תה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מעלה ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
קדּ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
בנין ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ
עכ ׁ ◌ָשו ,אוֹ ◌ָ ּ
הרי
נתקןֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הב ◌ְ ◌ָניןַ◌ ְ◌ ,
רתה ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִּ
ׁ◌ֶשל ◌ָרצוֹ ן -א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
וידליק ◌ֶאת
ייטיב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יתעוֹ ◌ֵרר ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ
הרצוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ּ
לאכים
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אפל ּו ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הב ◌ְ ◌ָנין ◌ְואוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
המנוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ְּ
מק ◌ָדּ ׁש ◌ְו-א
להסת ◌ֵּכל ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ
מעלה -א י ּו ◌ְכל ּו )לא( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתקן.
שה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
וכל ◌ַ ּ◌ַ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָניןָ◌ ְ◌ ,

מּצד
ּוח ִ ַ
עליו ר ַ
ממׁשיָ ָ 5
ּבחטאיו ַ ְ ִ
להּטּמא ַ ֲ ָ ָ
אדם ְ ִ ַ ֵ
ּכא ֶׁשר ָּבא ָ ָ
ֲַ
לכל ְרצֹונֹו
עליו ְ ָ
וׁשֹולט ָ ָ
האדם ְ ֵ
ּגאה ַעל ָ ָ ָ
ּומת ָ ֶ
ּטמאה ִ ְ
ַה ֻ ְ ָ
נש ◌ָ ּב ◌ָרה ◌ְוגוֹ ' )נא ,יט( :
אהים ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
זבחי ◌ֱ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
א,הים רוּ ◌ַח ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ּב ◌ָרה ◌ְוגוֹ '.
זבחי ◌ֱ ◌ִ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים נא( ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
רש ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
ּ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ,אין ◌ְרצוֹ נוֹ

]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף ר"מ[(.

תהלים ספר שני | ט לחודש | מזמור נא

סדר הלימוד

כ

I

ליום יח שבט

זוﬣר תהים

543

בנה חוֹ מוֹ ת §יר ּו ׁ¨ש ¨¦לם:
ברצוֹ §נ¤ %את ¦צ ּיוֹ ן ּ¦ת § ¤
היטיבה ¦ §
¨ ¦ ¥

 Iזוהר תהלים I

I

חטאיוּ ָ◌ ֶ◌ ,
אדם -א
בני ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהּ .ו ◌ְ ◌ֵ
אלא ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
אדם ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
קר ◌ָ ּבן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
מהמנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
אשר
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מענוּ ◌ֵ ◌ַ ּ◌ְ
וכָ◌ ׁ #ש ◌ַ ◌ְ
מריםָ◌ ְ◌ .
דעים ◌ָמה אוֹ ◌ְ ◌ִ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
מאה,
הט ◌ְ ◌ָ
מצּ ד ◌ַ ּ◌.
עליו רוּ ◌ַח ◌ִ ◌ַ
ממשיָ◌ ָ◌ #
חטאיוִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
להט ◌ֵּמא ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ
מאה
הט ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ְרצוֹ נוֹ ְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ַ ּ◌.
עליו ◌ְ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ְ ׁ
מת ◌ָגּ ◌ֶאה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וּ ◌ִ ◌ְ
אדם
עשה ◌ְרצוֹ נוֹ ּ ָ◌ .בא ◌ָ ◌ָ
עליו ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
מתח ◌ֵ ּזקׁ ְ◌ ,
כחוֹ וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מת ◌ַגּ ◌ֵּבר ◌ְּב ֹ
◌ִ ◌ְ
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מטהרים אוֹ תוֹ ִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
להט ◌ֵהר ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ -
ושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
◌ְ ׁ
היה ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
התחרט
עליוַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קרבנוֹ ּ ָ◌ -כל ◌ַּכ ּ ◌ָפ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ָ ◌ָ
הקריב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַק ◌ָ ּיםִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
תהְ◌ .וזוֹ ◌ִהי
אותוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מתוֹ ַ◌ %גּ ◌ֲ ◌ָ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ִ ּ
◌ ׁ ◌ָ
והש ּ ◌ִפיל אוֹ ◌ָ ּ
ְוש ◌ַבר ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
תה
וכאשר ◌ִ ׁ ◌ְ
טמאהֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
רגּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ָ◌ ְ◌ 3
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נש ◌ֶּב ◌ֶרת אוֹ ◌ָ ּ
ה0בירה ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָ ּ
תקבל ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי.%
קרבנוֹ ֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מקריב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
מאה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
ונמסר
קרבנוֹ ◌ְּכל ּוםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תה ר ּו ◌ַחֵ◌ ,אין ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ואם -א ◌ִ ׁ ◌ְ
נש ◌ֶ ּב ◌ֶרת אוֹ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ
קרבן ◌ֶזה ◌ֵאינוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
הרי ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
לביםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לכ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
◌ֶ ◌ָ ּ
א-הים ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי %ה ּוא
זבחי ◌ֱ ◌ִ
לביםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מהכ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ֵ ◌ַ ◌ְּ
ועל ◌ֶזה
תש-טַ◌ ְ◌ .
טמאה ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
תה ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
ר ּו ◌ַח ◌ִ ׁ ◌ְ
נש ◌ָ ּב ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּי ׁ ◌ַש ◌ֵּבר אוֹ ◌ָ ּ
עליו ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים עח( רוּ ◌ַח
תה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ,%
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ ֹ
בר אוֹ ◌ָ ּ
יש ּוב
הבטחה ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ
אדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ישוּ בֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
הוֹ ◌ֵלְ◌ #ו,א ◌ָ ׁ
ונדכה
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
למיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְו-א ◌ָי ׁש ּובֵ◌ .לב ◌ִ ׁ ◌ְ
אצלוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
תענ ּו ◌ֵגי ◌ָהעוֹ ◌ָלם -
התגּ ◌ָאה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
 אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָהתענּ ג ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
אצלוֹ .
תבזהְּ◌ ,ב ◌ָכבוֹ ד ה ּוא ◌ֶ ◌ְ
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
ברצוֹ ◌ְנ! וגו' )נא ,כ( :
היטיבה ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ ◌ָ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל
וכי ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
בנה חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַלםִ◌ ְ◌ .
ק"זִ◌ּ [(.ת ◌ְ ◌ֶ
]זוהר ח"ב פ' משפטים )דף
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בנה אוֹ ◌ָתם? )או( ◌ִאם
עכשו -א ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ַעד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בנין ◌ֵּבית ◌ַ ◌ִּ
קדּ ׁש ◌ַעל
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ּ ֵ◌ -בית ◌ַ ּ◌ִ
עכ ׁ ◌ָשו -א ◌ָ ◌ָ
לים ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וכמהָּ◌ ֶ◌ .
מעשי ◌ַ ◌ָ ּ
אינם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ַ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למטה,
המ ◌ְ ◌ָ
אדםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
שי ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ
אדם ◌ָ ּבנ ּו ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עש ּו ◌ֶאת ◌ֵ ּבית
לב ּסוֹ ף ◌ָ ׂ
העירּ ,ו ◌ְ ◌ַ
עש ּו ◌ֶאת חוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ִ
התחלה ◌ָ ׂ
◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואחר
עליהםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להגן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
התחלה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
העיר ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁש .חוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ ,%
אלא ּבוֹ ◌ֶנה
הב ◌ִיתַ◌ ְ◌ .
◌ָ ּכּ ִ◌ %ב ◌ְ ◌ַנין ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ה0מים
בסוֹ ף ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ִריד אוֹ תוֹ ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קדּ ׁשּ ,ו ◌ַ ּ
המ ◌ְ ◌ָ
חלה ◌ֶאת ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
לים,
יבנה ◌ֶאת חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ְויוֹ ׁ ◌ִשיב אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ְמקוֹ מוֹ ָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ה0לוֹ ם,
עליו ◌ַ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
העירַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֵהן חוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
ואחר ◌ָ ּכ%
התחלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברצוֹ ◌ְנֶ◌ #את ◌ִצ ּיוֹ ן ּ ַ◌ -ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היטיבה ◌ִ ◌ְ
)תהלים נא( ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
שה
שים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
המ ◌ֲע ◌ִ ׂ
בנה חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשליםּ ָ◌ .כאן ◌ֵ ׁ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
יש סוֹ דּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ◌ָ ּ
ואחר
מקדּ ים אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַבח ּוץַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
התחלה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשים
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
וכאן -א ◌ָ ּכֹ ּ .%
פניםָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
המֹ ◌ַח
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
מקדּ ים אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַּבח ּוץּ ַ◌ ,
הרי ◌ָ ּכל
במעשה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבח ּוץֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מחש ◌ָבהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הקדּ ים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
האחר
ותמיד ◌ַה ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
המֹ ◌ַחִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
והמֹ ◌ַח ◌ִמן ◌ַ ּ
האחרּ ַ◌ ְ◌ ,
קל ּ ◌ָפה ◌ִהיא ◌ִ ◌ַ ּ
רקים
תר ◌ֶּבה ,זוֹ ◌ְ ◌ִ
הפ ◌ִריֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
ושוֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ ◌ְ
מתרבה ◌ְ ׁ
וגדל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
מקדּ ים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
תה
יל ◌ַ ּב ׁשְ◌ ,וזוֹ ◌ְ ◌ִ
וצדּ יק ◌ִ ◌ְ
רשע ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ויכין ◌ָ ׁ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַהח ּו ◌ָצהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רקים ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
בנין ◌ֵ ּבית
אבל ◌ָ ּכאןּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הצ ◌ִדּ יק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ .
קל ּ ◌ָפהּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
מברכים ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
הרי
צריֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
מהעוֹ ◌ָלם - -א ◌ָ ◌ִ
יעבר ◌ֵ ◌ָ
הרע ◌ַ ◌ֲ ֹ
הצד ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
קדּ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ַ ּ
המ ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
היטיבה
המֹ ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
היהִ◌ ְ◌ ִ◌ .
לפה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ָ
והק ◌ִ ּ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
הקדּ ים ◌ַ ּ
בנה חוֹ מוֹ ת
ואחר ◌ָ ּכִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
התחלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברצוֹ ◌ְנֶ◌ %את ◌ִצ ּיוֹ ן ּ ַ◌ -ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

קלפהֶ◌ ׁ ,ש ּלוֹ ◌ִהיא
החיצוֹ ◌ִניתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
תה חוֹ ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם .אוֹ ◌ָ ּ
אש
נאם ה' חוֹ ◌ַמת ◌ֵ ׁ
אהיה ◌ָּל ּה ◌ְ ◌3
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ממ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )זכריה ב( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
הרע.
הצד ◌ָ ◌ָ
סביבִ◌ ֲ◌ .
◌ָ ◌ִ
אני ◌ְו-א ◌ַ ◌ַ ּ
ראל ◌ָעל ּו
ש ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .י ◌ְ ׂ
המ ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראל ◌ֵהם ◌ַ ּ ֹ
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
חש ◌ָבה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ֲעבוֹ ◌ַדת
בדי
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
במ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
חלהִּ◌ ַ◌ ָ◌ .
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לו(
הק ◌ִדּ ימ ּוֶ◌ ׁ ,
קל ּ ◌ָפהְ◌ ִ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְ ◌ִ
ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
מל%
מלֶ◌ ֶ◌ %
לפני ◌ְ ◌ָ
ארץ ◌ֱאדוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מלכ ּו ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ְ
לכים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
המ ◌ָ ◌ִ
ְואלה ◌ַ ּ◌ְ
ועתיד ◌ַ ◌ָ ּ
המֹ ◌ַח
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראלִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להקדּ ים ◌ֶאת ◌ַ ּ
ראשית
ראל ◌ַלה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
קד ׁש ◌ִי ◌ְ ׂ
קלפהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה ב( ֶֹ ◌
◌ְ ּב ◌ִלי ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
יעמד
המ ◌ַח ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
לפהַ◌ ְ◌ .
המ ◌ַח קוֹ ◌ֵדם ◌ַל ◌ְּק ◌ִ ּ ◌ָ
ּ◌ְתב ּו ◌ָאתֹהֹ ּ ַ◌ .
לאכל ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
קל ּ ◌ָפהִ◌ ,מי ה ּוא ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָיד ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ְּב ◌ִלי ◌ְ ◌ִ
נאם ה'.
אליהם ◌ְ ◌3
רעה ◌ָּתבא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יאשמ ּו ◌ָ ◌ָ
אכליו ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
ֹ ◌ְ ◌ָ

עּמדי
אלהים ִ ָ ִ
ואין ֱ ֹ ִ
אני הּוא ְ ֵ
אני ֲ ִ
ְראּו ַע ָּתה ִּכי ֲ ִ
זמן,
חפץ וגו' )נא ,כא( ] :זוהר ח"ב פ' משפטים )דף ק"זּ ְ◌ [(.באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ָאז ּ ◌ַת ◌ְ ּ ֹ
הכל
יתחבר ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
צדקֱ◌ .היוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
זבחי ◌ֶ ◌ֶ
חפֹץ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
)תהלים נא( ◌ָאז ּ◌ַת ◌ְ ּ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
יהיה
הק ◌ְר ◌ָ ּבן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ה0ם ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְּב ◌ָכל ּ◌ִת ּק ּונוֹ ָ◌ ְ◌ ,
ויהיה ◌ַ ◌ֵ
אחדֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ּ
מתח ◌ֵּבר ◌ַל ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבן,
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ֱ ◌ִ
א-היםֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ֵלם ◌ַלה' ◌ֱ ◌ִ
להתחבר
אזנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יעל ּו ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
התחבר ּבוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֱ ◌ִ
אלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
א-הים ◌ַ ◌ֲ
נפלאוֹ ת
שה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אתה ◌ְועוֹ ◌ֵ ׂ
זמן) ,שם פו( ◌ִּכי ◌ָגדוֹ ל ◌ַ ◌ָּ
אבל ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לשםָ◌ ֲ◌ .
◌ְ ׁ ◌ָ
זמן ◌ָ ּכת ּוב,
אחרּ .ו ◌ְבאתוֹ ◌ְ ◌ַ
א-הים ◌ַ ◌ֵ
ואין ◌ֱ ◌ִ
לבדּ ֵ◌ ְ◌ .%
א-הים ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
אתה ◌ֱ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
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עמ ◌ִדי.
ואין ◌ֱ ◌ִ
אני ה ּוא ◌ְ ◌ֵ
אני ◌ֲ ◌ִ
עתה ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ
)דברים לב( ◌ְרא ּו ◌ַ ּ◌ָ
א-הים ◌ִ ◌ָּ
אני ה ּוא ◌ָגּ דוֹ לַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַע ּ◌ָתה? ◌ֶ ◌ָּ
היה
אלא ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
אני ◌ֲ ◌ִ
עתה( ◌ְרא ּו ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,ע ּ◌ָתה
יהיהַ◌ ָ◌ .
זמן ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לכןּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
קדם ◌ָ ◌ֵ
ֹ ◌ֶ
אניָ◌ ,ל ◌ָּמה
אני ◌ֲ ◌ִ
לכןִּ◌ .כי ◌ֲ ◌ִ
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
לראוֹ ת ◌ִ ּ ֶֹ
יכלתם ◌ִ ◌ְ
◌ְרא ּו ◌ַמה ◌ֶ50א ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ◌ֶ
היםָּ◌ ֶ◌ ,עמים? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ה ּוא.
הרי ◌ֵאין ׁ ◌ָשם ◌ֱא ◌ִ
לד ◌ֵ ּיקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
והיה ׁ ◌ָשם
אחת ◌ְו-א יוֹ ◌ֵתרָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אני ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ֲ ◌ִ
פעמים ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרי ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הרי
עמ ◌ִדיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ואין ◌ֱ ◌ִ
אני ה ּוא ◌ְ ◌ֵ
אני ◌ֲ ◌ִ
עכשו ◌ֲ ◌ִ
אבל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
האחרָ◌ ֲ◌ .
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
א-הים ◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ַ ּ
ואח ◌ֶ ּיהַ◌ .עד
אמית ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אני ◌ָ ◌ִ
אניִ◌ ֲ◌ .
אני ◌ֲ ◌ִ
ודוקא ◌ֲ ◌ִ
העברָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
האחר ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
אמית
אני ◌ָ ◌ִ
והלאהִ◌ ֲ◌ ,
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האחרּ ָ◌ ִ◌ .
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
המֹ ◌ַח ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ַ ּ
היה ◌ִמן ◌ַ ◌ַ ּ
טעם
טעמ ּו ◌ַ ◌ַ
ַואח ◌ֶ ּיהּ ָ◌ ִ◌ .
◌ ◌ֲ ◌ַ
מכאן ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ֲ
ויקים אוֹ ◌ָתם )מיד(ָ◌ .ל ◌ָּמה? ◌ְּכ ◌ֵדי
מותִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להם ◌ָ ◌ֶ
יהיה ◌ָ ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ֶות ֶ◌ּ ִ◌ -
◌ַ ◌ָּ
חדש
ויהיה עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ָ ׁ
המה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ָללֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תה ◌ַה ◌ּ 3ז ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ת0אר ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
מעשי ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
)ראו

f
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נב

האדמי
לדוד :ב ּ§בבוֹ א דּ וֹ ¥אג ¨ ¦ Ÿ £
משׂ ּ¦כיל § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח © §
א ©§©
דוד ¤אל ּ¥בית
אמר לוֹ ּ¨בא ¨ ¦
לשא ּול ©ו ּי¤ Ÿ
©ו ּ©יגּ ¥ד § ׁ¨
חסד ¥אל ּ¨כל
רעה ©הגּ¦ ּבוֹ ר ¤ ¤
אחימל :ג ©מה ּ¦ת § © ּ¥
¤¤ ¦£
תהלל ּ§ב¨ ¨
חשŸב § ׁ
©ה ּיוֹ ם :ד ©ה ּווֹ ת ּ©ת § ׁ
עשׂ ¥ה
מלט ׁש Ÿ
תער § ¨ּ ª
לשוֹ ¤נ§ּ %כ © ©
סלה:
צדק ¨ ¤
מדּ ּ¥בר ¤ ¤
ש ¤קר ¦ ©
מטוֹ ב ׁ¤
אהבת ¨ ּרע ¦ ּ
רמ ּ¨יה :ה ¨ © § ּ¨
§ ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

להסיר המורגל מדבר לשון הרע
בבוא דואג וגו' )נב ,ב( ]שימוש תהלים לפרק נב[ להסיר המורגל מלדבר
לשון הרע ,כתוב אותו ותלהו עליו.
I
 Iזוהר תהלים I
I

עליו
נענׁש ָ ָ
לחטא ַּגם ֵּכן ֶ ֱ ַ
ּגֹורם ַ ֲ ֹ
חמר ֵ
ֶֹ
האדמי וגו' )נב ,ב( :
◌ְ ּבבוֹ א ּדוֹ ◌ֵאג ◌ָ ◌ֲ ֹ ◌ִ
דוד
אמר לוֹ ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ִ
לשא ּול ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
האדמי ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֵגּ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ּבבוֹ א דּ וֹ ◌ֵאג ◌ָ ◌ֲ ֹ ◌ִ
אחימל .%אמר רבי אבא בוא וראה דוד במה שהוא
◌ֶאל ◌ֵ ּבית ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
היה בורח מלפני שאול ,בזה גרם שנאבדו כל אותן כהני
נוב ,ולא נשאר מכלם אלא אביתר בלבדו שברח ,וזאת גרם
כמה רעות בישראל ,מת שאול ובניו ונפלו מישראל כמה
אלפים ורבבות ,ועכ"ז חטא ההוא היה תולה על דוד
לגבות ממנו ,עד שכל זרע דוד נאבדו ביום אחד ,ולא
נשאר מהם אלא יואש בלבדו שנגנב ,כדמיון שלא נשאר
מאחימלך אלא אביתר בלבדו ,ועד זמן רב חטא ההוא היה
תולה לעשות דין על נוב בשביל אותו החטא של נוב,
שכתוב )ישעי' י( עוד היום בנוב לעמוד ,וזה נתבאר.
]זוהר ח"ב )דף רכד (.זוהר תורה[
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בלע § ׁ
ית §צ%
מרמה :ז גּ© ם ¥אל ¦ ּ¨
לשוֹ ן ¦ § ¨
ברי ¨ ©
אהבת ¨כל ¦דּ § ¥
ו ¨ © § ּ¨
סלה:
מארץ ©ח ¦ּיים ¨ ¤
רש¤ ¤ ¥ %
וש§ ׁ ¤
מאהל § ׁ¥
ויס £ח¤ Ÿ ¥ %
יחת¨ּ ¦ § %
̈לנצח © § ּ§
©¤
ישׂ ¨חק ּו :ט ¦ה ּ¥נה ©הגּ¤ ¤בר א
ועליו ¦ §
ויירא ּו § ¨ ¨
יקים § ¦ ¨
צדּ ¦
וירא ּו © ¦
ח §¦§
יעז
עשרוֹ ¨ Ÿ
רב ¨ ׁ §
בטח ּ§ב Ÿ
אהים ' ¨מע ּו ּזוֹ ©ו ¦ּי § ©
ישׂ ים ¡ ¦
¨ ¦
טחתי
אהים ' ּ¨ב © § ּ¦
רענן ּ§ב ¥בית ¡ ¦
ואני ּ§כ © ¦זית © ¨ £
ּ§ב ©ה ּ¨ותוֹ  :י © ¦ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

רענן
נקרא ַ ִזית ַ ֲ ָ
הּמלָ ְ ִ 5
ּדוד ַ ֶ ֶ
ִָ
רענן ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ְוגוֹ ' )נב ,י( :
זית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ואני ◌ְּכ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אדם
ידע ◌ָ ◌ָ
אליו עוֹ ד- ,א ◌ָ ◌ַ
יספה ׁש ּוב ◌ֵ ◌ָ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְו-א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
והיא ּ◌ִת ◌ַ ּקח
פתח ◌ֶזהִ◌ ְ◌ ,
ונגנזה ◌ְּב ◌ֶ ◌ַ
מה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
והיא ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִ ◌ְ
הלכהִ◌ ְ◌ ,
לאן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
למקוֹ ◌ָ ּ
יע,
הגּ ◌ַ
יע ◌ְו-א ◌ִ ◌ִ
הגּ ◌ַ
יחִ◌ ִ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ראש ◌ֶ ◌ֶ
ותשים ◌ַעל ֹ ׁ
פיה ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
עטרה ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מלָּ◌ ַ◌ %
קרא
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
עטרת ּ ◌ָפזָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
לראשוֹ ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
ואז ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים כא( ◌ָּת ׁ ◌ִשית ◌ְ ֹ ׁ
◌ְ ◌ָ
מכאן ◌ְ ◌ֶוזה
נש ◌ִריםֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ָ ּ
ספר ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,יק ּומ ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ָ
יח ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ %
ועטרה ◌ַעל
יח יוֹ ◌ֵרדָ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
פפתּ ,ו ◌ֶ ◌ֶ
מתכוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מכאןְ◌ ,ויוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ּ
◌ִ ◌ָ ּ
מלָּ◌ ַ◌ %
למעלה ◌ַעל
רחים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחרוֹ ◌ָנהּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ִרים ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
מדרגה ◌ַ ◌ֲ
ראשוֹ ַ◌ ,עד ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ֹ ׁ
נש ◌ִרים
תה ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ָ
פיהּ ְ◌ ַ◌ ִ◌ ,
ועטרה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
ראשוֹ ְ◌ ,ויוֹ ◌ָנה ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ֹ ׁ
ויקבל ּו אוֹ ◌ָ ּ
◌ֵ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
רענן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נקרא ◌ַ ◌ִזית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ִ◌ %
אל ּוָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
מל%
עלה ◌ַ ◌ִזית ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
רענן ◌ְּב ◌ֵבית ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ .
ואני ◌ְּכ ◌ַ ◌ִזית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים נב( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית
נחֶ◌ ׁ ,
ימי ֹ ◌ַ
רמזה יוֹ ◌ָנה זוֹ ◌ִּב ◌ֵ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יח ◌ֶּבן ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ְ◌ .
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ּ◌ָ
ונחטף
טרף ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
עלה ◌ַ ◌ִזית ◌ָ ◌ַ
פיה .אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ֵ
טרף ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
עלה ◌ַ ◌ִזית ◌ָ ◌ָ
ְוהנּ ה ◌ֲ ◌ֵ
ח( ◌ ◌ִ ◌ֵ
מקבל ◌ָ ּכבוֹ ד
ראשוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מדת ◌ַעל ֹ ׁ
פיהֶ◌ ׁ .שעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכבוֹ דוֹ ַּ◌ ,ב ּ◌ֶמה? ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
טרפה) ,אלא( ◌ַּכ ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַה ◌ֶ ּזה
טרף ◌ְו-א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
0כת ּוב ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ּיוֹ ◌ָנה זוֹ ּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
מתוֹ %
זכר ה ּואּ ִ◌ .
הרקיע יוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
יבת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
יש ◌ַ
מנצ ◌ַחִּ◌ .ב ׁ ◌ִ
שה ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
חיל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
]זוהר ח"ג פ' שלח לך )דף קס"ד[(:
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ועד :יא אוֹ §ד§ %לעוֹ ¨לם ּ¦כי
בחסד ¡ ¦
§¤¤
אהים ' עוֹ ¨לם ¨ ¤
חסידי:%
נגד ¤ ¦ £
ואק ּו¤ה ׁ ¦ש §מ¦ %כי טוֹ ב ¤ ¤
ית © © £
עשׂ ¨
¨ ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

קבל
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
זכר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
וכת ּוב ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
נקבהָ◌ ְ◌ ,
קרא יוֹ ◌ָנה ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכבוֹ ד ◌ֶזה.

ולא ָכתּוב ָמה?
עׂשית ְ ֹ
ואקּוה ַמה ֶּזה ִּכי ָ ִ ָ
ׂשית ַ ֲ ַ ֶ
ֹולם ִּכי ָע ִ ָ
א ְֹודְ 5לע ָ
אחר ֵאינֹו ִּכי טֹוב?
לגּבי ַ ֵ
וכי ְ ַ ֵ
חסידיִ ְ 5
נגד ֲ ִ ֶ
ִּכי טֹוב ֶ ֶ
ית ◌ְוגוֹ ') .נב ,יא( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף כ"א[(.
עשׂ ◌ָ
אוֹ ◌ְד! ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
לכי
אליה ◌ָ ּב ◌ָרק ◌ִאם ּ◌ֵת ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שופטים ד( ◌ַו ּי ◌ֶ
◌ַ ◌ִ ּ
והלכתי ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה אוֹ ◌ֵמר? ◌ֶ ◌ָּ
אמר ◌ָ ּב ◌ָרק ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְור ּו ◌ַח
אלא ◌ָ ◌ַ
עמי ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ ּ◌ִ
◌ִ ּ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
נזקּ .ו ◌ַמה
עלי ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ֶרה ◌ָ ◌ַ
אנּ ◌ֵצל ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
תה ◌ֶ ◌ָ
הק ◌3ד ◌ָ0ה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עליהּ ִ◌ ,ב ◌ְזכ ּו ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ִע ◌ָּמנ ּו,
גללה ָ◌ -אנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ
א0ה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ָרק ◌ָסמ ּוַ◌ %על ◌ִ ◌ָ
להנּ ◌ֵצל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
וכמהְ◌ ׁ ָ◌ .
ישב ּו
הקדוֹ ׁשַ◌ ,על ◌ַא ◌ַחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
האירה
ילהָ◌ ִ◌ ֵ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
כש ◌ָ ּי ◌ַרד ◌ַ ּ◌ַ
ערה ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ םּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
המ ◌ָ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ּבתוֹ  %אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְּ
ריהם ◌ְטע ּו ◌ִנים ◌ִמ ◌ַ ּי ◌ִין
וחמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
חרים ◌ַ ◌ֲ
עבר ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני סוֹ ◌ֲ ◌ִ
ערהְ◌ ָ◌ .
בנה ◌ַ ּב ּ◌ְמ ◌ָ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
לזהָ◌ :נל ּון
מרים ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
מטענםְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
לעצמםָ◌ ,נח ּו ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ִ ּ◌ַ
אמר
ערה ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ָ◌ .
למ ◌ָ ◌ָ
ואנ ּו ◌ִנ ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ַ ּ◌ְ
לחמוֹ ◌ִריםָ◌ ְ◌ ,
מש ּ◌ֶתה ◌ַ ◌ֲ
אכל ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
נתן ֹ ◌ֶ
◌ָ ּכאןֵ◌ּ ִ◌ ,
מי0ב.
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ָ◌ 3
אמר ◌ִלי ◌ַ ּ ◌ָ
ת ◌ַ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ָּכ ◌ֵנסֹ ּ ,
חברוֹ ֶ◌ ֶ◌ :
לוֹ ◌ֲ ◌ֵ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב
אמר לוֹ ָ◌ :דּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
אמר לוֹ ַ◌ :מה ה ּוא? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
ית ◌ְו-א ◌ָכת ּוב
עש ◌ָ
ית ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ׂ
עש ◌ָ
אוֹ ◌ְדְ◌ #לעוֹ ◌ָלם ּ◌ִכי ◌ָ ◌ִ ׂ
לאחר ◌ֵאינוֹ טוֹ ב? -א
וכי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חסידיִ◌ ְ◌ ,%
נגד ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
וכת ּוב ◌ִּכי טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָמה? ◌ְ ◌ָ
עזבנ ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
רתנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לסחוֹ ◌ָ ◌ֵ
אמר :אוֹ י ◌ִ ◌ְ
בידוֹ ? ◌ָ ◌ַ
היה ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ערה
ורבי יוֹ ◌ֵסי ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ַ ּב ּ◌ְמ ◌ָ ◌ָ
גלל ּהַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים נב(
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I

שה
אמר ּ◌ִתי ◌ְלֶ◌ ׁ %ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
לרבי יוֹ ◌ֵסיְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ש ◌ְמח ּוַ◌ ָ◌ .
◌ָ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
יצא ּו.
שה? ◌ָ ◌ְ
כל ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵנסַּ◌ ,ב ּ ֹ
פתח) ,ישעיה נז( ׁ ◌ָשלוֹ ם ׁ ◌ָשלוֹ ם
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּו ◌ָ ◌ַ
הקדּ ים ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ָיּ ◌ְצא ּוִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ואחד
לרחוֹ ק ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ָ
לרחוֹ קְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ׁ ◌ְשלוֹ מוֹ ת ◌ָ ּכאןָ◌ ֶ◌ ,
◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
עשה ◌ָקרוֹ ב) .ועוד לרחוק( ◌ֶזה ּו
לרחוֹ ק ֶ◌ ׁ -ש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אחדָ◌ ָ◌ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
לקרוֹ בֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ועכשו ה ּוא ◌ָקרוֹ בְ◌ .ועוֹ ד
היה ◌ָרחוֹ קָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ק ◌דם ◌ָ ◌ָ
הת ׁש ּו ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ּ ֶֹ
עלי ◌ַ ּ◌ְ
◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
מהתוֹ ◌ָרהָ◌ ,רחוֹ ק הוּ א ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָרחוֹ ק ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מתרחק ◌ֵ ◌ַ ּ
מקרב אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
עמוֹ ,
הוּ א .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקרוֹ ב ◌ַל ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ִ ּ
חרים
ערהּ ָ◌ .בא ּו אוֹ ◌ָתם סוֹ ◌ֲ ◌ִ
ות ◌ָ ּכ ◌ְנס ּו ◌ַל ּ◌ְמ ◌ָ ◌ָ
עמנ ּו ◌ְ ◌ִ
ְועכשו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
התחבר ּו ◌ִ ◌ָּ
ריהם ◌ְ ◌ִ ◌ְּ
להם
ותקנ ּו ◌ָ ◌ֶ
מחמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ָ7א ◌ֵ ◌ֲ
חרר ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
עמםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
ְוהש ּ◌ַת ּ◌ְתפ ּו ◌ִ ◌ָּ
ויצא ּו ◌ָּ◌ 3
יאמר ּו
חריםְ◌ ֹ :
מהסוֹ ◌ֲ ◌ִ
אחד ◌ֵ ◌ַ ּ
אמר ◌ֶ ◌ָ
ערהַ◌ ָ◌ .
המ ◌ָ ◌ָ
לפי ◌ַ ּ◌ְ
כלם ◌ְ ◌ִ
אכלְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ֶ
ית
עש ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ,אוֹ ◌ְדְ◌ %לעוֹ ◌ָלם ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ׂ
התוֹ ◌ָרה ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
עלי ◌ַ ּ
◌ָלנ ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
וכת ּוב
יתְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ָמה? ◌ְ ◌ָ
עש ◌ָ
יתַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ׂ
עש ◌ָ
ואקוּ ה ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ .כי ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ֶ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אחר ◌ֵאינוֹ ◌ִּכי טוֹ ב? ◌ָ ◌ַ
לגבי ◌ַ ◌ֵ
וכי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
חסידיִ◌ ְ◌ ,#
נגד ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
◌ִּכי טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
גלל ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ית? ◌ְלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
עש ◌ָ
ודּ איּ .ו ◌ָמה ◌ָ ◌ִ ׂ
ית ◌ַ ◌ַ
עש ◌ָ
◌ִח ◌ָ ּייאִּ◌ ,כי ◌ָ ◌ִ ׂ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
והתקין אוֹ תוֹ  ,מוֹ ◌ֶדה ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
חסידיּ ָ◌ ,#כֶ◌ %זה
נגד ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ואקוּ ה ׁ ◌ִש ◌ְמִ◌ #כי טוֹ ב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םֶ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
יקיםְ◌ ׁ ,שמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ה ּוא
צדּ ◌ִ
נגד אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַַודּ איְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
ּ
ואינם
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַב ◌ִזים אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
כנגד ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
טוֹ בְ◌ ,ו-א ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מאחוֹ ◌ֵרי
דבר ◌ֵ ◌ֲ
מע ּ◌ִתי ◌ָ ◌ָ
אבל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
יפהָ◌ ֲ◌ ,
אמר לוֹ ֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ֶ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
עוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ
ואני פוֹ ◌ֵחד ◌ְ ◌ַ ּ
אמר
רבי ◌ִח ◌ָייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיֹ ֱ◌ ,
אמר ּו לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
לגלוֹ תְ◌ ָ◌ .
הכ ◌ֶתלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַ ּ ֹ
אחד.
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
יר0ה ◌ְ ◌ָ
אינה ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ְדּ ◌ָ ◌ְ
ברֶ◌ ׁ ,%ש ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵ ◌ָ ּ
לעיר,
ונכנסתי ◌ְ ◌ִ
הייתי הוֹ ◌ֵלְ◌ %ללוֹ ד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אחד ◌ָ ◌ִ ◌ִ
להם ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
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I

ורבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאי
אחדִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כ ◌ֶתל ◌ֶ ◌ָ
אחר ּ ֹ
עצמי ◌ַ ◌ַ
ְוסמכ ּ◌ִתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ,אוֹ ◌ְד%
מפיו ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
מע ּ◌ִתי ◌ִ ּ ◌ִ
וש ◌ַ ◌ְ
הב ◌ִיתָ◌ ׁ ְ◌ ,
היה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
◌ָ ◌ָ
ה0לוֹ ם )לקדוש ברוך
עליו ◌ַ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
ית .אוֹ ◌ְדָ◌ ,%דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
עש ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ׂ
המ ◌ֶל%
אחרוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָע ◌ָ ׂ
אמרוֹ ◌ַעל אוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ
הוא( ◌ֲ ◌ָ
שה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
ואק ◌ֶ ּוה ׁ ◌ִש ◌ְמ%
המ ◌ְלכ ּותַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
יר ׁש ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
◌ָאח ּוז ּבוֹ ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםּ ,ובוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ִכי טוֹ ב ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ּב ◌ִ ּיח ּוד ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
חסידי?%
חסידיִ◌ .%מי ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
נגד ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
נקרא טוֹ ב? ◌ֶ ◌ֶ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קרא טוֹ בַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חסדּ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ָ ּ
אמנים.
דוד ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
חסדי ◌ָ ◌ִ
נקרא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ויש ◌ֶ ◌ֶ
חסד ◌ְ ◌ֵ ׁ
יש ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ֵ ׁ
דוד ◌ַ ◌ָּ
פע ׁ ◌ֶשל
מתמ ּ◌ְל ◌ִאים ◌ֵמאוֹ תוֹ טוֹ ב ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חסדי ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
להם טוֹ ב.
נמצא ◌ָ ◌ֶ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היסוֹ ד טוֹ בַ◌ ֲ◌ ,
נקרא ◌ַ ◌ְ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁשַ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מב7ם ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
מצא ׁ ◌ֶשה ּוא ּבוֹ ּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מחכה
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ועל ◌ֵּכן ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
ברכהַ◌ ְ◌ ,
נמצא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האחרוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
אירה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ּהְ◌ ַ◌ .
◌ַל ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
מעתי אוֹ ◌ָתםָּ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
רבי
ידעתי ◌ַמה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ .בא ּו ◌ַ ◌ִ ּ
אלא ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הלל ּוּ ָ◌ ,כָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ּ
רבי ◌ִח ◌ָייאִ◌ ,מי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בראשוֹ ַ◌ ָ◌ .
ונשק ּו אוֹ תוֹ ◌ְ ֹ ׁ
◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
אתה ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ְמ%
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ַחאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָּ
עפרּ ִ◌ ַ◌ ,
עיניּ ְ◌ %ב ◌ָ ◌ָ
מכסה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
ה0מים ◌ְ ◌ָּ◌ 3
העליוֹ ◌ִניםּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
וכלם
צפ ◌ֵרי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואפל ּו ◌ִ ּ ◌ֳ
ההרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מרעי ׁש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ְואתה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ָּ
סת ◌ֵּלק
דב ּו ◌ֶרי .%אוֹ י ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
מחים ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ש ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ׂ
ממנּ ּו.
◌ִ ּ◌ֶ

f
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לחם ¡ ¦
אכל ּו ¤ ¤
עמי ¨ §
אכלי © ּ¦
און ¥ § Ÿ
עלי ¨ ¤
ה £הא ¨י §דע ּו ּפ¥ £Ÿ
פחד ּ¦כי
היה ¨ ©
פחד א ¨ ¨
קרא ּו :ו ׁ¨שם ּ¨פ £חד ּו © ©
' א ¨ ¨
חנ ¡ ¦ ׁ
אהים
הבש¨ Ÿתה ּ¦כי ¡ ¦
עצמוֹ ת ¨Ÿ
אהים ' ּ ¦פ ּ©זר © §
¡ ¦
ראל ּ§ב ׁש ּוב
ישׂ ¨ ¥
ישעוֹ ת ¦ §
יתן ¦מ ¦ ּצ ּיוֹ ן § ׁª
מאסם :ז ¦מי ¦ ּ¥
' §¨¨
ראל:
ישׂ ¨ ¥
ישׂ ©מח ¦ §
יעקב ¦ §
יגל © Ÿ £
עמוֹ ¨ ¥
¡ ¦
אהים ' ׁ §שב ּות © ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
להפחיד שונאיך

אמר נבל בלבו וגו' )נג ,ב( ]שימוש תהלים לפרק נג[ להפחיד שונאיך
אמור אותו עם שם שלו שהוא אי .א' מן "אמר ,י' מן "ישמח דסוף
המזמור ואמור אותו בכל יום.

I

I

 Iזוהר תהלים I
נקרא ָׂשׂשֹון
ַצ ִּדי"ק ִ ְ ָ

ראל וגו' )נג ,ז( :
◌ִמי ◌ִי ּ ◌ֵתן ◌ִמ ◌ִצּ יּ וֹ ן ◌ְי ׁ ◌.שעוֹ ת ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
תורה[ יגל יעקב ישמח ישראל .אמר רבי אבא מהו שכתוב
)ישעי' נה( כי בשמחה תצאו וגו' ,אלא כאשר יצאו ישראל מן
הגלות השכינה תצא עמהם ועמה ישובו ,זש"כ כי בשמחה
]זוהר ח"ג )דף ריב (:זוהר
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I

תצאו וגו' ,וכתוב )שם נא( ופדויי ה' ישובון וגו' ששון ושמחה
ישיגון ,ששון זה הקב"ה ,רבי יצחק אמר ששון זה צדי"ק,
זש"כ )שם( ששון ושמחה ימצא בה ,אמר רבי שמעון צדי"ק
ששון נקרא ,ומן היום שכנסת ישראל נפלה בגלות נמנעו
הברכות מלהשפיע לעולם מן צדי"ק ההוא ,אבל בזמן ההוא
מה כתוב )שם יב( ושאבתם מים בששון ,זה צדי"ק ,ממעיני
הישועה ,אלו חכמה ובינה ,ד"א אלו נצח והוד ,והכל
מנביעת מעינות העמוקים ,ואז )שם( ואמרת ביום ההוא אודך
ה' וגו' ,צהלי ורני יושבת ציון וגו'.

f
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נד

יפים
לדוד :ב ּ§בבוֹ א ©ה ¦ ּז ¦
משׂ ּ¦כיל § ¨ ¦
נגינת © §
למנ ּ¥צ ©ח ּ¦ב § ¦ Ÿ
א ©§©
אהים
עמנ ּו :ג ¡ ¦
מסת ּ¥תר ¦ ּ¨
דוד ¦ § ּ©
לשא ּול £הא ¨ ¦
אמר ּו § ׁ¨
©ו ּי§ Ÿ
אהים
תדינני :ד ¡ ¦
רת¦ ¥ ¦ § %
בגב ּו¨ §
יעני ּו ¦ §
' ּ§ב ׁ ¦ש §מ %הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
¦פי:
לאמרי
§ ¦ §¥
האזינה
©¨ ¦£
פל ¦תי
ּ§ת ¦ ּ¨
ׁ §ש ©מע
'

I

 Iשימוש תהלים I

I

להנקם מאויביך
בבוא הזיפים וגו' )נד ,ב( ]שימוש תהלים לפרק נד[ .אמור אותו ותנצל
ותראה נקמה מאויביך .ושם שלו הוא י"ה .י' מן סוף המזמור
"ראתה עיני ,ה' מן ו' "מסתתר עמנו בגימטריא ה"א.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתפ ָּלה זֹו
נׁשמע ְ ִ
ׁשּלא ִ ְ ַ
ּבכּונת ַה ֵּלב ֶ ֹ
ּבלחׁש ְ ַ ָ ַ
ּלתם ְ ַ ַ
ּתפ ָ ָ
הּמתּפּללים ְ ִ
ִַ ְְִַ
ּמלאכים
ּומאזינים ָלּה ָּכל ַה ַ ְ ָ ִ
ֹולה ַ ֲ ִ ִ
ּתפ ָּלה ע ָ
לאחר ֹזאת ַה ְ ִ
ְֵַ
אזנים
ּבעלי ָ ְ ַ ִ
ּׁשּנקראים ַ ֲ ֵ
ְִֶָ ִ
היםפלּ ◌ִתי וגו' )נד ,ד( ] :זוהר ח"ב )דף רב (.זוהר תורה[ ◌ֱא ◌ִ
הים ׁ ◌ְש ◌ַמע ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
◌ֱא ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ַמע ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לאמרי ◌ִפי] .אמרי פי ,זאת היא תפלת
האזינה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פל ◌ִתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הלחש[ ,ולמדנו כל אלה שמתפללים תפלתם בלחש בכונת הלב,
שלא נשמע תפלה זו לאחר ,זאת התפלה עולה ומאזינים לה כל
המלאכים שנקראים בעלי אזנים ,ואם זאת התפלה נשמעת לאזני
איש ,אין מי שיאזין לה למעלה ,ואין מאזינים לה אחרים מלבד
מי ששמע אותה בתחילה ,לפיכך נצרך להשמר שלא ישמעו
תפלת הלחש אנשים ,ועוד שדברי תפלת הלחש נאחזים בעולם
העליון ,ודברי עולם העליון אין צריכים להשמע לאיש.
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ועריצים ּ¦ב § ׁ
נפשי א שׂ¨ מ ּו
קש ּו © § ׁ ¦
עלי § ¨ ¦ ¦
ה ּ¦כי ¨ ¦זרים ¨קמ ּו ¨ ©
עזר
אהים ' ¥ Ÿ
סלה :ו ¦ה ּ¥נה ¡ ¦
לנגדּ ם ¨ ¤
אהים ' § ¨ § ¤
¡ ¦
הרע § ׁ
ררי
לש¨ §Ÿ
ישיב ¨ ©
נפשי :ז )ישוב( ¨ ׁ ¦
סמכי © § ׁ ¦
אדני ּ§ב ¥ § Ÿ
¦לי ¨Ÿ £
$מ%
אזב ¨חה ּ¨ל אוֹ ¤דה ¦ §
נדבה §ּ § ¤
הצמיתם :ח ּ¦ב § ¨ ¨
אמת¥ ¦ § © %
ּ©ב §ּ ¦ £
באיבי
ילני ּו § © §Ÿ
צרה ¦ה ¦ ּצ ¨ ¦
מכל ¨ ¨
יהו  ּ¦כי טוֹ ב :ט ּ¦כי ¦ ּ¨
§ ¨Ÿ
עיני:
ראתה ¦ ¥
¨ ¨£

I

I

 Iזוהר תהלים I
למעלה
ּלמּטה ְמע ֵֹורר ְ ַ ְ ָ
חסד ִאיׁש ְ ַ ָ
ּבמע ֵׂשה ֶ ֶ
ְ ֲַ

נפשי וגו'.
ועריצים ◌ִ ּב ◌ְק ׁש ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
עלי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
זרים ◌ָקמ ּו ◌ָ ◌ַ
◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
למדנו שישראל אכזריות נמנעת מהם יותר מכל שאר
עמים ,ובל יראה מישראל מעשה עריץ בעולם ,שהרי כמה
בעלי עינים עומדים אצל האיש בשעת מעשה כזה ,זכאי הוא
מי שמראה מעשה של חסד למטה ,שהרי במעשה האיש
תולה כל דבר לעורר למעלה ענין אחר.
]זוהר ח"ג )דף צב[(:

f
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י לחודש

נה

אהים
האזינה ¡ ¦
לדוד :ב © ¨ ¦ £
משׂ ּ¦כיל § ¨ ¦
נגינת © §
למנ ּ¥צ ©ח ּ¦ב § ¦ Ÿ
א ©§©
יבה
הקש ¨
מת ¦ח ּ¨נ ¦תי :ג © § ׁ ¦
תעלם ¦ ּ§
ואל ּ¦ת § © ּ©
פל ¦תי § ©
' ּ§ת ¦ ּ¨
עקת
מפ ¥ני ¨ ©
מקוֹ ל אוֹ ¥יב ¦ ּ §
יחי § ¨ ¦ ¨
אריד ּ§ב ¦שׂ ¦
וענני ¨ ¦
ּ¦לי © ¦ ¥ £
ואהימה :ד ¦ ּ
יחיל
לבי ¨ ¦
ישׂ §טמ ּו ¦ני :ה ¦ ּ¦
באף ¦ §
און ּו § ©
עלי ¨ ¤
ימיט ּו ¨ ©
רשע ּ¦כי ¨ ¦
¨ ׁ¨
יבא ¦בי
ורעד ¨ Ÿ
עלי :ו ¦ § ¨
נפל ּו ¨ ¨
מות ¨ §
ואימוֹ ת ¨ ¤
קרבי § ¥
ּ§ב ¦ § ּ¦
יראה ¨ © ©
אבר ּ©כ ּיוֹ ¨נה ¨אע ּו ¨פה
יתן ּ¦לי ¤ ¥
ואמר ¦מי ¦ ּ¤
כס ¦ני ּ©פ ּ¨לצ ּות :ז ¨ © Ÿ
ות © ּ¥
© ּ§
סלה:
דבר ¨ ¤
אלין ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
נדד ¨ ¦
ארחיק § Ÿ
ואש ּכ¨Ÿנה :ח ¦ה ּ¥נה © § ¦
§ §ׁ ¤
אדני
מס ©ער :י ּ©ב ּ©לע ¨Ÿ £
סעה ¦ ּ¨
אחישה ¦ § ¨
ט ¨ ¦ ׁ¨
מפלט ¦לי ¥מר ּו ©ח ¨ Ÿ
ּ©פ ּ©לג § ׁ
ולילה
חמס § ¦וריב ּ¨ב ¦עיר :יא יוֹ ¨מם ¨ © § ¨
ראיתי ¨ ¨
לשוֹ ¨נם ּ¦כי ¨ ¦ ¦
קרב ּה :יב ©ה ּווֹ ת
ועמל ּ§ב ¦ § ּ¨
ואון § ¨ ¨
מתיה § ¨ ¤
בבה ©על חוֹ ¨ ¤ Ÿ
§יסוֹ § ¨ ª
קרב ּה §וא ¨ ¦ ׁ
מרמה :יג ּ¦כי א אוֹ ¥יב
מרחבה ּתּ Ÿו ¦ § ¨
ּ§ב ¦ § ּ¨
ימיש ּ ¨ Ÿ § ¥
ממ ּנ ּו:
ואס ¥תר ¦ ּ¤
הגדּ יל § ¨ּ ¤
עלי ¦ § ¦
נאי ¨ ©
וא(א א §משׂ© § ¦
יחרפני § ¨ ¤
§¨§ ¦¥
יחדּ ו
אשר © § ¨
מידּ ¦עי :טו ¤ׁ £
אל ּו ¦פי ּו § ¨ ª
ואתה ¡אנוֹ ׁש ּ§כ ¦ּ § ¤
יד § © ּ¨
ערכי © ּ
נהל ּ§ב¨ ׁ ¤
רגש:
אהים ' § © ּ¥
נמתיק סוֹ ד ּ§ב ¥בית ¡ ¦
© § ּ¦
עלימוֹ § ¥ירד ּו ׁ §שאוֹ ל ©ח ¦ּיים ּ¦כי ¨רעוֹ ת
מות ¨ ¥
י$י ¨ ¤
טז )ישימות( © ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לכלב רע ,ולשלם גמול לאויביך
האזינה אלהים תפלתי וגו' )נה ,ב( ]שימוש תהלים לפרק נה[ .לשלם
גמול לאויביך ושם שלו הוא ו"ה .ו' מן "ואתה ,ה' מן האזינה.
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אקרא
אהים ' ¨ § ¤
אני ¤אל ¡ ¦
קרבם :יז ¦ £
ּ¦ב §מג ּו¨רם ּ§ב ¦ § ּ¨
יחה
אשׂ ¨
וצהרים ¨ ¦
ובקר § ¨ ¦ © ¢
ערב ¨ ¤ Ÿ
יעני :יח ¤ ¤
ויהו  יוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
© ¨Ÿ
מק¨רב ¦לי
נפשי ¦ ּ£
ואהמה ©ו ¦ּי ׁ §ש ©מע קוֹ ¦לי :יט ּ¨פ¨דה §ב ׁ¨שלוֹ ם © § ׁ ¦
§¤¡¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּובמנחה
ׂשיחה ְ ִ ְ ָ
ּבא ִ ָ
ּבחסד ְ ָ
מסּפיק לֹו ְ ֶ ֶ
החסד ַ ְ ִ
ׁשעת ַ ֶ ֶ
ׁשהיא ְ ַ
ּבּבקר ֶ ִ
ַ ֶֹ
ואהמה
ּומּׁשּום ָּכֶ ֱ ֶ ְ 5
המיה ִ
צריָ ְ ֶ 5
הּקׁשה ָ ִ
הּדין ַ ָ ֶ
ׁשעת ַ ִ
ׁשהיא ְ ַ
ִֶ
בא
וצהרים וגו' )נה ,יח( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קלגֹ ּ [(.
ובקר ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
ערב ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
פלוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הת ◌ִ ּ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
זמנּ י ◌ַ ּ◌ְ
שת ◌ְ ◌ַ ◌ֵואמר ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
ְראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ֵ
התפ ◌ֵּלל
שהְ◌ .וה ּוא -א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַהנּ ה ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
וצהריםֵ◌ ִ◌ ,
ובקר ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
ערב ◌ָ ◌ֶ
)תהלים נה( ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ּ
ואהמהְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ֵתרֶ◌ .זה
יחה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אש ◌ָ
מהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ִ ׂ
אלא ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֶ
יחה
אש ◌ָ
נחהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ %דּ ◌ֵ ּיק ◌ָ ◌ִ ׂ
המ ◌ְ ◌ָ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֶקר ֶ◌ ְ◌ -
לתפ ◌ַּלת ◌ַ ּ ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
לתפ ◌ַּלת ◌ַ ◌ִּ
חסד
מספיק לוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
החסדִ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ,
ְואהמהַּ◌ .ב ּבֹ ◌ֶקרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
הדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
המיה,
צריָ◌ ְ◌ ֶ◌ %
הק ׁ ◌ֶשהִ◌ ָ◌ ,
במנחהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ִ
יחהּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אש ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ ׂ
חלק ◌ַ ◌ַּ
היה ◌ָקם
ילהָ◌ ָ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכְּ◌ %כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ְ ◌ָ
ואהמהַ◌ ַ◌ .
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ %
ירה
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בל ◌ְ ◌ָ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים סב( ּו ◌ַ ּ◌ַ
לשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ִ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עמיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִ ּ◌ִ

ערבית
ּתפ ַּלת ַ ְ ִ
לכן ֹלא ָׂשמּו ֶאת ְ ִ
וצהרים וגו' )נה ,יח( ָ ֵ
ובקר ְ ָ ֳ ַ ִ
ערב ָ ֶ
ֶֶ
ּקנים
מת ְ ִ
והאיַ ְ 5
יעקב ְ ַ ֵ
ּקנּה ְּכמֹו ַ ֲ ֹ
לת ְ ָ
ׁשּיכֹול ְ ַ
ׁשאין ִמי ֶ ָ
חֹובה ֶ ֵ
ָ
הּתפ ָּלה
ְַ ִ
וצהרים ◌ְוגוֹ ' )נה ,יח( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קכ"ט[(:
ובקר ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
ערב ◌ָ ֹ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
וצהרים וגו' ּ ◌ָפסוּ ק ◌ֶזה
ובקר ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
ערב ◌ָ ֹ ◌ֶ
וכת ּוב )תהלים נה( ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
פלת ◌ָּכל
ועדּ ◌ִנים הוּ א ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
עדּ ן ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אבל ◌ָּכאן ◌ִ ◌ָ
ונתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ ,
רשוּ הוּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
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I

ערב זוֹ ◌ִהי
הללוּ ֶ◌ ֶ◌ .
מנּ ים ◌ַ ◌ָ ּ
,שת ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַ ◌ִ
התעוֹ ◌ְררוּ ◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
והחברים ◌ִ ◌ְ
◌ַה ּיוֹ םִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אירה,
המ ◌ִ ◌ָ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ָ◌
בקר זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
מאירה ,וּ ֹ ◌ֶ
קלריה ׁ ◌ֶש/א ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אס ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
קלריה ◌ַ ◌ְּ
וצהרים ) -אין זה מקום שגקרא חשך ,אלא הוא מקום שעומד בין זה לזה,
◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
ערב
חשֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
נקרא ֹ ׁ ◌ֶ
אבל הזמן של תפלת מנחה( ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חזק
תקף ֶֹ ◌
צהריםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ֹ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
0נּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ֶ
חר
לאיש ׁ ◌ָש ֹ
הדּ ◌ֶרׁ ִ◌ ְ◌ - %
וכִ◌ %היא ◌ַ ◌ֶ
מע ◌ָּלהָ◌ ְ◌ .
לשוֹ ן ◌ְ ◌3
נקט ◌ְּב ◌ָ ׁ
ה0מש ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
לשוֹ ן ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ללבן
ראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ולפעמים קוֹ ◌ְ ◌ִ
מעלהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ונקט ◌ָ ׁ
לבןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ראים לוֹ ◌ָ ◌ָ
קוֹ ◌ְ ◌ִ
לקח) .עמוס ט( ◌ֲהלוֹ א
כשית ◌ָ ◌ָ
א0ה ◌ִ◌ ׁ 3
חרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יב( ◌ִּכי ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ָש ֹ
ערב ◌ֶזה ְ◌ּ -ת ◌ִ ◌ַּ
ערביתּ .ו ◌ִמּ 0ום
פלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אתם ◌ִלי ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ָ◌ .
כש ◌ִ ּיים ◌ַ ּ◌ֶ
כבני ◌ִ◌ ׁ 3
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ושוֹ ◌ֵלט
חשיֶ◌ %את אוֹ רוֹ ◌ְ ׁ
האחר ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ׁ ◌ִ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ערב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
מתערב ◌ַ ◌ַ ּ
פרדים
זמן ◌ָקב ּו ◌ַעֵ◌ .אמ ּו ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואין לוֹ ◌ְ ◌ַ
שמ ּו לוֹ ◌ְר ׁש ּותֵ◌ ְ◌ ,
ילהׂ ָ◌ ,
◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִרים
מכאן ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְקב ּוצוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׂ
מתאכ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ילה.
לטים ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הצד
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ,%
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
עלי ◌ַ ◌ַ ּ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה,
לטים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
מאה -א ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
האחר ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ררם ◌ִל ׁ ◌ְשרוֹ ת ◌ַעל
ואס ּור ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
ררים אוֹ ◌ָתם ◌ִי ◌ְ ׂ
ַוהרי ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהָּ◌ ֶ◌ .
הארץ ◌ַ ◌ְ ּ
העשן עוֹ ◌ֶלהְ◌ ,ו-א עוֹ ◌ֶלה
ילה אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ׁ ◌ָ
אלא ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
היה
וכאן ◌ָ ◌ָ
דרָ◌ %י ׁ ◌ָשרָ◌ ְ◌ ,
העשן עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
היה ◌ֶ ◌ָ ׁ ◌ָ
אחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
קר ◌ָ ּבן ◌ַ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ָ ◌ְ
הצפוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם ◌ָ ּכל ◌ְמדוֹ ◌ִרים
לנקב ◌ֶ ◌ָ
עשן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עוֹ ◌ֶלה אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
עשן עוֹ ◌ֶלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וכיון ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ר ּוחוֹ ת ◌ָרעוֹ תָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
מעקם ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ %לאוֹ תוֹ
למקוֹ ◌ָמםְ◌ ,ו-א ◌ָהי ּו
ונכנסים ◌ִ ◌ְ
מדים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַצדּ3◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ָהי ּו ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
הצד ׁ ◌ֶשל
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
לטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ 3◌ ְ◌ .
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים ◌ְ ׁ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד עוֹ ◌ֵמד ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
נקב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ָ ּצפוֹ ןּ ְ◌ ,ב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ְקב ּוצוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׂ
אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ִריםּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ
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I

עשן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הממ ◌ֶנּ ה
מעקם ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ◌ְועוֹ ◌ֶלה3◌ ְ◌ ַ◌ ,
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
סנגירי"אּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתעת ◌ִדים
אחרוֹ תּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מחנוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
אלף ◌ִר ּבוֹ א ◌ַ ◌ֲ
וש ◌ִ0ים ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ׁ ◌ִ
פתח
ונכנסים ◌ְּב ◌ֶ ◌ַ
נקבִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מדים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּוְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
לקבלוֹ ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לה ּזוֹ ן ◌ִ ◌ֶּ
עמי
ואם ּ◌ֵת ◌ְלכ ּו ◌ִ ּ◌ִ
הכת ּוב )ויקרא כו( ◌ְ ◌ִ
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
קריֶ◌ ְ◌ ,
קרא ◌ֶ ◌ִ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
רגז ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא
קריְּ◌ .באוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
חמת ◌ֶ ◌ִ
והלכתי ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶכם ◌ַּב ◌ֲ ◌ַ
וכת ּובִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קרי ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ִ
קריּ ֵ◌ ְ◌ .
בש ◌ָעה
ילהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
טטים ◌ַּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ואל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מהפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ּ ◌ֶ
צאים
למעלהֵ◌ ,הם יוֹ ◌ְ ◌ִ
להראוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
למעלהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט
להראוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
מקטרגים ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,ו-א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ
רקיעים
קעים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
חסידים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
7רים ◌ַ ◌ָ ּ
דיעים
צאים ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
הלל ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ַואוירים ◌ְועוֹ ◌ִליםּ ,ו ◌ְקב ּוצוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
אחרוֹ ת,
דמ ּיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
להם ◌ִּב ◌ְ ◌3
ונראים ◌ָ ◌ֶ
אדםִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לבני ◌ָ ◌ָ
זבים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ברים ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
קרי,
עלי ◌ֶ ◌ִ
ונקראים ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
זרעִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פכים ◌ֶ ◌ַ
עליהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
חקים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְוצוֹ ◌ֲ ◌ִ
מפ ◌ַתח ◌ַ ◌ֶ ּ
בש ◌ָעה
להםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
הק ◌ִרי ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ָ ◌ֶ
צאים ◌ִ ּ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
מרוה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָוזן
היה ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
עשן ◌ָ ◌ָ
פדרים ,אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
תאכ ◌ִלים ◌ֵאמ ּו ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
יצא ּו
בזה -א ◌ָ ◌ְ
להםּ .ו ◌ָ ◌ֶ
0רא ּוי ◌ָ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתםְּ◌ .כ ◌ִפי ◌ְכבוֹ ◌ָדם ◌ָ ּכְ◌ %מזוֹ ◌ָנם ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה.
טטים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְו-א ◌ְ ׁ
אתםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
עלה ◌ִ ּ◌ָ
ערב ◌ַרב ◌ָ ◌ָ
וגם ◌ֵ ◌ֶ
אמר )שמות יב( ◌ְ ◌ַ
ערבְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ
ולכן
ילהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מתערבים ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ַה ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָתן ◌ְקב ּוצוֹ ת ◌ָ ׂ
שמ ּו ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ערבית חוֹ ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לתק ◌ָנ ּה
פלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
א ◌ָ ׂהמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היה ◌ַ ּב ◌ַעל )מטהר( ◌ַ ּ◌ִ
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מתקן אוֹ תוֹ
רש ּותְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
להגן
פלה זוֹ ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ׁ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ְ◌ .
צדדים ׁ ◌ֶשל
מתוֹ ַ◌ ּ %פ ◌ַחד ׁ ◌ֶשל ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתוֹ ַ◌ ּ %פ ◌ַחד ◌ַ ּב ◌ֵּלילוֹ תּ ִ◌ ,
עלינ ּו ◌ִ ּ
◌ָ ◌ֵ
יהנּ ֹם
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
רדים ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
הרי ◌ְּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה טוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הגּ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
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ראל לוֹ ◌ַמר
יש ◌ָ ◌ֵ
ימים ◌ִ ◌ְ ׂ
מקדּ ◌ִ
ולכן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מאשר ◌ַ ּב ּיוֹ םֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אחד ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
אחר
יהנּ ֹםְ◌ .ו-א ◌ִדין ◌ַ ◌ֵ
"וה ּוא ◌ַרח ּום"ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִמּ 0ום ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ַה ◌ֵגּ ◌ִ
◌ְ
להעביר
רש ּות ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ֵאין לוֹ ◌ְ ׁ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָאס ּור ◌ְלעוֹ ◌ְררוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ צוֹ ת
קטר ּוג ◌ַ ◌ְ
פחד ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
מהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ַ ◌ַ
◌ֶאת ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ֵ ◌ָ
ימים
לפני ◌ִ ּ
מק ◌ִדּ ◌ִ
ולכן ◌ָאנ ּו ◌ַ ◌ְ
רבוֹ ◌ָנםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למעלה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
יקים
אמן"ַ◌ ּ .פ ◌ַחד ׁ ◌ֶשל ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
לעד ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
עמוֹ ◌ִי ◌ְ ׂ
ׁ
"שוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ַ ּ
למי
לה ◌ִ ּזיק ◌ְ ◌ִ
להם ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ
ילהֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ָ ◌ֶ
מצאים ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ְוקטר ּו ◌ִגים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ
מר
ימים " ּו ׁ ◌ְש ֹ
מקדּ ◌ִ
ולכן ◌ָאנ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מ0ער ◌ֵ ּביתוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ִ ◌ַ ◌ַ
באנ ּו".
צאתנ ּו ּו ֹ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֵ
מפקידים ◌ַהגּ ּופוֹ ת,
מתוֹ ַ◌ ּ %פ ◌ַחד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ָאנ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ועל ◌ָ ּכל ◌ֶזהּ ִ◌ ,
◌ְ ◌ַ
הכל
0לטוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ
למ ◌ְלכ ּות ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
והנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ולילהַ◌ .ע ּ◌ָתה
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ערבית ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ידיהַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
הת ּק ּו ◌ִנים
שים ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ִ
נמצא ּוָ◌ ,אנ ּו עוֹ ◌ִ ׂ
מזבחוֹ ת -א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
קר ◌ָ ּבנוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ַ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ררת
ילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
שים ◌ַעל ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָאנ ּו עוֹ ◌ִ ׂ
ושוֹ ◌ֵבר
הרעוֹ תׁ ְ◌ ,
מכה ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמדוֹ ◌ֵרי ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ןּ ָ◌ ַ◌ ,
למעלה
משוֹ ◌ֵטט ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונכנס ּו ◌ְ ׁ
האחרָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
אחד )סלע חזק( ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
למקוֹ ◌ָמן,
נכנסוֹ ת ◌ִ ◌ְ
מחב ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ְקב ּוצוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ָומטהָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ָּ
נכנס
ואז ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כ ◌ָחן ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ְלטוֹ תָ◌ ְ◌ .
ְונש ◌ָ ּבר ּ ֹ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
נתב ◌ֵארְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עדןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יקים ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
ואז
פני אוֹ ר ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ְ◌ ,
נגנז ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
ילה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
0לט ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הנּ ר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הב ◌ֶקר ,אוֹ ר ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזה
הערב) .ואז( ◌ַ ּ ֹ
מעבר ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ֶקר ׁשוֹ ◌ֵלטּ ,ו ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
לכל
מש ◌ִלים טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ׁ ◌ְ
ב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל אוֹ ר ◌ִרא ׁשוֹ ןּ ַ◌ ,
ה ּוא ּ ֹ
ּ
מש ◌ֶקה ◌ֶאת
ותחתוֹ ◌ִניםֶ◌ .זה ◌ַ ׁ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ממנּ ּו ◌ִנזוֹ ◌ִנים ◌ֶ ◌ְ
למיםֶ◌ּ ִ◌ .
◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
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I

מדּ ין:
דעי ◌ִ ◌ִ
הסוֹ ד ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
מירה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .כאן ◌ַ ּ
הגּ ן .זוֹ ◌ִהי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
לפי
התבוֹ ◌ְננ ּות ◌ְ ◌ִ
יח ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ּ
ויש ◌ִגּ ◌ַ
גהְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
לצאת ◌ַ ◌ֶ
◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ֵ
לדּ ◌ֶרָ◌ ,%יק ּום ◌ַ ּבנּ ֹ ◌ַ ּ
מראה אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ּכוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ויראה ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מזרחֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ◌ַ
רקיע ,זוֹ
רדתֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
בהם
ברא ּו ◌ָ ◌ֶ
התנוֹ ◌ְצצ ּות ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ואלה ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ
עוֹ ◌ָלה ◌ְוזוֹ יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
וארץ.
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
דע ◌ְּבסוֹ ד אוֹ ◌ָתן ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
◌ִאם ה ּוא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הלב,
ויזכ ◌ֵירן ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֵ
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִת ּיוֹ תִּ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ימין
לצד ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ַהרקיע ׁ ◌ֵש ׁש יוֹ ◌ִדי"םָ◌ ׁ ,ש ׁ
גה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ֶ
ִיראה ּתוֹ  %אוֹ ר ◌ַהנּ ֹ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ◌ִווי"ם ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ְויוֹ ◌ְרדוֹ ת ◌ְונוֹ ◌ְצצוֹ תוש ׁ
מאלָ◌ ׁ ְ◌ ,
ש ֹ
לצד ◌ְ ׂ
ש ◌ְ ◌ְַוש ׁ
◌ ׁ ◌ָ
יתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ואז ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הניםָ◌ ְ◌ ,
כ ◌ֲ ◌ִ
והן ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִּב ◌ְר ◌ַּכת ּ ֹ
רקיעֵ◌ ְ◌ .
◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
פלתוֹ
חלקוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
עמוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
מקדּ ◌ָ
כינה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ְויצא ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ַ◌ ,%
◌ ◌ֵ ◌ֵ
ימה ◌ִ ּ
הרקיע
מתיחת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אחד ◌ָנע ּוץ ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ָדּ רוֹ ם ◌ְלתוֹ ַ◌ ִ◌ ְ◌ %
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ
הב ◌ֶקר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ַ◌ ,
ועמ ּוד
עמ ּוד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ע ּוץ ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵּבי ◌ַ ◌ָ
אמצע ◌ַה ◌ָגּ ןּ ַ◌ ְ◌ .
הגּ ן ,ח ּוץ ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
גונים ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מרקם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִמאיר ◌ְ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
ארגּ ◌ָמןּ ְ◌ .באוֹ תוֹ
ש ◌ִצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים,נזדּ ּ◌ְמנ ּו ׁ ◌ָש ׁ
ענף ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ענף ◌ֶ ◌ָ
העמ ּוד ◌ַק ◌ָ ּים ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ּ
ואמר) ,תהלים קיג(
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לש ◌ֵּב ◌ַחָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ֶ ◌ָ
צפצ ּוף ◌ְ ׁ ◌ַ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
ה0ני ◌ְואוֹ ◌ֵמר,
תח ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
הלל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה'ּ .פוֹ ◌ֵ ◌ַ
עבדי ה' ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
ה0לישי ◌ְואוֹ ◌ֵמר,
תח ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
ועד עוֹ ◌ָלםּ .פוֹ ◌ֵ ◌ַ
מע ◌ָּתה ◌ְ ◌ַ
מברַ◌ ֵ◌ %
◌ ◌ְִיהי ׁ ◌ֵשם ה' ◌ְ ָֹ ◌
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶמ ׁש ◌ַעד ◌ְמבוֹ אוֹ ◌ְ ◌ָּ◌ 3
מקדּ ים
הכרוֹ ז ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מהלל ׁ ◌ֵשם ה'ָ◌ .אז ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ּ◌ִ
המש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם
עליוֹ ◌ִנים ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
הזדּ ּ◌ְמנ ּו ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
◌ְוקוֹ ◌ֵראַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נפרדים ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֵ ◌ַ ◌ַּ
ילהַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵרי
מהל ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לש ◌ַבח ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ְ◌ .
התת ◌ְ ּקנ ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מתוֹ ִ◌ּ #ת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ְח ּ◌ָת ּה ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ַמד
◌ֶ ◌ְ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקם ◌ַּב ּב ◌ֶקר ◌ִ ּ
זמן ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ַה ּבֹ ◌ֶקר.
ילהְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

יֹותר
מעלה ֵ
למעלה ַ ְ ָ
קֹודׁש ְ ַ ְ ָ
ּבׁשּבת ֶ
לכֵּון ַה ֵּלב ְ ַ ָ
ׁשּצריַ ְ 5
נׁשמע ֶ ָ ִ
ְִַ
ּימים
ּבׁשאר ַה ָ ִ
ִמ ִ ְ ָ
יכל ◌ְּכ ◌ֶל 2וגו' )נה ,כג( :
יהבְ◌ 2וה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הש ◌ֵל! ◌ַעל ה' ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
עט (:זוהר תורה[ רבי יוסי מצא לרבי אבא שהיה יושב
וקורא מקרא זה שכתוב השלך על ה' יהבך ,על דוקא,
שהרי מזונות במזל תולה קז וזה מתאים כמו שאמר רבי
שמעון למדנו שכתוב )במדבר כח( עולת שבת בשבתו על
עולת התמיד ,נשמע שצריך לכוון הלב למעלה מעלה יותר
מבשאר הימים ,וע"כ על עולת התמיד דוקא ,ולמדנו כתוב
]זוהר ח"ג )דף

זיו הזוהר
קז .במזלא פי' בג' ספירות הראשונות ששם המקור של י"ג מדות
הרחמים ,וסתם הוי"ה היינו התפארת:
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I

בחנה ותתפלל על ה' )שמואל א' א( על דוקא ,לפי שבנים
במזל הקדוש תולה כמו שביארנו ,ואין לך תיבה בתורה או
אות קטנה בתורה שלא תרמז על חכמה עליונה ,ותלוים
מהן תלי תלים סודות של חכמה העליונה ,זש"כ )שיר ה(
קווצותיו תלתלים ,וזה נתבאר.

f
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נו

אחז
מכתם ּ¤ב ¡ Ÿ
לדוד ¦ § ּ¨
רחקים § ¨ ¦
אלם § ¦ Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח ©על יוֹ ©נת ¤ ¥
א ©§©
אהים ' ּ¦כי
פלש ּ¦תים ּ§ב ©גת :ב ¨ח ּ¥נ ¦ני ¡ ¦
אתוֹ § ¦ ׁ §
Ÿ
ררי ּ¨כל
ילחצני :ג ׁ¨ש £אפ ּו ׁשוֹ § ©
חם ¦ § ¨ ¦ ¥
אפני ¡אנוֹ ׁש ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם ¥
ׁ §ש ¨ © ¦
אלי%
אני ¤ ¥
אירא ¦ £
חמים ¦לי ¨מרוֹ ם :ד יוֹ ם ¦ ¨
רבים ¦ £
©ה ּיוֹ ם ּ¦כי © ּ¦
אהלל §דּ ¨ברוֹ ּ¥ב ¦
אהים ' ¥ּ © £
אבטח :ה ּ¥ב ¦
¨§¤
אהים '
ברי
אירא ©מה ּ©י£עשׂ ¤ה ¨בשׂ¨ ר ¦לי :ו ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם §דּ ¨ ©
טחתי א ¦ ¨
ּ¨ב © § ּ¦
יצפוֹ נ ּו
לרע :ז ¨יג ּור ּו )יצפינו( ¦ § ּ
בתם ¨ ¨
מחש ¨ Ÿ
עלי ּ¨כל © § ׁ §
יע ּ¥צב ּו ¨ ©
§©
און ּ©פ ּ¤לט
נפשי :ח ©על ¨ ¤
אשר ¦ק ּו ּו © § ׁ ¦
מר ּו ּ©כ ¤ׁ £
יש Ÿ
עקבי ¦ ׁ §
המה © ¥ £
¨ּ ¥
ספרתה
אהים ' :ט ¦Ÿנדי ¨ © § ּ¨
עמים הוֹ ¥רד ¡ ¦
¨למוֹ ּ§ב ©אף © ּ¦
ספרת :%י ¨אז ¨ ׁ
יש ּוב ּו
בנאד£ %הא ּ§ב ¦ § ¨ ¤
דמעתי § ¤ Ÿ
ימה ¦ § ¨ ¦
אתה ¦שׂ ¨
¨ ּ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

לנאסר בכבלי ברזל
למנצח על יונת אלם וגו' )נו ,א(] :שימוש תהלים לפרק נו[ לנאסר
בכבלי ברזל ולהנצל מיצר הרע.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ננעלּו
ּדמעֹות ֹלא ִ ְ ֲ
ׁשערי ְ ָ
ַ ֲֵ
אתה וגו' )נו ט( ] :זוהר ח"ב )דף קסה (.זוהר תורה[ ִֹ ◌נדי
ספרתה ◌ָ ּ ◌ָ
נדי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
ֹ ◌ִ
ספרת; .אמר
בנאד; ◌ֲה-א ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
דמעתי ◌ְ ֹ ◌ֶ
ימה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ
ספר ◌ָּתה ◌ָא ◌ָּתה ◌ִ ׂ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
רבי יוסי למדנו כל השערים ננעלו ונסגרו ,ושערי דמעות
לא ננעלו ,ואין דמעה אלא מתוך צער ועצבון ,וכל אותן
הממונים על שערים ההם כלם משברים הרי קרח ומנעולי
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אהים ' ¦לי:
ידעתי ּ¦כי ¡ ¦
אקרא ¤זה ¨ © § ּ¦
יבי ¨אחוֹ ר ּ§ביוֹ ם ¨ § ¤
אוֹ § ©
אהלל
יהו  ¥ּ © £
אהלל ¨דּ ¨בר ּ©ב ¨Ÿ
אהים ' ¥ּ © £
יא ּ¥ב ¦
אירא ©מה ּ©י£עשׂ ¤ה
טחתי א ¦ ¨
אהים ' ּ¨ב © § ּ¦
¨דּ ¨בר :יב ּ¥ב ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

ברזל ומכניסים אותן הדמעות ,ותפלה זו נכנסת לפני מלך
הקדוש ,ובכן מדרגה הידועה יש לה צער מן העצבון והצרה
של איש ההוא ,כמש"כ )ישעי' סג( בכל צרתם לו צר ,תשוקת
עולם העליון אל אותה מדרגה הידועה כתשוקת הזכר תמיד
אל הנקבה ,וכאשר המלך נכנס אצל המטרונה מוצא אותה
בעצבון ,אז כל מה שהיא מבקשת נמסר בידיה ,ואיש ההוא
עם תפלה ההיא אין חוזרים ריקם ,והקב"ה מרחם עליו,
אשרי חלקו של איש ההוא שמוריד דמעות לפני הקב"ה
בתפלתו.

בזמן שמרבים צדיקים בעולם הוי"ה שמו ונקרא בשם
הרחמים ובזמן שמרבים רשעים בעולם אלהים שמו ונקרא
בשם האלהים
אהלּ ל ◌ָ ּד ◌ָבר וגו' )נו ,יא( ] :זוהר ח"א )דף קעג(:זוהר תורה[
אהים ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
◌ִ
◌ֵ ּב
אהלל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ּבה' ◌ֲ ◌ַ ◌ֵּ
אהלל ◌ָדּ ◌ָבר .אמר רבי יוסי
א-הים ◌ֲ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֵ ּב ◌ִ
הרי אמרו שהשם הוי"ה בכל מקום מורה על רחמים ,בודאי
הקב"ה הוי"ה שמו הוא ,שכתוב )ישעי' מב( אני ה' הוא שמי,
ואנו רואים שלפעמים נקרא שמו אלהים ,וזה מורה על
דין בכל מקום ,אלא בזמן שמרבים צדיקים בעולם הוי"ה
שמו ונקרא בשם הרחמים ,ובזמן שמרבים רשעים בעולם
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דת ¨ל:
אש ּ¥לם ּתוֹ Ÿ
נדרי©ׁ £ %
אהים ' § ¨ ¤
עלי ¡ ¦
אדם ¦לי :יג ¨ ©
¨¨
להתהל
מדּ ¦חי § ¦ § © ּ¥
רגלי ¦ ¤
ממ¤ות £הא © § ©
נפשי ¦ ּ¨
לת © § ׁ ¦
יד ּ¦כי ¦ה ©ּצ § ּ¨
הח ¦ּיים:
אהים ' ּ§באוֹ ר © ©
לפני ¡ ¦
¦ §¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

אלהים שמו ונקרא בשם האלהים .ובא וראה כל התחלות
קשות ולבסוף נחת ,בראש השנה ההתחלה קשה שכל
העולם נידון כל אחד ואחד לפי מעשיו ,ואח"כ נחת של
סליחה וכפרה ,לפי שההתחלה היא מבחינת השמאל וע"כ
הדין קשה ,ואח"כ נתעורר בחי' הימין וע"כ נמצא נחת:
]זש"כ באלהים אהלל דבר בה' אהלל דבר.[:
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נז

מפ ¥ני
ברחוֹ ¦ ּ §
מכתם ּ§ב ¨ §
לדוד ¦ § ּ¨
למנ ּ¥צ ©ח ©אל ּ©ת ׁ §ש ¥חת § ¨ ¦
א ©§©
אהים ' ¨ח ּ¥נ ¦ני ּ¦כי §ב%
ערה :ב ¨ח ּ¥נ ¦ני ¡ ¦
ׁ¨שא ּול ּ©ב ּ§מ ¨ ¨
יעבר ©ה ּווֹ ת:
אחסה ©עד © Ÿ £
נפי¤ § ¤ %
בצל ּ§כ ¨ ¤
נפשי ּו § ¥
̈חסיה © § ׁ ¦
¨¨
יש ©לח
עלי :ד ¦ ׁ §
לאל גּ ¥ Ÿמר ¨ ¨
עליוֹ ן ¨ ¥
לאהים ' § ¤
אקרא ¦ ¥
ג ¨§ ¤
יש ©לח ¡ ¦
סלה ¦ ׁ §
אפי ¨ ¤
חרף ׁש¦ £ Ÿ
יעני ¥ ¥
מ$מים §ויוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
¦ ¨ ©¦
אהים '
הטים
אש ּ§כ ¨בה ¦ £
לבאם § ׁ ¤
נפשי ּ§בתוֹ  § ¨ ¦
ואמתוֹ  :ה © § ׁ ¦
©§
חסדּ וֹ © ּ ¦ £
וח ¦ ּצים ּו § ׁ
חרב ©ח¨דּ ה:
לשוֹ ¨נם ¤ ¤
חנית § ¦
יהם ¦ £
אדם ׁ ¦ש ּ¥נ ¤
ּ§ב ¥ני ¨ ¨
הארץ
אהים ' ©על ּ¨כל ¨ ¨ ¤
ה$מים ¡ ¦
ו ר ּו ¨מה ©על © ¨ © ¦
לפני
נפשי ּ¨כר ּו § ¨ ©
לפעמי ּ¨כ ©פף © § ׁ ¦
הכינ ּו ¦ § ¨ ©
רשת ¦ ¥
ּ§כבוֹ ¤ד :%ז ¤ׁ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

להצלחה
מכתם לדוד בברחו )נז ,א( ]שימוש תהלים לפרק נז[.להצלחה צלי יתיה
בבי כנישתא עם שם שלו שהוא ח"י .ח' מן "חנני אלהים ,י'
בגימטריא מן כ' "על הארץ כבודך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הארץ
הּתֹורה ָאז ָ ָ ֶ
מצוֹות ַ ָ
ׁשֹומרים ֶאת ִ ְ
זֹוכים ְו ְ ִ
אדם ִ
ׁשּבני ָ ָ
ּבׁשעה ֶ ְ ֵ
ְ ָָ
ּׂשמחה
ונמצאת ָּבּה ָּכל ַה ִ ְ ָ
מתחּזקת ְ ִ ְ ֵ
ִ ְ ֶֶַ
בא
אהים ◌ְוגוֹ ' )נז ,ו( ] :זוהר ח"א פ' נח )דף סאֹ ּ [(.
ה(מים ◌ֱ ◌ִ
ר ּו ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מצווֹ ת
מרים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
אדם זוֹ ◌ִכים ◌ְו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ְראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
ה8מחהָ◌ .מה
ונמצאת ◌ָ ּב ּה ◌ָּכל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתח ◌ֶ ּז ◌ֶקת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ,אז ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ּ
עליוֹ ◌ִנים
הכלְ◌ ֶ◌ ,
ואז ◌ַ ּ ֹ
הארץָ◌ ְ◌ .
ה-כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
רכיהם ◌ְו-א
חיתים ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ִ ◌ִ
אדם ◌ַ ׁ ◌ְ
כש ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
חדוהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ותחתוֹ ◌ִניםְּ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
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אהים ' ¨נכוֹ ן
לבי ¡ ¦
סלה :ח ¨נכוֹ ן ¦ ּ¦
כה ¨ ¤
יחה ¨ §
ׁ ¦ש ¨
נפל ּו §בתוֹ ¨ ּ

I
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I

רבוֹ ◌ָנםָ◌ ,אז
לפני ◌ִ ּ
טאים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ְוחוֹ ◌ְ ◌ִ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
מרים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הארץ
ארת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ונש ◌ֶ ◌ֶ
מהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ה0כינה ◌ֵ ◌ָ
ביכוֹ ל דּ וֹ ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
ואז
עליהָ◌ ְ◌ ,
נדחתה ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ה0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חתתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מש ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ◌ ׁ 3
חתת? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ר ּו ◌ַח
נש ◌ֶ ◌ֶ
הט ◌ַעם ◌ִ ׁ ◌ְ
חתתָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
נש ◌ֶ ◌ֶ
◌ִהיא ◌ִ ׁ ◌ְ
מרים,
ועל ◌ֶזה אוֹ ◌ְ ◌ִ
עליה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַח ◌ֶּב ◌ֶלת ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
אחרת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
עמידים ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
לא,הים ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
עז ◌ֵ
תנים ֹ
ראל נוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ימ ◌ְצא ּו
ש ◌ָ ◌ֵ
ושלוֹ ם ◌ִאם ◌ִי ◌ְ ׂ
ואם ◌ַחס ◌ְ ׁ ◌ָ
כינהִ◌ ְ◌ .
א-הים זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ָּ
א-הים
ה0מים ◌ֱ ◌ִ
◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים נז ו( ר ּו ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חמס
נפשיּ ְ◌ ,ב ◌ִס ◌ַּבת ◌ָ ◌ָ
לפעמיּ ָ◌ .כ ◌ַפף ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הכינ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רשת ◌ֵ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ ◌ֶ
המ ּב ּול,
חנּ םּ ָ◌ .כר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נאת ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ׂ
לפני ׁש ּו ◌ָחה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבדוֹ ר ◌ַ ◌ַּ
נאה
ש ◌ְ ◌ָ
ביניהם ◌ִ ׂ
היתה ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ביניהםָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
היה ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
החמס ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמּ 0ום ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ְואיבה.
◌ ◌ֵ ◌ָ

ּבכל יֹום
ּבֹונם ְ ָ
ּומרּגיזים ֶאת ִר ָ
ֹוטאים ַ ְ ִ ִ
לרׁשעים ֶׁשח ְ ִ
להם ָ ְ ָ ִ
אֹוי ָ ֶ
הארץ
ּׁשכינה ִמן ָ ָ ֶ
ּדֹוחים ֶאת ַה ְ ִ ָ
ּובחטאיהם ִ
ֲַ ָ ֵ ֶ
אהים ◌ְוגוֹ ' )נז ,ו( ] :זוהר ח"א פ' נח )דף סח[(:
ה(מים ◌ֱ ◌ִ
ר ּו ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
הארץַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
מעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הת ◌ָבה ◌ַו ◌ָּת ◌ָרם ◌ֵ ◌ַ
שא ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הארץ ◌ְּכבוֹ ◌ֶד .#אוֹ י
א,הים ◌ַעל ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה-מים ◌ֱ ◌ִ
)שם נז( רוּ ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מרגּ ◌ִיזים ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם,
טאים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
רמים
הארץְ◌ ,וגוֹ ◌ְ ◌ִ
ה0כינה ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
בחטאיהם דּ וֹ ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ועליה ◌ָ ּכת ּוב
היםָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,נקראת ◌ֱא ◌ִ
וה0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
א-הים.
ה0מים ◌ֱ ◌ִ
ר ּו ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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וכ ּנוֹ ר
ואזמ¨רה :ט ע ּו¨רה §כבוֹ ¦די ע ּו¨רה ©ה ּ¥נ ¤בל § ¦
אש ¨ירה © ¥ּ © £
לבי ¨ ׁ ¦
¦ ּ¦
לאמים:
אזמ §ר©ּ %ב § ¦ּ ª
אדני ¤ּ © £
בעמים ¨Ÿ £
$חר :י אוֹ §ד¦ּ © ¨ %
אעירה ¨ ©
¨¦ ¨
אמת:%
חקים ¤ּ ¦ £
ועד ׁ §ש ¨ ¦
מים © § ¤
גדל ©עד ׁ¨ש © ¦
יא ּ¦כי ¨ Ÿ
חסדּ © § %

I

 Iזוהר תהלים I

I

לילה
ּבחצֹות ַ ְ ָ
היה ַמ ִּכיר ַ ֲ
ּמלָ ָ 5
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
אמר
ע ּו ◌ָרה ◌ְכבוֹ ◌ִדי ע ּו ◌ָרה וגו' )נז ,ט( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף י"זַ◌ ָ◌ [(:
0עה,
תה ◌ַה ◌ָ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ִּ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
תנח ּוםֹ ּ ,
ַרבי ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ִ ּ
מכיר אוֹ ◌ָ ּ
היה
כש ◌ָ ◌ָ
ממ ּ◌ָטתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
למעלה ◌ִ ּ◌ִ
היה ◌ָתל ּוי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
0נינ ּוִּ◌ ,כנּ וֹ ר ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
היה ◌ָקם
מנ0בת ּבוֹ ּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ָ
ילה ,ר ּו ◌ַח ◌ְצפוֹ ◌ִנית ◌ָ ּב ◌ָאה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
ותש ◌ָ ּבחוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים נז( ע ּו ◌ָרה ◌ְכבוֹ ◌ִדי
מתגּ ◌ֵּבר ◌ְּב ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו
זיראַ◌ ִ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אעירה ׁ ◌ָש ◌ַחרַ◌ ָ◌ .
וכנּ וֹ ר ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ֶבל ◌ְ ◌ִ
ע ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ֵ
מכאן ּ ָ◌ -כת ּוב
יצחקּ ָ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַרב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מנ0בת ◌ְ ּב ◌ִכנּ וֹ ר? ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח ◌ְצפוֹ ◌ִנית ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם ע ּו ◌ִרי ◌ָצפוֹ ןַ◌ .מה ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
הלן ◌ָצפוֹ ןַ◌ ,אף
◌ָ ּכאן ע ּו ◌ָרה ◌ְכבוֹ ◌ִדיָ◌ ְ◌ ,
לילה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
יבים לוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מק ׁ ◌ִש ◌ִ
והי ּו ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּכאן ◌ָצפוֹ ןָ◌ ְ◌ .
חצי ◌ַ ◌ַּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ
עדןֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ ◌ָ
ְוכל ◌ַ ◌ַ ּ

הּׁשמים
וּיּותר ַעד ַ ָ ַ ִ
יֹותר ַ ִ ָ ֵ
לעלֹות ֵ
ׁשּזֹוכה ַ ֲ
חלקֹו ֶ ֶ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
חסד! וגו' )נז ,יא( :
גדל ◌ַעד ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִּכי ◌ָ ֹ
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
להדּ ◌ֵבק ◌ְ ּבתוֹ %
חלקוֹ ◌ְוגוֹ ◌ָרלוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לעלוֹ ת יוֹ ◌ֵתר  -טוֹ ב ◌ֶ ◌ְ
◌ִאם ◌ָ ◌ָ
זכה ◌ַ ◌ֲ
והיה
לעלוֹ ת יוֹ ◌ֵתר ּ ָ◌ -כת ּוב )שם( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ ,%
◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
ואם -א זוֹ ◌ֶכה ◌ַ ◌ֲ
זכה
ואם ◌ָ ◌ָ
יאמר לוֹ ִ◌ ְ◌ .
והנּ וֹ ◌ָתר ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַלם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
להתעדּ ן
המ ◌ֶלּ %ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
צדּ יק ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ַ ◌ָ ּ
לעלוֹ ת יוֹ ◌ֵתר ִ◌ ַ◌ -
◌ַ ◌ֲ
לכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם נח(
מיםֶ◌ ׁ ,
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִעדּ ּון ◌ֶ ◌ְ
מעלה ◌ִ ◌ָּ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
וקאְ◌ ׁ ַ◌ .
תע ◌ַנּ ג ◌ַעל ה'ַ◌ .על ה' ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
]זוהר ח"א פ' ויחי )דף ריח[(:
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הארץ ּ§כבוֹ ¤ד:%
אהים ' ©על ּ¨כל ¨ ¨ ¤
מים ¡ ¦
יב ר ּו ¨מה ©על ׁ¨ש © ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

וכי
חסדּ ִ◌ ְ◌ .%
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לחסד ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים קח( ◌ִּכי ◌ָגדל ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
חסדּ ?%
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
גדל ◌ַעד ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )שם נז( ◌ִּכי ◌ָ ֹ
ה0מים ה ּואֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חתוֹ ן.
וחסד ּ◌ַת ◌ְ ּ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חסד ◌ֶ ◌ְ
חסדֶ◌ ֶ◌ ,
ויש ◌ֶ ◌ֶ
חסד ◌ְ ◌ֵ ׁ
יש ◌ֶ ◌ֶ
רבי יוֹ ◌ֵסיׁ ֵ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
חתוֹ ן ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
וחסד ּ◌ַת ◌ְ ּ
ה0מיםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ן ה ּוא ◌ֵ ◌ַ
חסד ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
אמניםּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
מים.
באלה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעד ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
דוד ◌ַ ◌ֶ
חסדי ◌ָ ◌ִ
)ישעיה נה( ◌ַ ◌ְ ◌ֵ

f
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נח

אלם
האמנם ¤ ¥
מכתם :ב © ¨ § ª
לדוד ¦ § ּ¨
למנ ּ¥צ ©ח ©אל ּ©ת ׁ §ש ¥חת § ¨ ¦
א ©§©
אדם :ג ©אף
מיש ¦רים ּ¦ת ׁ §ש ּ §פט ּו ּ§ב ¥ני ¨ ¨
צדק ּ§ת©ד ּ¥בר ּון ¨ׁ ¥
¤¤
פלס ּון :ד Ÿזר ּו
ידיכם ּ§ת © ּ¥
חמס § ¤ ¥
ארץ © £
פעל ּון ּ¨ב ¨ ¤
ּ§ב ¥לב עוֹ ת ּ¦ת § ¨
כזב :ה © £
ברי ¨ ¨
מב ¤טן דּ ¥ § Ÿ
מרחם ּ¨תע ּו ¦ ּ¤
רש ¦עים ¤ ¨ ¥
§ ׁ¨
חמת ¨למוֹ
חמת ¨ ¨ ׁ
שר
אזנוֹ  :ו £א ׁ¤
יאטם ¨ §
חר ׁש © § ¥
פתן ¥ ¥
נחש ּ§כמוֹ ¤ ¤
ּ¦כ §דמ ּות © £

I

 Iשימוש תהלים I

I

לכלב רע
האמנם אלם צדק תדברון )נח ,ב(] :שימוש תהלים לפרק נח[ לכלב רע
שלא יזיק.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבׁשביל
ּכעס ִ ְ ִ
מּמקֹומּה ַע"י ַה ַ ַ
ׁשמתֹו ִ ְ ָ
יעקר ִנ ְ ָ
ׁשּלא ַ ֲ ֹ
ליּזהר ֶ ֹ
ִ ֵָ
לרׁשעים
להתחּבר ָ ְ ָ ִ
ולא ְ ִ ְ ַ ֵ
ּתחּתיה ֵאל ָזר ְ ֹ
לה ְׁשרֹות ַ ְ ֶ ָ
ְַ
חמת למו כדמות חמת נחש וגו' וגו' )נח ,ה( :
)דף קפב (.זוהר תורה[ רבי יהודה פתח ,כתיב )ישעי' ב(
חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב
הוא ,כאן פקד הקב"ה לאדם והזהיר אותו להשמר מאותן
אנשים שהטו דרכיהם מן דרך טוב לדרך רע ,ומטמאים
נפשם רוחם ונשמתם בטומאה הידועה ההיא .ובמה ניכר
האיש לדעת מי הוא אם להתחבר עמו או להתרחק ממנו,
בחמתו ממש ידע אותו האדם ויכירו מי הוא ,אם הוא
שומר נשמה הקדושה שלו בשעה שכעס בא עליו ,שלא
יעקר נשמתו ממקומה ע"י הכעס בשביל להשרות תחתיה
אל זר ההוא ,זה הוא אדם כראוי ,זה הוא עבד רבונו,
]זוהר ח"ג
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אהים
מחכם :ז ¡ ¦
חברים § ¨ּ ª
מלחשים חוֹ ¥בר ¦ ¨ £
א ¦י ׁ §ש ©מע §לקוֹ ל § © ¦ ׁ £
יהו
נתץ § ¨Ÿ
פירים § Ÿ
מל ּ§תעוֹ ת ּ§כ ¦ ¦
הרס ׁ ¦ש ּ¥נימוֹ ּ§ב ¦פימוֹ © §
' ¨£

I

 Iזוהר תהלים I

I

זה הוא אדם שלם ,ואם זה האיש אין שומר את נשמתו,
והוא עוקר קדושה עליונה הזאת ממקומה להשרות
תחתיה צד הטומאה ,ודאי זה הוא איש המורד ברבונו,
ואסור לקרב אליו ולהתחבר עמו ,וזה הוא )איוב יח( טורף
נפשו באפו ,הוא טורף ועוקר נפשו בשביל חמתו ושמרה
בקרבו אל זר ,וע"ז כתוב חדלו לכם מן האדם אשר
נשמה באפו ,שאותה נשמה הקדושה הוא טורף לה
ומטמא אותה בשביל אפו ,אשר החליף הנשמה באפו,
כי במ"ה נחשב הוא ,עבודה זרה נחשב איש כזה ,ומי
שמתחבר עמו כאילו מתחבר בעבודה זרה ממש ,מה
הטעם ,לפי שעבודה זרה ממש שורה בו ,ומה אל זר
כתבו בו )ויקרא יט( אל תפנו אל האלילים ,כמו כן אסור
להסתכל בפניו .ואפשר תאמר שזה רק לשעה הוא,
שעוברת ואח"כ חוזרת ,לא כן ,שכיון שנעקרה קדושת
נפשו ממנו וממקומה ,ואל זר ההוא כבש למקום ההוא,
הוא התחזק בו ואין עוזב מקומו .וזה האיש נטמא כל
הגוף שלו מבפנים ומבחוץ וכל חלקי נפשו קח ועוד הוא
זיו הזוהר
קח .ובזה יובן זרו רשעים מרחם על ידי שאביהם חמת למו
כדמות חמש נחש ,והם טמאים כעבודה זרה לכן בניהם שמולידים
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ידר )חצו( ¦ח ¨ּציו
יתה ּ§לכ ּו ¨למוֹ ¦ § Ÿ
מים ¦ § ©
ימ £אס ּו §כמוֹ © ¦
 :ח ¦ ּ¨
שת ּ©בל
נפל ¥א ׁ¤
יה ¤ ¥
יתמלל ּו :ט ּ§כמוֹ ׁ©ש ּ§בל ּול ּ¤ת ¤מס © £
ּ§כמוֹ ¦ § ¨ Ÿ
¨חז ּו ׁ¨ש ׁ ¤
ירתיכם ¨ ¨
יבינ ּו ּ¦ס ¤ ¥ Ÿ
טרם ¨ ¦
מש :י ּ§ב ¤ ¤
אטד ּ§כמוֹ ©חי ּ§כמוֹ
ירחץ
עמיו ¦ § ©
נקם ּ §פ ¨ ¨
חזה ¨ ¨
צדּ יק ּ¦כי ¨ ¨
ישׂ ©מח © ¦
ער ּנ ּו :יא ¦ §
ישׂ ¨ ¤
¨חרוֹ ן ¦ §
אדם ©א ּ §פ ¦רי ©ל ©ּצ ¦דּ יק ©א ׁ ¥
יש
ויאמר ¨ ¨
הר ׁ¨שע :יב § © Ÿ
ּ§ב©דם ¨ ¨
ארץ:
פטים ּ¨ב ¨ ¤
אהים ' ׁש¦ § Ÿ
¡ ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

מטמא למי שמתחבר עמו ,מלבד כאשר יטהר זה האיש
מכל וכל ויעקר לאל זר ההוא מגופו לעולם ,ואח"כ יתיגע
להתקדש ולהמשיך קדושה עליו ,בכן ולואי שיתקדש.

אשרי חלקם של ישראל שהקב"ה נתן להם תורה שלימה
ללכת בדרך האמת
לצּ ◌ִ ּדיק וגו' )נח ,יב( ] :זוהר ח"ב )דף רנז (.זוהר
אדם ◌ַא! ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ַ
ויאמר ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֹ ◌ַ
א-הים
יש ◌ֱ ◌ִ
לצ ◌ִדּ יק ◌ַאׁ ֵ◌ %
ְויאמר ◌ָ ◌ָ
תורה[ ◌ ֹ ◌ַ
אדם ◌ַאְ◌ ּ %פ ◌ִרי ◌ַ ◌ַ ּ
ארץ ,אמר רבי שמעון בוא וראה יש אלהים חיים
פטים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ִ
ׁ ֹ
שהוא למעלה מעלה נסתר מכל ,ויש אלהים שהוא בית דין
שלמעלה ,ואלהים שהוא הבית דין שלמטה ,זש"כ אך יש
זיו הזוהר
הם רשעים מרחם ,וזהו שאיתא בגמ' פסחים תניא היה ר"מ אומר
כל הנותן בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי ,מה
ארי דורס ואוכל ואין לו בשת פנים אף ע"ה מכה ובועל ואין לו
בושת פנים:
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אלהים שפטים בארץ ,אלהים עליון סוד אלהים חיים הוא
כולל לאותן שלמטה והכל אחד .ובוא וראה כאשר עמוד
סנהדרין למטה לדון דיני נפשות היו צריכים לפתוח בזכות,
בשביל להכליל זכות בדין ,והתחילו בזכות מן הקטן שבהם,
ואח"כ נגמר הדין מהגדול שבהם להיות הזכות נכלל בדין,
כך למעלה וכך למטה ,דין בזכות הוא שלימות הדין קט זה
בלא זה אין הוא שלימות ,ולפיכך יצחק ורבקה כאחד הם,
זה דין וזאת זכות להיות שלימות ביחד ,אשרי חלקם של
ישראל שהקב"ה נתן להם תורה שלימה ללכת בדרך האמת
כדמיון שלמעלה.

f

זיו הזוהר
קט .ובזה יובן ויאמר אדם אך פרי לצדיק ,פי' אדם שהוא מן
הבית דין מחויב לומר לפתוח בזכות ולמצוא פרי לצדיק ,פי'
להצדיק ,ולפעמים מצדיקים ומזכים לאב בשביל פריו ,כמו שאמרו
ברא מזכה אבא ,ואך בזה האופן יש אלהים שפטים בארץ ,פי'
שהשפטים ראוים להקרא בשם אלהים כיון שהשכינה שרויה
ביניהם אם מתנהגים כן:
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 Iשימוש תהלים I

I

ליצר הרע
בשלוח שאול וישמרו )נט ,א(] :שימוש תהלים לפרק נט[ טוב ליצה"ר
אמור אותו ג' ימים בכל יום ג"פ ותתחיל להתפלל מן "הצילני עד
סופו ולאחר שתאמר המזמור אמור :יהי רצון מלפניך ה' אלהי
השם הגדול והקדוש היוצא מן המזמור הזה שתצילני מיצר הרע
ומכל דבר רע וממחשבה רעה כמו שהצלת למי שהתפלל לפניך
זה המזמור אמן אמן אמן סלה סלה סלה.
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לכן
ּבחּייו ָ ֵ
וׁשינה ְ ַ ָ
מיתה ְ ֵ ָ
טעם ִ ָ
טעם ָ ַ
הּׁשלֹום ֹלא ָ ַ
עליו ַ ָ
הּמלָ ָ 5
דוד ַ ֶ ֶ
ִָ
ׁשיתין נישמין
לֹא ָנם ִ ִ
אשיר ◌.ע ◌ֶ ּז 2וגו' )נט ,יז( :
ואני ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ָגּ ב
היית ◌ִ ◌ְ ׂ
חסדּ ; ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ב ◌ֶקר ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
וארנּ ן ◌ַל ּ ֹ
אשיר ◌3ע ◌ֶ ּז; ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
ַואני ◌ָ ׁ ◌ִ
תורה[ ◌ ◌ֲ ◌ִ
◌ִלי ּו ◌ָמנוֹ ס ◌ְ ּביוֹ ם ◌ַצר ◌ִלי .רבי יהודה ורבי יוסי נפגשו בכפר חנן,
כאשר היו יושבים בבית מלונם ,בא איש אחד ,וחמור טעון
משא לפניו ,ונכנס גם הוא לאותו הבית ,בתוך כך אמר רבי
יהודה לרבי יוסי ,הרי למדנו שדוד המלך היה מתנמנם כסוס
ושינתו מועטת ,איך היה קם בחצות הלילה ,הלא זה שיעור
קטן ,שלפי זה לא היה נתעורר אפילו בשליש הלילה?
]זוהר חלק א' פרשת ויגש )דף רו (:זוהר

דוד היה הולך לישון כשיעור שיתין נשמין קודם חצות הלילה
אמר לו ,בהתחלת הלילה היה יושב עם כל חכמי ביתו,
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I

והיה שופט משפטים ועסק בדברי תורה ,ואחר כך היה
מתנמנם שינתו עד חצות הלילה ,וקם בחצות הלילה
ונתעורר והתיגע בעבודת רבונו בשירות ותשבחות קי.

דוד מלך ישראל חי וקים לא ישן יותר משיתין נשמין כדי
שלא להיכנס למדרגת מיתה
בתוך כך אמר איש ההוא ,וכי דבר זה שאמרתם כך הוא,
יש סוד בענין זה ,שהרי דוד המלך חי וקיים לעולם
ולעולמי עלמים ,ודוד המלך היה נשמר כל ימיו שלא יטעם
טעם מיתה ,לפי ששינה אחד מששים במיתה היא ,ודוד
בעבור מקומו שהוא חי ,לא היה מתנמנם אלא ששים
נשמין קיא ,שעד ששים נשמין פחות אחד הוא חי ,משם
ולהלאה טועם האדם טעם מיתה ,ושולט בו הצד של רוח
הטומאה.
זיו הזוהר
ע ,"ýåואמרו
אŁיר ֻ ֶ
"ואני ָ ִ
קי .רבי יוסי דייק כן ,ממשמעות מקרא הזהִ ֲ ַ ,
יôן"
לעֵ ִ õë
עז ְ ַ
חכמינו זכרונם לברכה אין עז אלא תורה ,שנאמר" :ה' ֹ
"זמרõת ָהיִ äלי ֻח ֶñי) "ýתהלים קיט,
)תהלים כט ,יא( ,והיינו כמו שאמר דודִ ְ ,
àקר
"ואר ֵìן ַל ֹ ֶ
נד( ,וכך היה מנהגו בתחלת הלילה ,ועל אחר חצות אף ַ ֲ ַ
קיא .פירוש,
חס ,"ýâפירוש עד הבקר ירנן בשירות ותשבחות.
ַ ְֶ
שמקומו ושורשו הוא במדת המלכות שהיא סוד המיתה ,ועבודת יוד
היה לגרום הזדוגות המלכות עם התפארת ,שנקרא עץ החיים ,ועל ידי
זה נעשית המלכות בבחינת חיים ,ולכך היה דוד נזהר שלא לישון שתין
נשמין שלמין ,לטעום טעם מיתה ,כי היה גורם על ידי זה פגם למעלה
ששרשו שהיא המלכות ,תפרד מן התפארת עץ החיים ,ויתגבר בה
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ובזה היה נזהר דוד המלך שלא יטעם טעם מיתה ,ולא
ישלוט בו הצד של רוח האחר ,לפי ששים נשמין חסר
אחד הוא סוד החיים שלמעלה ,שהם ששים נשמין
העליונים ,והם הסוד שלהם הוא שתולה בהם החיים קיב,
ומשם ולמטה סוד של מיתה הוא.

להתקּׁשר
צריֵ ַ ְ ִ ְ 5
ּדוד ָ ִ
היה ָ ִ
ֹוררת ָ ָ
מתע ֶ ֶ
ׁשהּקדּׁשה ִ ְ
הּלילה ֶ ַ ְ ֻ ָ
ּבחצֹות ַ ַ ְ ָ
ֲַ
ּמיתה
ּבמקֹום ַה ִ ָ
להאחז ְ ָ
ולא ְ ֵ ָ ֵ
ּבמלכּות ְ ֹ
למקֹומֹו ְ ַ ְ
ְִ
ועל כן דוד המלך היה משער שיעור שנתו בלילה ,באופן
שיתקיים בחיים ,שלא ישלוט בו טעם של מיתה,
וכאשר הגיע חצות הלילה היה דוד מתקיים במקום החיים,
לפי שכאשר מגיע חצות הלילה ,וכתר הקדוש נתעורר,
נצרך שלא יהיה נמצא דוד מתקשר במקום אחר ,במקום
של מיתה.

בחצות הלילה יהיה כל אדם ער
לפי שכאשר נחלק הלילה וקדושה העליונה נתעוררת ,ואם
אדם ישן אז במטתו ואינו נתעורר להשגיח בכבוד
רבונו ,הרי הוא נקשר בסוד המיתה ונדבק במקום אחר ,ועל
זיו הזוהר
המיתה ,כי אם אין רחמים מתגבר הדין .קיב .האמנם שכל שתין נשמין
העליונים הם מקום החיים ,כי הן שש הספירות כלל התפארת עץ
החיים ,אבל כיון שבסוף הששית תיכף מתחלת המקום שהוא סוד
המיתה ,לפיכך היה דוד נשמר מלישון שתין נשמין שלמין ,על דרך סייג
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כן דוד המלך היה עומד להסתכל בכבוד רבונו תמיד ,חי
אצל חי ,ולא היה ישן בשינה לטעום טעם של מיתה ,ולפיכך
היה מתנמנם כסוס ששים נשמין ולא בשלימות.

מחצות יש שישים נשמין אחרים מצד המיתה
בתוך כך בא רבי אלעזר ,כיון שראה אותם ,אמר ודאי
השכינה כאן ,במה עסקתם ,ספרו לו כל המדובר,
אמר בודאי יפה אמר ,אבל אותן ששים נשמין ,בודאי
ששים נשמין של החיים הם ,בין למעלה ובין למטה ,משם
ולהלאה יש ששים נשמין אחרים ,שהם כלם מצד המיתה,
ומדרגה של מיתה עליהם ,ונקראין דורמיטא ,וכלם הם
טעם של מיתה.

דוד לא היה ישן כלל מחצות והלאה
ולפיכך דוד המלך היה מתדבק באותן ששים נשמין של
חיים קיג ,ומשם ולהלאה לא היה ישן כלל ,זהו
זיו הזוהר
שלא יתמך בשינה רגע יותר באונס ,רק היה ישן שתין נשמי פחות
מעט ,ויש מפורשים כאן שהשתין נשמין העליונים ,רמז על שש
מדרגות של מדת המלכות ,ורק מדרגה השביעית של מדת המלכות,
"רגליה
היא סוד המיתה ששם אחיזת ויניקת הקליפות בסוד הכתובָ ֶ ְ ַ :
מות" )משלי ה ,ה( ,ודברי הזוהר הקדוש כפטיש יפוצץ סלע.
ְֹירדõת ָ ֶ
קיג .היינו כנזכר לעיל ,שעבודת דוד היה תמיד ,לגרום הזדווגות
המלכות עם התפארת עץ החיים ,להמשיך אליה שפע החיים ,שעל ידי
מדת הרחמים של התפארת ,יתבטל הדין של המלכות ,ובעבור זה נקרא
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לעפעפי ּ◌ְתנוּ ◌ָמה" )תהלים קלב ,ד(,
לעיני ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
אתן ׁ ◌ְש ◌ַנת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
"אם ◌ֶ ּ◌ֵ
שכתובִ◌ :
ועל כן יפה אמר ,למען שיתקיים דוד חי בצד של חי ,ולא
בצד של מיתה.

זיו הזוהר
דוד מלך ישראל חי וקיים.
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 Iשימוש תהלים I

I

לילך למלחמה
מכתם לדוד ללמד )ס ,א(] :שימוש תהלים לפרק ס[ שם שלו הוא י"ה.
י' "דצרינו ,ה' מן ד' "ללמד בחלוף ה ,אמור אותו קודם שתלך
למלחמה ז' פעמים ותנצח.

I

 Iזוהר תהלים I

I

נצח
למנּצח – ָמל ֶ ַ
ּבפנימּיּותן ְכמֹו ַ ְ ַ ֵ ַ
וׁשבח ִ ְ ִ ִ ָ
זמר ְ ֶ ַ
מיני ֶ ֶ
מפרׁש ָּכל ִ ֵ
ְ ֵָ
ׁשבעים ֵׁשמֹות ֵיׁש לֹו
ְִִ
◌ֵעל ׁש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות וגו' )ס ,א( :
מפיְּ◌ %ב ◌ָפס ּוק
דברים ◌ִ ּ ◌ִ
ויתחדּ ׁש ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רכ"ג [(:ק ּום ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
נקרא ה' ◌ַ ּב ◌ַעל
נצחִ◌ ,נגּ ּון ◌ַצחּ .ובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למנצ ◌ַח ָ◌ ׁ -שם ◌ֵ ◌ַ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ּ ֶֹ
ק ◌דםּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ .
ּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָזלוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
לאמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְִנצחוֹ ן ◌ְ ◌ָ
קרבוֹ ת ◌ְ ◌ּ 3
רש ◌ִעים
באבד ◌ְ ׁ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ) -משלי יא( ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראלְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
ודין ◌ְ ◌ִ
ורחמים ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נצח ◌ְוהוֹ ד ע"ב,
ועם ◌ֵ ◌ַ
בעים ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ֵי ׁש לוֹ ִ◌ ְ◌ ,
ִרנּ ה .מ"ל ִ◌ ׁ -ש ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ
נצח.
ימינַ◌ ֶ◌ %
נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ) -תהלים טז( ◌ְ ◌ִ
חס"דְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
חש ּבוֹ ן ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֶ ׁ ◌ְ
יקים ◌ַ ּבה',
צדּ ◌ִ
צדּ יק ּ -בוֹ )תהלים לג( ◌ַר ◌ְנּ נ ּו ◌ַ ◌ִ
הוֹ ד ּ -בוֹ הוֹ ד ּו ◌ַלה'ִ◌ ַ◌ .
פארת ּ -בוֹ )תהלים קנ(
מחהִ◌ּ .ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
ליעקב ◌ִ ׂ
ּובוֹ )ירמיה לא( ◌ָרנּ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
בזמר -
יהו"הְּ◌ .ב ◌ִנגּ ּון ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הלל ּו ◌ָי ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם ◌ְ ָֹ ◌
יהְ◌ ַ◌ ,
הלל ּו ◌ֵאלְ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
בינהְּ◌ .ב ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ֶּ◌ -כ ◌ֶתר.
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
בברכה ָ◌ ְ◌ ָ◌ -
חסד ּו ◌ְגב ּו ◌ָרהְּ◌ .ב ׁ ◌ִשיר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מלכ ּות.
תהלה ְ◌ ַ◌ -
]זוהר ח"ג פ' פנחס רעיא מהימנא )דף

וזמר ׁ ◌ֶשל
מצד ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ֶמר ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר ּ -בוֹ ◌ָר"ז ּובוֹ מ ּו"םּ ַ◌ ִ◌ .
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חרב
זמר ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִית ֶ◌ ֶ◌ -
אחר ה ּוא מ ּו"ם ◌ָז"רֶ◌ ֶ◌ .
מצד ◌ַ ◌ֵ
ט ּו ◌ְבְ◌ּ 2ת ◌ִפ ◌ָּלהֶ◌ ֶ◌ .
זמר ◌ִ ◌ַ ּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת זוֹ ◌ָנהֶ◌ ְ◌ .וזה
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
פחה ◌ַ ּבת עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּב ◌ַּב ◌ִיתָ◌ ִ◌ .נדּ ה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הנּ גּ ּוןּ ,בוֹ ◌ַ ◌ֵּ
יפי ◌ַ ◌ִ
מזמוֹ "רִ◌ .נגּ ּו"ן ָ◌ ׁ -שם ◌ַגּ "ןּ ָ◌ .כִ◌ ְ◌ %
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ִ ◌ְ
הללְּ◌ ,כמוֹ
אש ◌ֵרי
מצריםְ◌ ׁ ַ◌ .
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ציאם ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
)שמות יב( ◌ֵליל ׁ ◌ִש ◌ּ3מ ◌ִרים ה ּוא ◌ַלה' ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ָ
העם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ .
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּבוֹ ׁ ◌ָשר ּוי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים) .תהלים קמד( ◌ַ ׁ ◌ְ
אברכה ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵעתּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תהלה ָּ◌ -ת ◌ִמיד
ברכה ) -שם לד( ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הלתוֹ ◌ְּב ◌ִפיֵ◌ .על ׁשוּ ׁ ◌ַשן ◌ֵעדוּ ת )שם ס( ֶ◌ -זה הוֹ דֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁשוֹ ׁ ◌ַשן,
אדםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
לבן ◌ַעל ◌ָ ֹ
הנּ ◌ַצח ׁשוֹ ◌ֵלט ה ּוא ◌ָ ◌ָ
לבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ֵ
אדם ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ֹ
ואת
ה0מים ◌ְ ◌ֶ
צדּ יק .ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִריתֶ◌ ׁ ,שה ּוא אוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֵעד ּות? ◌ֶזה ◌ַ ◌ִ
ה0מים
בכם ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
העידתי ◌ָ ◌ֶ
הארץֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ַ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
צדּ יקָּ◌ ,תם
מכ ּ◌ָתם? ◌ָמ"ָּ◌ %ת"םָ◌ .מ %ה ּוא ◌ַ ◌ִ
הארץַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ
ברית
איש ּ◌ָתם .גּ ּוף ּו ◌ְ ◌ִ
יעקב) ,בראשית כה( ◌ִ ׁ
רגּ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
האמצעיַ◌ ,דּ ◌ְ ◌ַ
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ
נת ◌ָנה תוֹ ◌ָרה
חסד ּו ◌ְגב ּו ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ִ ּ◌ְ
ללמד ֶ◌ ֶ◌ -
לאחדֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
ֶנחש ◌ִבים ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
לל ּ◌ֵמד.
ללמד ּו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ֹ
ה0מינית,
למנצ ◌ַח ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ָּתָ◌ ֲ◌ ,
יפה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
אבל )תהלים יב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אמר
מיניתַ◌ ָ◌ ,
ספירה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
נצח ◌ֵמהוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ָתז ּוז ◌ֵ ◌ַ
המנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהִ◌ ,אם ◌ָ ּכּ ִ◌ ,%ב ◌ָינה
אמר ◌ַ ּ◌ְ
0מיניתַ◌ ָ◌ .
למנ ◌ֵ ּצ ◌ַח ◌ַעל ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
אמר )במדבר כז(
למשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ונתן ◌ַההוֹ ד ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
ולמה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
רגּ ◌ְתָּ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
אלת .ה' עוֹ ◌ָלה ◌ָ ּבאוֹ ת י',
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
עליו? ◌ָ ◌ַ
ונתתה ◌ֵמהוֹ ◌ְדָ◌ ָ◌ %
◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ָ
והתפ ◌ְ0ט ּו ◌ָתם
בינהַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ערי ◌ִ ◌ָ
לחמ0ים ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
עשרִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עמים ◌ֶ ◌ֶ ׂ
חמש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ ׁ
חמ0ים.
ספירהֵ◌ ,הם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
שר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חמשֶ◌ ,ע ◌ֶ ׂ
ועד הוֹ ד ◌ֵהן ◌ָ ◌ֵ ׁ
מחסד ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכּ ָ◌ %בא
אחתַ◌ ַ◌ .
התפ ◌ְ0ט ּות ◌ַ ◌ַ
הכל ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִמ ◌ִ ּב ◌ָינה ◌ַעד הוֹ דֹ ּ ַ◌ ,
להיוֹ ת ׁ ◌ָשק ּול
לבדּ וֹ ְ◌ ִ◌ ,
ערים ◌ְ ◌ַ
החמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ולקח ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
צדּ יקַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
תהלים ספר שני | יא לחודש | מזמור ס

סדר הלימוד

I

ליום כח שבט

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

583

I

וגם ◌ָ ּכ%
עריםַ◌ ְ◌ .
חמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
כלֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ֵטל ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ונקרא ּ ֹ
החמשָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לכל ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ָ
התי0ב ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ַעל ◌ּ3ב ◌ְריוֹ .
אמרּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לקחה ◌ֶאת ◌ּ3כ ◌ָּלםַ◌ ָ◌ .
◌ַּכ ◌ָּלה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מחש ◌ַמ"לִ◌ .מן ח"ש
וזה מ"ל ◌ֵ ◌ַ ׁ ◌ְ
נצחֶ◌ ְ◌ .
למנצ ◌ַח ָ◌ ׁ -שם מ"ל ◌ִעם ◌ֵ ◌ַ
◌ְועוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
פתים,
ש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נקרא ּו ◌ְ ׂ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ה7פתיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
נגד ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ונצחֵ◌ ,הם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
 הוֹ ד ◌ְ ◌ֵ ◌ַמרכ ◌ָבה?
שה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
מע ◌ֵ ׂ
בחגיגהַ◌ ,עד ◌ֵ ◌ָ
מד ◌ְ ּברוֹ תּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַח ּיוֹ ת ◌ֵא ׁש ◌ְ ◌ַ
היכן ◌ַ ◌ֲ
נקרא ּו ◌ַח ּיוֹ ת
הגּ ב ּו ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
חש ◌ַמלֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ַ ◌ְ
ואראַ◌ ,עד ◌ַ ׁ ◌ְ
פר ׁש ּו ◌ָה ◌ִמן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ֵ ◌ְ
שת ◌ֵ ◌ֶּאלה
מה ◌ֵ ּז ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם ְ◌ -יסוֹ דּ ָ◌ .כל ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
ונהר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ַ
אשָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֵ ׁ
שתבש ׁ ◌ֶ
מלכ ּותּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מרכ ◌ָבה זוֹ ◌ַ ◌ְ
מעשה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
אדםׂ ֵ◌ ָ◌ ַ◌ .
לתפארתָ◌ ָ◌ ,
מרכ ◌ָבה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֵ ּ
עלי ◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָנה
רש ּו ◌ָה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ולכן ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ודעתֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
בינה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
אל ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יחידָּ◌ ֶ◌ ,
חכם
אלא ◌ִאם ◌ֵּכן ה ּוא ◌ָ ◌ָ
מרכ ◌ָבה ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
שה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
מע ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין דּ וֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
עתוֹ .
מדּ ◌ְ ּ
מבין ◌ִ ◌ַ
ּו ◌ֵ ◌ִ

ּגדֹולה
סנהדרין ְ ָ
ׁשּוׁשן ֵעדּות ֵ -אּלּו ַ ְ ֶ ְ ִ
ַ
ואמר
◌ֵעל ׁש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות וגו' )ס ,א( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רל"גָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מכ ◌ָּתם
למנ ◌ֵצּ ◌ַח ◌ַעל ׁשוּ ׁ ◌ַשן ◌ֵעדוּ ת ◌ִ ◌ְ
נחס ◌ַעל ◌ֶזה) ,תהלים ס( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
והרי
חכמהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
לבני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ללמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ללמדַ◌ .מה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדוד ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ללמד? ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוׁ ,ש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות ּ ֵ◌ -
ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה )שיר
סנהדרין ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
הרא ּו לוֹ ,
סימן ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ
לדוד ָ◌ ִ◌ -
מכתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
השירים ז( ס ּו ◌ָגה ◌ַ ּב0וֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ יםָּ◌ ְ◌ ִ◌ .
לה ◌ָּל ◌ֵחם
ולארם צוֹ ◌ָבה ◌ְ ◌ִ
נהרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
לארם ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
אשר ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְליוֹ ◌ָאב ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
לדודַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי
נחסֶ◌ ,זה ּו ׁש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות ׁ ◌ֶש ◌ַ ּק ◌ָ ּים ◌ָ ּכאןֵ◌ ֲ◌ .
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ָ◌ .
עמ ּה,
מדרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
עלינ ּוּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
כינה ◌ָ ◌ֵ
0מיםְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָ
כבים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ
עליוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
ְועזרה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְל ׁ ◌ֶש ◌ַבחֶ◌ .זה ּו ׁש ּו ׁ ◌ָשן ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ .%קמ ּו
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לכאן ◌ְ ◌ֵ ּ
ְוהלכ ּו ◌ֵ ּ
כפר
ולן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
נחס ◌ְ ◌ָ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
הל %לוֹ ◌ַ ◌ִּ
לכאןַ◌ ָ◌ .
ואל ּו ◌ְ ◌ָ
אל ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ
עמוֹ .
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ורבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עקימיןּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ִ ּ
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I

ּׁשֹוׁשּנה יֵׁש ָּבּה ְ ֹ
עלים
חמּׁשה ָ ִ
ויׁש ָּבּה ֲ ִ ָ
עלים ְ ֵ
ׁשל ָׁשה ָע ָׂשר ָ ִ
ַָ
עליה
ּומגּנים ָ ֶ ָ
ׁשֹוׁשּנה זֹו ְ ִ ִ
ׁשּמח ִּפים ְל ַ ָ
חזקים ֶ ְ ַ
מּבחּוץ ֲ ָ ִ
ִַ
◌ֵעל ׁש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות וגו' )ס ,א( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רל"גַ◌ [(:עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
אחת ◌ְ ּב ◌ִפיו,
אליהם ◌ְו ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ַ
חזר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ,אוֹ תוֹ ◌ֶנ ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ
נחס,
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
וש ◌ְמח ּוַ◌ ָ◌ .
והל %לוֹ ָ◌ .רא ּו ◌ְ ◌ָ ׂ
לפניהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ְוהש ◌ִליֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
לכם ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ׁ ◌ֶשר ◌ֶזה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּות ׁ ◌ֶשל קוֹ נוֹ הוֹ ◌ֵלּ %ו ◌ָבא?
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמרתיּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה זוֹ ◌ִהיא ׁש ּו ׁ ◌ַשן ◌ֵעד ּות ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
למנצּ ◌ַח
ואמר) ,תהלים ס( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מק ◌דם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אצלנ ּוָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
תה ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ָש ◌ַלח אוֹ ◌ָ ּ
◌
ֵ
ת
ו
עד
◌
ֵ
ן
ש
◌
ַ
ׁ
ו
ש
ׁ
וכי
◌
ִ
◌
ְ
.
ד
ללמ
◌
ֵ
◌
ַ
◌
ְ
לדוד
◌
ִ
◌
ָ
◌
ְ
ם
מכת
◌
ָ
◌
ְ
◌
ִ
ת
◌
ֵ
ּ
ּ
ּ איזוֹ
ּ
◌ַעל ׁשוּ ׁ ◌ַשן עדוּ
מעיד? ◌ֶ ◌ָּ
בראשית,
למעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
אלא ׁש ּו ׁ ◌ָשן ◌ֶזה ◌ִהיא ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ֵעד ּות ◌ֵ ◌ִ
גלל
העליוֹ ןֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ראלֵ◌ ,עד ּות ◌ַל ◌ִ ּיח ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ְוהיא ◌ֵעד ּות ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ
עליםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
מדים
וכלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
שר ◌ָ ◌ִ
שה ◌ָע ◌ָ ׁׂ◌ֶש0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה זוֹ ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ּה ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
חפים
חזקים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ּ ◌ִ
מבח ּוץ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עלים ◌ִ ◌ַ ּ
חמ0ה ◌ָ ◌ִ
אחדֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ָ ּב ּה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ר ׁש ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ֶֹ
שההחכמה ה ּואְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
והכל ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עליהֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
מגנּ ים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְל ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה זוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עלים ◌ֵ ּ
הרחמים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֶר ׁ ◌ֶשת
עש ◌ֵרה ◌ִמדּ וֹ ת ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂאל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ׁ
עשר ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׂ
מלמעלהָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
אחד) .שהם י"ג
ש ◌ר ׁש ◌ֶ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
וכלם ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ְ ּב ׁ ֶֹ
תקונים של הזקן התחתון של אריך אנפין ,שהם י"ג תקונים עליונים של זעיר

הכל.
היסוֹ ד )היחוד( ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ודגמת ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ◌ְ
אחת ◌ְ ◌ַ◌ ְ◌ 3
אנפין( ◌ְוה ּוא ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ◌ַ
עליה ◌ֵ ּ
חמ ׁש
עריםֵ◌ ֲ◌ ,
חמ0ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
בבים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
חזקים ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
חמ0ה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים
◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ָנה )של היסוד ,יסוד )בבית המקדש( ברית קדש( ׁ ◌ֶש ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
הוֹ ◌ֵלּ ָ◌ %ב ◌ֶהם.
בראשיתּ3◌ ,כ ◌ָּלם
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
למע ◌ֵ ׂ
בראשיתּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ֲ
◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ

)חמש

מאות שנה של היסוד ברית קדש ,כלם מעשה של בראשית יושבים
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א-הים
ושם ◌ֱ ◌ִ
חש ּבוֹ ןֵ◌ ׁ ְ◌ ,
מדים ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
הבנהְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
וכו'( ּ◌ֵתבוֹ ת ◌ְיד ּועוֹ ת ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מראה
למ ◌ָּטהֶ◌ ְ◌ ַ◌ .
מראה ◌ְ ◌ַ
למעלה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מראה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בראשיתֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
למטה ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל
הבאּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
למעלה ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מראה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מדת
בראשיתֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראלׁ .שוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ֵ◌ -עד ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
ימניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )זה( ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
הס ◌ָ ◌ִ
◌ְּב ◌ָכל ◌ֵא ּל ּו ◌ַ ּ◌ִ
א-הים .זוֹ
עש ◌ֵרה ּ◌ֵתבוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֵשם
ש ◌ֶ ◌ְ ׂעלים )הם( ׁ ◌ְש ׁ
עשר ◌ָ ◌ִ
,שה ◌ָ ◌ָ ׂ
ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ הְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
ה0ניּ ֵ◌ ְ◌ .
ואת ,ד -
ה0מים ,ג ֵ◌ ְ◌ -
ואל ּו ◌ֵהם :א ֵ◌ -את ,ב ִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ -
א-הים ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
וחש,%
ובה ּו ,ט ֶ◌ ׁ ֹ ְ◌ -
תה ּו ,ח ֹ ָ◌ -
היתה ,ז ֹ -
והארץ ,ו ָ◌ ְ◌ ָ◌ -
הארץ ,ה ֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עשר
שה ◌ָ ◌ָ ׂהרי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
י ַ◌ -על ,יא ְ◌ ּ -פ ◌ֵני ,יב ְ◌ -תהוֹ ם ,יג ְ◌ -ור ּו ◌ַחֵ◌ ֲ◌ .
בבים ◌ְ ◌ֵ ּ
לאל ּו ◌ֵהם :א
חזקים ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
חמ0ה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עלים ׁ ◌ֶשל ◌ַה0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ הָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
◌ָ ◌ִ
הרי
אמרֵ◌ ֲ◌ .
המ ◌ִים ,ה ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
 ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶמרחפת ,ב ַ◌ -על ,ג ְ◌ ּ -פ ◌ֵני ,ד ָּ◌ ַ◌ -
הרי ◌ִ ◌ָ ּ
עקר ◌ְו ׁש ֶֹ ◌ר ׁש
יהי אוֹ רֵ◌ ֲ◌ ,
נאמר ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
אחריםַ◌ ַ◌ .
חמ0ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
עלים
חמ0ה ◌ָ ◌ִ
הכל ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ּהֵ◌ .עד ּות ◌ַל ◌ִ ּיח ּודָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
ׁ◌ֶשל ◌ַה0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
עלים ◌ֵ ּ
אל ּו.
עשר ◌ָ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ָ ׂוה ◌ִ ּיח ּוד ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ה0רש ◌ְ ◌ַ
חזקיםׁ ◌ ֶֹ ַ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עלים ׁ ◌ֶשל
חמ0ה ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
א-הינ ּו ה' ֵ◌ ֲ◌ -
ראל ה' ◌ֱ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
)דברים ו( ׁ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ׂ
אחד ֶ◌ -זה ּו ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
הכל ◌ָאח ּוז ּבוֹ  .סוֹ ד
וה0ר ׁש ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
העקר ◌ְ ◌ַ ֶֹ ◌
◌ַה0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ הָ◌ ֶ◌ .
)עדות ליחוד .חמש תבות שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,אלו חמשה עלים
חזקים של השושנה .שרש ויסוד אחוזים בו .זהו אחד .והוא עקר ושרש שהכל

חש ּבוֹ ן,
עש ◌ֵרה ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂאחוזים בו .שלשה עשר עלים אלו סוד( ׁ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ
ש ◌ָנּ ה ◌ֵ ּבין ◌ַהחוֹ ◌ִחים) ,שיר
דגמת ◌ַה0וֹ ׁ ◌ַ
ראהְּ◌ ,כ ◌ַ◌ ְ◌ 3
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלֹ ּ .%
חוֹ ◌ַתם ◌ַ ◌ֶּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת,
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
השירים ב( ◌ָ ּכֵ◌ %הם ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן
הממנּ יםּ ָ◌ .כל ◌ְ ◌ַ
ה7רים ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ 3
ראל ◌ֵּבין ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ֲהמוֹ ◌ֵני ◌ַ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ְוכְּ◌ %כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ָ
ריחְ◌ ,ו-א
ואינה ּ ◌ְפת ּו ◌ָחהֵ◌ ,אין ◌ָ ּב ּה ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַה0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ְסג ּו ◌ָרה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

מתוֹ ּ ַ◌ %
אבל ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה
הקוֹ ◌ִציםָ◌ ֲ◌ .
ציאים אוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ּ
תה ◌ְו-א מוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מעלים אוֹ ◌ָ ּ
מתוֹ %
תה ◌ִ ּ
ואז מוֹ ◌ִ ◌ִ
ריחָ◌ ְ◌ ,
מעלה ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַה0וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ּ ◌ְפת ּו ◌ָחהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ציאים אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ּ
אמר )שיר השירים ה(
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
מהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ונהנית ◌ֵ ◌ֶ
הקוֹ ◌ִציםֵ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
רעיתיּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
תה ◌ָלנ ּו
אחתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תחי ◌ִלי ◌ֲ ֹ ◌ִ
ּ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ׁ ◌ָש ◌ַלח אוֹ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
לדר ◌ֵּכנ ּו.
ללכת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אלא ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ

ולא
ּבימין ְ ֹ
ונכנעים ֵהם ְ ָ ִ
ׁשעים ְ ִ ְ ָ ִ
ׁשהם ְר ָ ִ
יׂשראל ַ -אף ַעל ַּגב ֶ ֵ
ִ ְָ ֵ
ֹולמים
מתערבים ִעּמֹו ְלע ָ ִ
ולא ִ ְ ָ ְ ִ
לּׂשמאל ְ ֹ
נדּבקים ַ ְ ֹ
ְִ ָ ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
וענני )ס ,ז( ] :זוהר ח"ג פ' שמיני )דף ל"זַ◌ ָ◌ [(.
ימינ! ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
ויש
ימין ◌ְ ◌ֵ ׁ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלעזרַ◌ ַ◌ ,
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זרה
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
ראל )לימין(ְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
רחמים ◌ְ ◌ִודיןִ◌ .י ◌ְ ׂ
מאלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ש ֹ
◌ְ ׂ
ימין
ונכנעיםֵ◌ ,הם ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ראלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשהם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
מאלׂ ְ◌ ִ◌ .
ש ֹ
◌ִל ◌ְ ׂ
למיםּ .ו ◌ִמּ 0ום
מתערבים ◌ִע ּמוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ל7מאלְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
נדב ◌ִקים ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מתעלה
וענניֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ימינִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ #
יעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב) ,תהלים ס( הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְד ◌ָ ּב ◌ִקים ◌ִע ּמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
נכנע
ויתעטר ּו בוֹ ָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתעל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןׂ ְ◌ ִ◌ ,
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I

ימינ%
מצדּ וֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ה7מאלָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ֹ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ִ ◌ִ ּ
רעץ אוֹ ◌ֵיב.
ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
לכה
ועתה ◌ְ ◌ָ
רחצי וגו' )ס ,י( ] :זוהר ח"ג פ' בלק דף קצ"ח[ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מוֹ ◌ָאב ◌ִסיר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמר,
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועתהּ ִ◌ ַ◌ ,
העם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
ארה ◌ִּלי ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
◌ָנּ א ◌ָ ◌ָ
0אני
לעשוֹ ת ◌ַמה ◌ֶ ◌ֲ ◌ִ
מדת ◌ִלי ◌ַ ◌ֲ ׂ
ה0עה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ודּ אי ◌ַ ◌ָ ◌ָ
רשעַ◌ ַ◌ ,
אמר אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
פלים ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אלפים נוֹ ◌ְ ◌ִ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יפהָ◌ ָ◌ .
ראה ◌ָ ◌ֶ
ראהְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
רוֹ ◌ֶצהָ◌ ָ◌ .
ועתה,
ולכן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מדת ◌ִליֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ה0עה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אמרַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ◌ַ ◌ָ ◌ָ
לזמן מ ּו ◌ָעטַ◌ ָ◌ ,
◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר,
לכה? ◌ָ ◌ַ
לכתב! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
היה לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
לכה? ◌ֵלָ◌ ָ◌ %
אחרָ◌ ְ◌ .
בזמן ◌ַ ◌ֵ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
כנפיו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רחף ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עצמנ ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
ְנזרז ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ֵ
עליהם ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ
כ"ה) .ועתה לכה ,כמו שנאמר
קרב ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ּ ֹ
נערָ◌ ְ◌ %
לכהֹ ֲ◌ ַ◌ ,
ועתה ◌ְ ◌ָ
ּכֹ"הָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
היה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִמי
עתה -א ◌ָ ◌ָ
אמרַ◌ ,עד ◌ַ ◌ָּ
)מלכים ב ג( ועתה לשלל מואב(ַ◌ ָ◌ .
עליהםּ ָ◌ .כ ◌ֵעת
הפ ◌ְטרוֹ ן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
גלל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ ◌ַ
להםּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ָ ◌ֶ
עצת אוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע
וכל ◌ֲ ◌ַ
קרבָ◌ ְ◌ .
נעשה ◌ְ ◌ָ
לכה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מדת ◌ָלנ ּוֹ ְ◌ ,
ה0עה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ואנכי ◌ִ ◌ָ ּ
תה ּכֹה
כהֹ ֱ◌ ֶ◌ .
אק ◌ֶרה ּ ֹ
היתהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
לכ"ה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ֹ
אעקר ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
ּ
אמר
כה ◌ַה זוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
רעה ◌ָהי ּו ◌ַל ּ ֹ
עצה ◌ָ ◌ָ
ניהם ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
מהּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ּ◌ְ
ממקוֹ ◌ָ ּ
אחר ◌ָ ּכֹ ּ ַ◌ %
הרי ◌ַ ◌ַ
משיחוֹ - .א ◌ָ ◌ְידע ּו ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ועל ◌ְ ׁ ◌ִ
)תהלים ב( ◌ַעל ה' ◌ְ ◌ַ
הכה ◌ַה ּזוֹ
תה
עקר אוֹ ◌ָתם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִּ◌ .כי ◌ָעצ ּום ה ּוא ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ִנּ יִ◌ ְ◌ .
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
וכי ◌ַעד אוֹ ◌ָ ּ
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I

נפגּ ׁש ּו
איזה ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ונצח ּו אוֹ תוֹ ? ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ערכ ּו ◌ְ ◌ָ
איפה ◌ָ ◌ְ
ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ֵ ֹ
קרב ּבוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
רתם? ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִּכי
להראוֹ ת ◌ְגּ ב ּו ◌ָ ◌ָ
גברים ◌ְּכ ◌ִג ּבוֹ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
והי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בחרבם ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ממ ◌ִנּ י? ◌ֶ ◌ָּ
למרחוֹ ק.
וראה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
חכם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ◌ָ
רשע ◌ָ ◌ָ
אלא אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָעצ ּום ה ּוא ◌ִ ּ◌ֶ
אריה,
אב ◌ָ ּיה ◌ִגּ ּבוֹ ר ּ◌ַת ◌ִ ּקיף ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
המוֹ ◌ֲ ◌ִ
ָראה ◌ֶאת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ָ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ּבא ◌ֵמר ּות ◌ַ ּ
ושם אוֹ ◌ָתם ּ◌ַת ◌ַחת
ונ ◌ַ ּצח ◌ֶאת מוֹ ◌ָאבׂ ָ◌ ְ◌ ,
יפים ◌ְ ◌ִ
קרבוֹ ת ּ◌ַת ◌ִּק ◌ִ
שה ◌ְ ◌ָ
ְוע ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ
אחד
מלָ◌ ֶ◌ %
תה ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהֶ◌ ֶ◌ ,
ַרגליוַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ְ ◌ָ
אמרָ◌ ,עצ ּום ה ּוא .אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַר ׁש אוֹ ◌ָ ּ
לה ׁ ◌ְש ◌ִמיד ◌ֶאת מוֹ ◌ָאב.
מאתנ ּו ◌ְ ◌ַ
יצא ◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
מהם ◌ֵ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
אכה
היה לוֹ לוֹ ◌ַמר :א ּו ◌ַלי א ּו ◌ַכל ◌ַ ◌ֶּ
נכה ּבוֹ ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
א ּו ◌ַלי ◌ַ ◌ֶּ
חכם.
היה ◌ָ ◌ָ
רשע ◌ָ ◌ָ
נכה ּבוֹ ֶ◌ .א ◌ָּלא אוֹ תוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
ּבוֹ  ,אוֹ א ּו ◌ַלי נ ּו ◌ַכל ◌ַ ◌ֶּ
רגל )יד(,
ש ◌ֶ ◌ֶ
אריה ּ◌ַת ◌ִ ּקיף ◌ֶ ◌ָ
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראיתי ◌ָיד ◌ַ ◌ַ
אמרִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
אחדְ◌ ּ ,פר ּו ׂ
ניהם )ונתחבר( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תח ◌ֵּבר )שנינו( ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
עמֶ◌ ׁ %ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ִאם א ּו ◌ַכל ◌ִ ּ◌ְ
ונגרע ◌ֵמאוֹ תוֹ
יגרש ◌ֶאת
מלָ◌ %לעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
יבא אתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אריה ◌ָיד זוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אבא,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ארה ◌ִּלי? ◌ָ ◌ַ
ארה ◌ִּליַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ָ
מוֹ ◌ָאב ◌ִמ ◌ְּמקוֹ מוֹ ָ◌ ָ◌ .
ארה
אמר ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ַ
לבלעםָ◌ ֶ◌ .
אמר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ִּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְל ׁשוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ַ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
אמר לוֹ ,
אלא ◌ָ ◌ַ
קבה ◌ִּליַ◌ .מה ◌ֵּבין ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ָ
ואחד ◌ָ ◌ַ
ּ◌ִליָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
קדרת
ושים אוֹ ◌ָתם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
נחשיםׂ ִ◌ ְ◌ ,
ראשי ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
וכ ׁ ◌ְש ◌ֵפי ◌ָ ׁ ◌ֵ
עש ◌ִבים ◌ְ ◌ִ
ארה ּ◌ִלי ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
לכה
ואמר ּו ◌ְ ◌ָ
ראה ׁ ◌ֶש ּכֹחוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ְּב ◌ִפיוָ◌ ׁ ,שב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
כ0פיםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ◌ְ
קבה ◌ִּליּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
עזב ◌ֶאת
הרשע -א ◌ָ ◌ַ
ואפל ּו ◌ָ ּכ ,%אוֹ תוֹ ◌ָ ּב ◌ָלק ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָנא ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ָפיוָּ◌ ֶ◌ ,
עש ◌ִביםִּ◌ ,כּ 0וף ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׁ ◌ֵ
ראשי
מיני ◌ֲ ◌ָ ׂ
אלא ◌ִל ◌ֵ ּקט ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ֵ
תה ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ַ ּ
רקע
הק ◌ְ ◌ַ
מכ0פים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קדרת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ולקח ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
ְנחשיםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ׁ ◌ִ
ונעץ אוֹ ◌ָ ּ
תה
אמה )על אלף וחמש מאות אמה(ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׁ
וגנז אוֹ ◌ָ ּ
וחמש ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
וחמ ׁש
אלף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בתהוֹ ם ◌ֶ ◌ֶ
דודּ ָ◌ ,כ ◌ָרה ◌ַ ּ◌ְ
◌ְלסוֹ ף ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ִ
זב ◌ַח.
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
ונסַ◌ %על ◌ַ ּ◌ִ
מהתהוֹ ם ◌ְ ◌ִ ּ◌ֵ
מים ◌ֵ ◌ַ ּ◌ְ
אמהְ◌ ,והוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ִ
◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
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אהים
תצא ¡ ¦
זנחתנ ּו §וא ¥ ¥
אהים ' § © § ּ¨
אתה ¡ ¦
יב £הא © ּ¨
וש §וא
עזרת ¦מ ¨ּצר § ׁ¨
הבה ּ¨לנ ּו ¨§ ¤
צבאוֹ ¥תינ ּו :יג ¨ ¨
' ּ§ב ¦ §
חיל §וה ּוא
נעשׂ ¤ה ¨ ¦
אדם :יד ּ¥ב ¦
ּ§ת ׁש ּו ©עת ¨ ¨
אהים ' © £
צרינ ּו:
¨יב ּוס ¨ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

ארחץ אוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ְ ּ
דרה) .תהלים ס( מוֹ ◌ָאב
הק ◌ֵ ◌ָ
אני ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ַ
◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
נעליַ◌ .מה
אש ◌ִליִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ודּ איֵ◌ .על ◌ֱאדוֹ ם ◌ַ ׁ ◌ְ
רחצי ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
רחציִ◌ .סיר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִסיר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
נעלי? ◌ֶ ◌ָּ
למרחוֹ קֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
היה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ַגּ ם ◌ֶזה ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
אש ◌ִליִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
◌ֶ ּזה ◌ַ ׁ ◌ְ
האדם
הלעיטני ◌ָנא ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ֹ
יעקב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
עשו ◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ֵ ◌ָ ׂ
)בראשית כה( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
תיחת
ממ ׁשְ◌ ּ ,פ ◌ִ ◌ַ
הלעיטניָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אנכיִ◌ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ .
עיף ◌ָ ֹ ◌ִ
האדם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ֹ
הלעטה ◌ַ ◌ָּ
מלעיט
לען ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
לב-עַ◌ ָ◌ .
והגּ רוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הפה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַ ◌ְּ
פלשת
עלי ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
לס ּתֹם ◌ֶאת ◌ְגּ רוֹ נוֹ ֵ◌ ָ◌ .
נעלי ◌ִ ◌ְ
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אזרק ◌ָ ◌ָ
אני ◌ֶ ◌ְ ֹ
עטיםִ◌ ֲ◌ :
הל ◌ָ ◌ִ
נען ה ּוא
ואמרְּ◌ :כ ◌ַ ◌ַ
הסת ◌ֵּכל ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
למרחוֹ ק ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אתרוֹ ◌ָעעַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכֶ◌ %זה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
לצד
מ0םַ◌ ְ◌ ,
פלש ּ◌ִתים ◌ֵהם ◌ִ ◌ָ
האחר ◌ַהה ּואּ ,ו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ַצד ◌ַרע ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
מלחמה
תבא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וכי ◌ָ ֹ
אחר ◌ַמה ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ּ ?%תר ּו ◌ָעהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר י( ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
ותק ּפוֹ ּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ%
כחוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
בר ּ ֹ
לש ּ ֹ
והרעתם ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ִ◌ ,
ארצכם ]וגו'[ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ֹ ◌ֶ
◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
להם.
וכָ◌ %רא ּוי ◌ָ ◌ֶ
אתרוֹ ◌ָעעָ◌ ְ◌ .
פל ׁ ◌ֶשת ◌ֶ ◌ְ
עלי ◌ְ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ

f
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מעה ¡ ¦
נגינת § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ©על § ¦ ©
א ©§©
לדוד :ב ׁ ¦ש § ¨
אהים '

אלי%
הארץ ¤ ¥
מקצה ¨ ¨ ¤
פל ¦תי :ג ¦ § ¥
יבה ּ§ת ¦ ּ¨
הקש ¨
¦ר ּ¨נ ¦תי © § ׁ ¦
היית
תנחני :ד ּ¦כי ¨ ¦ ¨
ממ ּ¦ני © § ¦ ¥
לבי ּ§בצ ּור ¨יר ּום ¦ ּ¤
עטף ¦ ּ¦
אקרא ּ©בŸ £
¨§ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

אם יש לך יראה לשבת בבית
שמעה אלהים רנתי )סא ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סא[ אם אתה דר
בבית ותירא אמור אותו כשתכנס לבית ותצליח .ושם שלו הוא
שד"י .ש' מן "שמעה ,ד' מן כ' "כן אזמרה באותיות דכ"ף ,י' מן
מ' שהוא בסוף המזמור באותיות י"ם.

I

 Iזוהר תהלים I

I

נברא
ׁשּלא ִ ְ ָ
ׁשבח ִרּבֹונֹו טֹוב לֹו ֶ ֹ
לס ֵּדר ֶאת ֶ ַ
יֹודע ְ ַ
ׁשּלא ֵ ַ
ָכל ִמי ֶ ֹ
למעלה )משום שצריך תפלה(
ׁשלמה ְ ַ ְ ָ
ׁשהיא ְ ֵ ָ
ּתפ ָּלה ֶ ִ
ׁשּצריִ ְ 5
ִמּׁשּום ֶ ָ ִ
ׁשבה ְּורצֹון ַה ֵּלב
מח ָ ָ
ִמּתֹוֲ ַ 5
לבי וגו' )סא ,ג( :
אקרא ◌ַ ּב ◌ֲ ֹ
אליָ◌ ְ◌ ֶ◌ 2
הארץ ◌ֵ ◌ֶ
מקצה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עטף ◌ִ ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פ' פקודי )דף רס"ב [(:אמר רבי שמעון זכאי מי שמבין
לס ◌ֵדּ ר ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ַבח
דע ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
דרכו ללכת בדרך האמתָ◌ ְ◌ ,
נבראִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ּ %ת ◌ִ ◌ָּ
למה
פלה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ִרבוֹ נוֹ  ,טוֹ ב לוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ּ
מחש ◌ָבה ּו ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ְוקוֹ ל
מתוֹ ָ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ %
למעלה) ,משום שצריך תפלה( ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וקשר ◌ְ ◌ִויח ּוד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעשוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ה7פתיםׂ ֲ◌ ַ◌ ,
ְודברי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למעלהְּ◌ ,כמוֹ
למטהּ ָ◌ ,כֶ◌ %דּ ◌ֶר%
ממ ◌ְ ◌ָ
למעלהְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ִ ּ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לחברים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ְלכ ּו
הסוֹ ד ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
קשר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ַ◌ .
לקשר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ממ ּ◌ָטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
למעלה ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
ודב ּורּ ֵ◌ .
האר ◌ָ ּב ◌ָעה
אל ּו ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ָורצוֹ ן ◌ְוקוֹ ל ◌ְ ◌ִ ּ
דרְ◌ %י ׁ ◌ָש ◌ָרה ָ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ -
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
קשר ◌ַ ◌ְ ּ
נעש ּו
אחדׂ ֲ◌ ַ◌ ,
הק ׁ ◌ָש ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אחר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
קש ◌ִריםַ◌ ַ◌ .
קוֹ ׁ ◌ְש ◌ִרים ◌ְ ׁ ◌ָ
]זוהר שמות
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אהל%
מפ ¥ני אוֹ ¥יב :ה ¨אג ּו¨רה §ב ¨ ¨ §
עז ¦ ּ §
מגדּ ל Ÿ
מחסה ¦לי ¦ § ©
©§¤
אהים
אתה ¡ ¦
נפי¤ּ %ס ¨לה :ו ּ¦כי © ּ¨
בסתר ּ§כ ¨ ¤
אחסה § ¤ ¥
למים ¤ ¡ ¤
עוֹ ¨ ¦
ימים ©על
יראי ׁ §ש ¤מ :%ז ¨ ¦
יר$ת ¦ § ¥
נתת § © ª
לנדרי ¨ © ּ¨
מעת ¦ § ¨ ¨
' ׁ¨ש © § ּ¨
לפני
ישב עוֹ ¨לם ¦ § ¥
ודר :ח ¥ׁ ¥
דר ¨ Ÿ
מל ּתוֹ ¦סיף ׁ §שנוֹ ¨תיו ּ§כמוֹ Ÿ
ימי ¤ ¤
§¥
אזמ¨רה ׁ ¦ש §מ%
ינצרה ּו :ט ּ¥כן §ּ © £
ואמת ©מן ¦ § § ª
חסד ¤ ¡ ¤
אהים ' ¤ ¤
¡ ¦
נדרי יוֹ ם יוֹ ם:
לש ּ§ל ¦מי § ¨ ©
̈לעד § ׁ©
©

I

 Iזוהר תהלים I

I

ש ּו ◌ָּ◌ 3
לאחר
כלם ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ונע ׂ
עליהם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
להשרוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אחת ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מרכ ◌ָבה ◌ַ ◌ַ
◌3כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
כינהֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עליהם ◌ְ ּב ◌ָכל
נסמכת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להתעטר ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ְ◌ ,
מכים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ארב ◌ָעה תוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ִנים.
הק ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ

קׁשרי ִרּבֹונֹו
ׁשּקֹוׁשר ִ ְ ֵ
האיׁש ֶ ֵ
ׁשרי ָ ִ
ַא ְ ֵ
מתוֹ %
ציאה ◌ָרצוֹ ן) ,רצון מוציא הכל( ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
ציאה קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמעְ◌ ,ואוֹ תוֹ קוֹ ל
מחש ◌ָבה ,מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
היכלוֹ ת
למעלהָ◌ ֵ◌ ,
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קש ◌ִרים ◌ִ ּ◌ַ
לקשר ◌ְ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמע עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
עליוֹ ◌ִניםּ ַ◌ .
קש ◌ִרים ּומוֹ ׁ ◌ֵש%
הקוֹ ל ׁ ◌ֶשה ּוא קוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ְ ׁ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ַת ◌ְ ּ
מכים
התוֹ ◌ְ ◌ִ
ארב ◌ַעת ◌ַ ּ
לח ׁשּ ,תוֹ ◌ֵמֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ◌ַּ
למטה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִמ ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
◌ַ ◌ָ ּ
סמּ ְ◌ %ב ◌ִסי ּום ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ׁ ◌ֶשר,
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ָורצוֹ ן ,קוֹ ל ◌ְ ◌ִוד ּב ּורֶ◌ ֶ◌ .
הלל ּוָ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ :
אחדָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
אש ◌ֵרי
אחדְ◌ ׁ ַ◌ .
נעשים ◌ֶ ◌ָ
וכלם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
נקשר ּבוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ָּ
מתכ ◌ֵ ּון
סמיכ ּות ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
רבוֹ נוֹ ְ◌ ,וסוֹ ◌ֵמִ◌ ְ◌ %
האי ׁש ׁ ◌ֶש ּקוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ִק ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ִ ּ
◌ָ ◌ִ
ּ
אש ◌ָריו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם
אמרנ ּוְ◌ ׁ ַ◌ .
ברים ◌ַה ◌ָּלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ
ההיכלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ְּ
הק ◌3ד ◌ָ0ה.
נתקנ ּו ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
הבאַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ

f
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סב

לדוד :ב ©א ¤אל
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ©על §יד ּות ּון ¦ §
א ©§©
ממ ּנ ּו § ׁ
עתי :ג ©א
יש ּו ¨ ¦
נפשי ¦ ּ¤
אהים ' דּ ּו ¦מ ּ¨יה © § ׁ ¦
¡ ¦
ה ּוא צ ּו ¦רי ¦ ׁ
אנה
רבה :ד ©עד ¨ ¨
אמוֹ ט © ּ¨
עתי ¦ §
ויש ּו ¨ ¦
משׂ גּ© ּ¦בי א ּ ¤
ּ§תהוֹ §תת ּו ©על ¦ ׁ
כל ¤כם ּ§כ ¦קיר ¨נט ּוי גּ¨ ¥דר
איש ּ§ת¨ר § ּצח ּו §ּ ª
כזב ּ§ב ¦פיו
יח ¦ §ירצ ּו ¨ ¨
להדּ ©
יעצ ּו § © ¦
הדּ ח ּו¨יה :ה ©א ¦ § ¥
©§
מ(אתוֹ ¨ £
לאהים ' דּ וֹ ּ¦מי
סלה :ו ©א ¦ ¥
יקלל ּו ¨ ¤
בקרבם § © §
יברכ ּו ּו § ¦ § ּ¨
§ ¨¥
קותי :ז ©א ה ּוא צ ּו ¦רי ¦ ׁ
משׂ גּ© ּ¦בי
עתי ¦ §
ויש ּו ¨ ¦
ממ ּנ ּו ּ¦ת § ¨ ¦
נפשי ּ¦כי ¦ ּ¤
© § ׁ¦
יש ¦עי ּו §כבוֹ ¦די צ ּור ªע ¦ּזי
אהים ' ¦ ׁ §
אמוֹ ט :ח ©על ¡ ¦
א ּ ¤
בכל ¥עת ¨עם ׁ ¦ש §פכ ּו
אהים ' :ט ּ¦ב §טח ּו בוֹ § ¨
מחסי ּ¥ב ¦
©§ ¦
סלה :י ©א
מחסה ּ¨לנ ּו ¨ ¤
אהים ' © ¤ £
לבבכם ¡ ¦
לפניו § © § ¤
§ ¨¨
אדם ּ¨כ ¨זב ּ§ב ¥ני ¦ ׁ
המה
לעלוֹ ת ¨ּ ¥
איש ּ§ב ¦ © § Ÿ
הבל ּ§ב ¥ני ¨ ¨
¤¤
מאזנים © £

I

 Iשימוש תהלים I

I

לאמר אותו אחר מנחה ואחר ערבית
אך אל אלהים דומיה נפשי )סב ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סב[ אמור
מזמור זה ליל יום א' אחר תפלת ערבית ,ולאחר מנחה של יום ב'.
ושם שלו הוא איטמ"י .א' מן אך אל אלהים ,י' מן "ישועתי ,ט'
מן "לא אמוט ,מ' מן "עוז לאלהים ,י' מן "לאיש כמעשהו .ולאחר

I

 Iזוהר תהלים I

I

והם
ּגדֹולים ְ ֵ
ׂשרים ְ ִ
מלאכים ָ ִ
ׁשני ַ ְ ָ ִ
ׁשּיׁש ּבֹו ְ ֵ
היכל ֶ ֵ
ּברקיע ֵיׁש ֵ ַ
ָָ ִ ַ
אחרים
ממּנים ֲ ֵ ִ
אלפים ְ ֻ ִ
ׁשנים ֶע ֶׂשר ֲ ָ ִ
ממ ִּנים ַעל ְ ַ ִ
ְֻ
לעלוֹ ת וגו' )סב ,י( :
מאזנים ◌ַ ◌ֲ
אדם ◌ָּכ ◌ָזב ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִאי ׁש ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הבל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ַא! ◌ֶ ◌ֶ
תהלים ספר שני | יא לחודש | מזמור סב

סדר הלימוד

ליום א אדר

זוﬣר תהים

593

הבל ּו
בגזל ©אל ּ¤ת § ּ¨
בעשק ּו § ¨ ¥
בטח ּו § ¤ׁ Ÿ
יחד :יא ©אל ּ¦ת § §
מהבל ¨ ©
¤¤¥
אחת ¦דּ ּ¤בר ¡ ¦
חיל ּ¦כי ¨ינ ּוב ©אל ּ¨ת ׁ ¦שית ּו ¥לב :יב © ©
©¦
אהים '

I

 Iשימוש תהלים I

I

שתגמור זה המזמור תאמר .יהי רצון מלפניך אל אחד שתמחול
ותסלח ותכפר עוני כמו שסלחת ומחלת וכפרת למי שהתפלל
לפניך המזמור הזה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

מזרח ◌ֵהם
העמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַצד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
])זוהר ח"ב פרשת ויקהל דף רנה [(.אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ַ ּ
ממ ◌ִנּ יםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם
אלף ◌ְ ◌3
עשר ◌ֶ ◌ֶ
התמנּ ה ◌ַּבח ּוץ ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
קרעיא"לֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מעיא"ל,
מאל ַ◌ ׁ -ש ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ש ֹ
ול ◌ְ ׂ
לימיןִ◌ ְ◌ .
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןֶ◌ .זה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ִנקראים ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יתדוֹ ת ◌ַ ◌ִּ
אחריםּ ָ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם ◌ְ ◌ֵ
ממנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אלפים ◌ְ ◌ִ◌ 3
עשר ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ְוהתמנּ ה ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יתדוֹ ת ◌ְּכמוֹ
אחד
לצד ◌ָדּ רוֹ םָ◌ ֶ◌ ,
התמנּ ּו ◌ְ ◌ַ
מכים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ְ ◌ִ
אמרנ ּו) .אותם ממגים אחרים( ◌ַ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואחד ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ֵנים
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
סטריא"ל )סעריהא"ל(ּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
ואחד ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ֵ
סעדיא"ל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אחריםּ ֵ◌ .
מ0לטוֹ ◌ָנם
מעברים ◌ִ ◌ִ ◌ְ
אל ּו -א ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אלף ◌ְ ◌ִ◌ 3
עשר ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ׂ
ממ ◌ִנּ ים ◌ַעל ◌ִק ּי ּום ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ֵ◌ .
למיםּ ֵ◌ .
אל ּו ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
אל ּו ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ◌3
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
זכרים
מש ◌ָקל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קלים ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
שא ּו ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְּב ◌ִק ּי ּוםֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
נקבוֹ ת ◌ֶזה ◌ִעם זוֹ )אלו הם ששוקלים במשקל זכרים ונקבות להגשא זה עם זו(,
ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ ּ
לעלוֹ ת,
מאזניםַ◌ .על ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,תהלים סב( ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נקראים ֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאזנים ◌ַ ◌ֲ
אמרנ ּוּ ָ◌ .כל
צדקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מאזני ◌ֶ ◌ֶ
◌ְו-א אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם) ,ויקרא יט( ֹ ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְ0ק ּו ◌ִלים ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהְ◌ ,ו-א ׁשוֹ ◌ֵקל ◌ֶזה יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ֶ ּזה ,עוֹ ◌ִלים
ועל ◌ֶזה -
אחדַ◌ ְ◌ ,
נקבה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
חב ּור ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
והם ◌ִ ּ
אחדֵ◌ ְ◌ ,
מתחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ושוֹ ◌ֵקל
הדּ ◌ָבר ◌ְ ׁ
מסת ◌ֵ ּי ◌ַע ◌ַ ◌ָ
פעמים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לעלוֹ תַ◌ ְ◌ .
◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מאזנים ◌ַ ◌ֲ
ארנ ּו.
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
אחדֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מתחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ֶ ּזה ,עוֹ ◌ִלים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
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אדני
לאהים ' :יג ּו §ל¨Ÿ £ %
עז ¦ ¥
מעתי ּ¦כי Ÿ
ׁ §ש ּ©ת ¦ים ז ּו ׁ¨ש ¨ § ּ¦
תש ּ¥לם § ¦ ׁ
מעשׂ ¥ה ּו:
אתה § ׁ©
̈חסד ּ¦כי © ּ¨
¤
לאיש ּ§כ © £

I

 Iזוהר תהלים I

I

נכלל ָּכל
אחד ִ ְ ָ
ּבדּבּור ֶ ָ
ׁשמע ִּתי ִ ְ -
ׁשּתים זֹו ָ ַ ְ
אלקים ְ ֵ
ּדּבר ֱ ֹ ִ
אחת ִ ֵ
ַַ
ּכּלה
ּתֹורה ֻ ָ
ַה ָ
מע ּ ◌ִתי וגו' )סב ,יב( ] :תיקונים )תיקון
קים ׁ ◌ְש ּ ◌ֵתים זוֹ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אחת ◌ִ ּד ◌ֵ ּבר ◌ֱא ◌ִ
◌ַ ◌ַ
נעש ּוְ◌ ,וה ּוא
מים ◌ַ ◌ֲ ׂ
דבר יהו"ה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נאמר ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ְועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
כ"ב([ ◌ ◌ָ ◌ָ
אחת ◌ִדּ ◌ֶ ּבר
הדּ ◌ָבר ַ◌ ַ◌ -
אמירוֹ תְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
עשר ◌ֲ ◌ִ
אחד ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ֶ ◌ֶ ׂ
◌ִד ּב ּור ◌ֶ ◌ָ
הדּ ◌ְ ּברוֹ ת
עש ◌ֶרת ◌ַ ◌ִ
להראוֹ ת ◌ָ ּב ּה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מע ּ◌ִתיְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
א-הי"ם ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ז ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
אחדְ◌ ׁ ,ש ּ◌ַת ◌ִים ז ּוּ ֵ◌ ,
יהיה ◌ְלְ◌ ,%וה ּוא
אנכי ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אל ּו ◌ָ ֹ ◌ִ
ֶנאמר ּו ◌ְ ּב ◌ִד ּב ּור ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ְ
מצווֹ ת
ניהם ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ִ ◌ְ
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
יניהםֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אחד ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
אחדָ◌ ֶ◌ ,
◌ֶ ◌ָ
תעשהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לתת
מ0ניהם ◌ִדּ ◌ֵ ּבר ◌ָ ◌ֵ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עשה ◌ְו-א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ׂ
אמר
ולמה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ּ ֹ
אחד ◌ָ ◌ַ
דב ּור ◌ֶ ◌ָ
הרי ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ּ
◌ָ ּכבוֹ ד ◌ַל ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הכלָּ◌ ָ◌ ְ◌ ,
0תי תוֹ רוֹ ת ◌ָהי ּו,
חש ּבוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּ◌ֵ
אח"ד ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
מעתי? ז" ּו ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ז ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
דב ּו ◌ִרים
מ0ני ◌ִ ּ
אחדּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יניהם ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָָיצא ◌ַ ּ
והרג
בעים ּ ◌ָפ ◌ִניםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעים קוֹ לוֹ תְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
לש ◌ְ ◌ִ
ונחלק ◌ְ ׁ ◌ִ
הקוֹ ל ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
בש ◌ֵני
התוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
קבל ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ
אמוֹ ת ◌ַעל ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעים ◌ּ 3
מעאלֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָרצ ּו
ויש ◌ָ ◌ֵ
עשו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן ◌ֵ ◌ָ ׂ
◌ִד ּב ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ַ
הרג ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ּ 3
התוֹ ◌ָרה.
לק ◌ֵּבל ◌ֶאת ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ

ונפׁש
רּוח ְ ֶ ֶ
ׁשמה ַ
ּבאדם ְנ ָ ָ
נתן ָ ָ ָ
ּקּב"ה ָ ַ
ַה ָ ָ
מע ּ ◌ִתי וגו' )סב ,יב( :
קים ׁ ◌ְש ּ ◌ֵתים זוֹ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אחת ◌ִ ּד ◌ֵ ּבר ◌ֱא ◌ִ
◌ַ ◌ַ
הצל ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
אחד ◌ֵ ◌ַ ◌ַ
זקן ◌ֶ ◌ָ
ל"ח דף עטָ◌ [(.קם ◌ָ ◌ֵ
מאחר ◌ַ ◌ֵ ּ
מיעֶ◌ %את
ה0מים ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראיתי ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
רביֵ◌ ֲ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ִ ּ
ְואמרּ ִ◌ ַ◌ :
◌ ◌ָ ◌ַ
הש ◌ִ ◌ֲ
]תיקונים )תיקון
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ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
מעתי ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ◌ֵ ּבר ◌ִעם ◌ִי ◌ְ ׂ
אחר ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
לי ּ◌ְס ◌ֶר ּ ָ◌ך ◌ְוכ ּו'ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
קלוֹ ◌ְ ◌ַ
ֹ
ודב ּור ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא
לאכיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכֵ◌ ּ %פ ◌ְר ׁש ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִדּ ּב ּור ◌ְ ◌ִ ּ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
◌ִ ◌ַ ּ
ואת
ראים ◌ֶאת ◌ַה ּקוֹ -ת ◌ְ ◌ֶ
העם ֹ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ָ
וזה ּו ◌ְ ◌ָ
מלאֶ◌ ְ◌ ,%
נעשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מפיו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ִ ּ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
א,הי"ם
אחת ◌ִדּ ◌ֶּבר ◌ֱ ◌ִ
הכת ּוב ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
אחר ◌ָ ◌ַ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
הל ּ ◌ִפ ◌ִידםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
זקן,
זקן ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ָ◌ :
מע ּ◌ִתיַ◌ .מה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ז ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
שה ◌ְק ׁ ◌ָש ◌ִרים,הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ַ
מעתי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רדת
הכבוֹ דָ◌ ׁ ,שם יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ִּ
ונפשְ◌ ַ◌ ,
ְנש ◌ָמה ◌ְור ּו ◌ַח ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ ׁ ◌ָ
ועליהן
עליוֹ נוֹ תֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ספירוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
מ-0ש ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְּכל ּו ◌ָלה ◌ִ ◌ָ ׁ
ה0כינה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אחת ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים -
מע ּ◌ִתיַ◌ ַ◌ ,
א-הי"ם ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ז ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ
אחת ◌ִדּ ◌ֶ ּבר ◌ֱ ◌ִ
ֶנאמר ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ֱ ◌ַ
ואחת,
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחתַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ַ ◌ַ
עליוֹ נוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ספירוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ִהרי ׁ ◌ָש ׁ
◌ֲ ◌ֵ
מעתי,
א-הי"ם ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ז ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ ּ◌ִ
אחת ◌ִדּ ◌ֶ ּבר ◌ֱ ◌ִ
וזה ּו ◌ַ ◌ַ
אחדיםֶ◌ ְ◌ ,
שה ◌ֲ ◌ָ ◌ִׁ◌ְש ׁ ◌ָ
מהר ּו ◌ַח,
עמוֹ ◌ֵ ◌ָ
אח"דַ◌ ַ◌ ְ◌ .
שה אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ָ
ז" ּו ּ ָ◌ -ב ּה עוֹ ◌ֶ ׂ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ %דּ ◌ֵ ּבר ◌ִ ּ
מטהִ◌ ,מּ 0ום
צבא ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשה ּוא מטטרו"ןּ ,כוֹ ◌ֵלל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ
ה0מים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
הכוֹ ◌ֵלל ׁ ◌ֵש ׁש
האמצעי ◌ַ ּ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
התלב ׁש ּבוֹ ◌ְורוֹ ◌ֵכב ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עליו ◌ָ ◌ַ ּ
ּ
היה יוֹ ◌ֵצא ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
ממנּ ּוָ◌ ָ◌ ,
ודב ּור ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ָצא ◌ִ ּ◌ֶ
ולכן ◌ְּב ◌ָכל ◌ִדּ ּב ּור ◌ְ ◌ִ ּ
ספירוֹ תֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ראים ◌ֶאת ◌ַ ּ
ירדה
אחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ָ◌ %
הקוֹ -תַ◌ ַ◌ .
העם ֹ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ָ
וזה ּו ◌ְ ◌ָ
מלאֶ◌ ְ◌ ,%
◌ַ ◌ְ ◌ָ
מ0ם,
האדם ◌ִ ◌ָ
נפש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עש ◌ִירית ◌ָ ּבאוֹ ◌ַפןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ֶ ׁ
חתוֹ ◌ָנה ◌ֲ ◌ִ ׂ
הת ◌ְ ּ
ה0כינה ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עליו
הגּ דוֹ ◌ָלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הראֶ◌ %את ◌ִא0וֹ ◌ַ ◌ְ
הארץ ◌ֶ ◌ְ ◌ֲ
ועל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ְונאמר ּבוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ּ
ודב ּורוֹ ◌ִמן
0מע קוֹ לוֹ ◌ְ ◌ִ ּ
ארץְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
והנּ ה אוֹ ◌ַפן ◌ֶ ◌ָ
ֶנאמר ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ ◌ֱ ◌ַ
ּ
מטה
מעלה ּו ◌ַ ּ◌ָ
וארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ַי ◌ִּכיר ּו בוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וש ◌ַ ◌ִ
לאכים ◌ְ ׁ ◌ָ
והמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
ּ
הגּ
איבר
ואין ◌ֵ ◌ָ
קטןֵ◌ ְ◌ ,
איבר ◌ָ ◌ָ
ואפל ּו ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
נה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ּוף ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נש ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ִּכ ◌ְ ׁ ◌ָ
0לטוֹ ◌ָ ּ
ממ ◌ָנּ ה.
ּ ◌ָפנ ּוי ◌ִ ◌ֶּ

f
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להצליח בסחורה
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה ,אלהים אלי אתה )סג ,א(] :שימוש
תהלים לפרק סג[ אם שתפת עם אחרים ואתה רוצה להחלק אמור

זה המזמור ויבא לך חלק הטוב ,וכן להצליח בסחורה .ושם שלו
י"ה .י' מן והמלך ישמח בה' ,ה' מן "במדבר יהודה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּדּבק
מת ַ ֵ
ׁשהיה ִ ְ
כיון ֶ ָ ָ
מּכּלם ֵ ָ
יֹותר ִ ֻ ָ
הּמלֵ 5
ּבדוד ַ ֶ ֶ
ּבחר ְ ָ ִ
הּקּב"ה ָ ַ
ַָָ
זמן
ּבכל ְ ַ
ׁשּתֹוקק ּבֹו ְ ָ
ּומ ְ ֵ
ִ
מדבר ◌ְיה ּו ◌ָדה )סג ,א( :
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדוד ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ
אחרי%
כני ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מש ◌ֵ ◌ִ
ואמרְ◌ ׁ ָ◌ ,
השירים מדרש הנעלם )דף פ"בָ◌ּ [(:פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לדוד
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חדריוָּ◌ .כת ּוב )תהלים סג( ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ֲ◌ %
הביאני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ָנר ּו ◌ָצה ◌ֱ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
מדבר ◌ְיהוּ ◌ָדהֹ ּ .
◌ִּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
התרצה ּבוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
אמר )מלכים
מלכי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
ראלָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
להיוֹ ת ◌ַעל ◌ַע ּ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ׂ
דוד ◌ִ ◌ְ
ואבחר ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
א ח( ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
מסת ◌ֵּכל
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
דברָ◌ ָ◌ ,
הצאן ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
היה הוֹ ◌ֵלַ◌ ַ◌ %
ׁ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,מ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ַ ּ
האמנ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
והיה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
דבר ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ׁ◌ָשם ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
מעשה ◌ָ ◌ָ ◌ָּ
אצבעוֹ ◌ֶתי%
מעשה ◌ֶ ◌ְ ◌ְּ
אראה ׁ ◌ָש ◌ֶמיׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ְואוֹ ◌ֵמר )תהלים ח( ◌ִּכי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ׁ ◌ַ
כבים
ילה ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מסת ◌ֵּכל
והיה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְד ◌ָ ּברָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תיהםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
מטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִנים ◌ַעל ◌ִ ּ
ּ
והיה
ה0מיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
במעשה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
במ ◌ָזלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
בכוֹ ◌ָ ◌ִ
בנה ּו ◌ַ ּ
0מיםּ ַ◌ ,ב ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
כבים ּו ◌ַ ◌ַּ
אדּ יר
וכת ּוב )שם( ה' ◌ֲאדוֹ ◌ֵננ ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ִ
אראה ׁ ◌ָש ◌ֶמיְ◌ %וגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
אוֹ ◌ֵמר ◌ִּכי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
]זוהר חדש שיר
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מש ◌ֵּב ◌ַח ּו ◌ְמרוֹ ◌ֵמם ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
היה פוֹ ◌ֵחדּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
ותמיד ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְמְ◌ %וגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
רח ◌ִ ◌ִּ
צרה
בכל ◌ָ ◌ָ
חמיוּ ,ו ◌ְ ◌ָ
פני ◌ָ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
היה בוֹ ◌ֵ ◌ַ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ַ◌ .
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
מת ּ ◌ַפ ◌ֵּלל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ּו ◌ִ ◌ְ
היה ◌ְ ׁ ◌ַ
היתה לוֹ ָ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחריו,
היה ׁ ◌ָשא ּול רוֹ ◌ֵדף ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מדבר ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ְוכעתּ ִ◌ ,ב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ָ ◌ֵ
לדוד )וכן
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היה אוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ִש ◌ָירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סג( ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
באבשלום כתוב )שם ג( מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו ,היה אומר,
ועכשו אמר שירה(

מד ◌ַּבר ◌ְיהוּ ◌ָדהַּ◌ ,ב ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
◌ִּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
אחריו.
דפים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רוֹ ◌ְ ◌ִ

אש ◌ֲ ◌ֶ ּ ◌ָ
אלי,
א-היםִ◌ ֵ◌ ,
חרך ◌ְוגוֹ ') .סג ,ב( ◌ֱ ◌ִ
אתה ◌ֲ ׁ ◌ַ
א,הים ◌ֵ ◌ִ
אמר? ◌ֱ ◌ִ
ּו ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
אלי ◌ַ ◌ָּ
דרגּ תוֹ ֶּ◌ ,כ ◌ֶתר
א-הים  -זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שה ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ֵהםִ◌ ֱ◌ .אתה ְ◌ ׁ -ש ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
עליוְ◌ ,וה ּוא
הכ ◌ֶתר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
הראש ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶּ
אלי ֶ◌ -זה ◌ָ ֹ ׁ
המ ◌ְלכ ּותִ◌ ֵ◌ .
◌ַ ◌ַּ
וצ ◌ִדּ יק
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ◌ַ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ
אתה
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים קי( ◌ַ ◌ָּ
אתה ֶ◌ -זה ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםָּ◌ ַ◌ .
אל"י,
א-הי"םִ◌ ֵ◌ ,
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ּכאן ִ◌ ֱ◌ -ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ׁ
כהן ◌ְלעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
ֹ ◌ֵ
◌
ָ
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ
חרךּ ֵ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נפשי
צמאה ◌ְלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ #
אצלְּ◌ %ב ◌ָכל יוֹ ם ּ◌ָת ◌ִמידָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ואבקר ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
את"הַ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ַ ◌ָּ
אלי,#
נפשי ◌ֵ ◌ֶ
צמאה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אניָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
לש ּתוֹ תַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ֲ ◌ִ
)שם סג(ְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ֵמא ◌ִ ׁ ◌ְ
ארץ
אליְּ◌ .#ב ◌ֶ ◌ֶ
בקים ◌ֵ ◌ֶ
שר ◌ְדּ ◌ֵ ◌ִ
והב ◌ָ ׂ
פש ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
הנּ ◌ֶ ׁ
ש ◌ִריֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְהיוּ ◌ַ ◌ֶ
אליְּ◌ #ב ◌ָ ׂ
◌ָּת ◌ֵאב ◌ֵ ◌ֶ
מים? ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ׁ ◌ָשם אוֹ ר ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה,
מיםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְּב ◌ִלי ◌ָ ◌ִ
ועיף ◌ְּב ◌ִלי ◌ָ ◌ִ
◌ִצ ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הט ◌ַעם?
חזית) #שם(ָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
דש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ק◌ ׁ
העליוֹ ןֵּ◌ .כן ◌ַּב ּ ֶֹ
המאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָ ּ
דבר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ְ◌ ,ב ◌ָמקוֹ ם
אני ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
חזיתַ◌ ,%אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
דש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ק◌ ׁ
אלא ◌ֵּכן ◌ַּב ּ ֶֹ
אחרי%
מש ּתוֹ ◌ֵקק ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
להדּ ◌ֵבק ◌ְּבּ ,%ו ◌ִ ׁ ◌ְ
אני רוֹ ◌ֶאה אוֹ ◌ְתָ◌ ִ◌ ְ◌ %
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ - %
אחרי%
כני ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
וזה ה ּוא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ָמ ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
לראוֹ ת ◌3ע ◌ְ ּזּ %ו ◌ְכבוֹ ◌ֶדֶ◌ ְ◌ .%
◌ִ ◌ְ
נתר ◌ָ ּצה ◌ִע ּ◌ְמ.%
הכֹל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחריּ ַ◌ ,%
כני ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מש ◌ֵ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ָנר ּו ◌ָצהִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
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I

להראֹות
אליָ ֵ ְ 5
מׁשּתֹוקקים ֵ ֶ
וגּופי ִ ְ ְ ִ
נפ ִׁשי ְ ִ
הרי ַ ְ
נפׁשי ֵ ֲ -
צמאה ְלִ ְ ַ 5
ְָָ
ׁשהרי
מים ֶ ֲ ֵ
ּבלי ָ ִ
ועיף ְ ִ
צּיה ְ ָ ֵ
ּבארץ ִ ָ
אני ְ ֶ ֶ
יכלּתי ִּ -כי ֲ ִ
ולא ָ ֹ ְ ִ
לפניֹ ְ 5
ְ ֶָ
ׁשכינה
ׁשּׁשֹורה ְ ִ ָ
לּמקֹום ֶ ָ
נקרא ִמחּוץ ַ ָ
ועיף ִ ְ ָ
ארץ ִצ ָּיה ְ ָ ֵ
ֶֶ
מד ◌ַ ּבר ◌ְיה ּו ◌ָדה )סג ,א( :
לדוד ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
ש ◌ְמח ּו
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיְ◌ ,ו ◌ָ ׂ
ויקרא )דף כאָ◌ּ [(:ת ◌ְמה ּו ◌ַ ◌ִּ
אמר
ואמרַ◌ ֹ ,
הסוֹ ◌ֵחר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חברוֹ ◌ַ ּ
אכל ּוָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ֲ ◌ֵ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
לילהַ◌ ַ◌ .
◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה
קתי בוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ּ ַ◌ ,
התעס ◌ְ ּ◌ִ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
לפניהם ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מד ◌ַּבר ◌ְיהוּ ◌ָדהָ◌ .דּ ◌ִוד
לדוד ◌ִּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סג( ◌ִ ◌ְ
אלי
א-הים ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
למה ◌ָ ◌ַ
רח ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
היה ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
מחמיוָּ◌ ָ◌ ,
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ ◌ָ
הרי
אתהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלי ◌ַ ּ◌ָ
א-הים ◌ֵ ◌ִ
נפשי ◌ְוגוֹ '? ◌ֱ ◌ִ
צמאה ◌ְלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ %
חרך ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אתה ◌ֲ ׁ ◌ַ
◌ַ ּ◌ָ
לש ◌ֵחר ◌ֶאת
יכל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ׁ ◌ַ
וכי ◌ֵאיֹ ָ◌ %
חר ּ ◌ָךִ◌ ְ◌ ,
אש ◌ֲ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ְגב ּו ◌ָרה ◌ֲאח ּו ◌ָזה ◌ָּת ◌ִמידַ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
מהארץ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה
וגרש ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ארץ ◌ְרחוֹ ◌ָקהׁ ◌ ַֹ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ה0כינה? ◌ֶ ◌ָּ
רש ◌ִמ ◌ָ0ם- ,א ◌ָ ◌ַ
אלאַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשגּ ַֹ ◌ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עזב ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ּלוֹ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵחר ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
חר ּ ◌ָך ְּ◌ -כ ◌ִמי
אש ◌ֲ ◌ֶ
מעתיַ◌ ׁ ֲ◌ ,
ואני ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
חר ּ ◌ָך,
אש ◌ֲ ◌ֶ
יכלתיּ ָ◌ .כַ◌ ׁ ֲ◌ %
לפניַ◌ ,%רק ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ֹ ◌ְ ּ◌ִ
להראוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אלָ◌ ֵ◌ ְ◌ %
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ֵמרֵ◌ ֵ◌ ,
נפשי,
צמאה ◌ְלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ #
כינהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
אני ◌ִמח ּוץ ◌ַל ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ׁשוֹ ◌ָרה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ַרק ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
לפניְ◌ ,%ו-א
להראוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אליָ◌ ֵ◌ ְ◌ %
קקים ◌ֵ ◌ֶ
מש ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
נפשי ◌ְוג ּו ◌ִפי ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ארץ ◌ִצ ◌ָ ּיה
הרי ◌ֶ ◌ֶ
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ועיף ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ָ ◌ִ
ארץ ◌ִצ ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ָיכלתיִּ◌ ,כי ◌ֲ ◌ִ
◌ ֹ ◌ְ ּ◌ִ
כינהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִים ◌ַח ◌ִ ּיים
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ְועיף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ
נקרא ◌ִמח ּוץ ◌ַ ◌ָּ
ּ
כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
הח ◌ִיים? זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ַ
◌ֵאין ◌ְמצ ּו ◌ִיים ◌ָ ּכאןּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ַ ◌ַּ
ּ
ועיף ◌ְּב ◌ִלי
ארץ ◌ִצ ◌ָיה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
מים ◌ַח ◌ִ ּייםַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ּה )בראשית כז( ◌ְ ּב ◌ֵאר ◌ַ ◌ִ
קינה
הדּ ◌ֶרְ◌ּ %ת ◌ִ ◌ָ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ
ורבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אמר ּו ◌ַ ◌ִ ּ
מים ◌ָ ּכת ּובְ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ִ
וישנ ּוּ ַ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילה ׁ ◌ָש ◌ְמע ּו ◌ֶאת קוֹ ל
הל ◌ְ ◌ָ
ערה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
נכנס ּו ◌ַל ּ◌ְמ ◌ָ ◌ָ
לפנינ ּוְ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
]זוהר ח"ג פ'
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הרי
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאֵ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
התעוֹ ◌ְרר ּוַ◌ ָ◌ .
דבר ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֲהמוֹ תְ◌ ִ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ּ◌ִ
אמר ּו,
המ ◌ֶלְ◌ ָ◌ .%
ראל ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
לס ◌ֵ ּי ◌ַע ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵעת ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ
וידע ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
00מע ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ממה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
יאמר ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ּ◌ַ
ואחד ֹ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
◌ָי ׁ ◌ְשב ּו ◌3כ ◌ָּלם.

יהּודה
ּבמד ָּבר ְ ָ
ּקּב"ה ְ ִ ְ
לׁשבח ַה ֻ ָ
ׁשאמרֹו ְ ֶ ַ
הּמקֹום ֶ ָ ְ
ּׁשהזּכירּו ַ ָ
הּטעם ֶ ִ ְ ִ
ַ ַַ
מד ◌ַ ּבר ◌ְיה ּו ◌ָדה )סג ,א( :
לדוד ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
מזמוֹ ר
ואמר) ,שם סג( ◌ִ ◌ְ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ּ ◌ָפס ּוק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
)דף ק"מִּ◌ ַ◌ [(.
מדבר ◌ְיהוּ ◌ָדהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ׁשוֹ ◌ֶנה ◌ִמ ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
לדוד ◌ִּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶל?%
אמר ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ַה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ַ
איזה ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ִש ◌ַ ּבח אוֹ ◌ָתם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
מדבר ◌ְיה ּו ◌ָדה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא -א ◌ֶזה
אמר ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ּו ◌ַמה 0וֹ ◌ֶנה ◌ָ ּכאן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לפני
טעמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ַאף ◌ָ ּכַ◌ %גּ ם ) -שם לד( ◌ְ ּב ׁ ◌ַשנּ וֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
לכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
להראוֹ ת ◌ְ ◌ָ
וכן ◌ּ3כ ◌ָּלםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
יפיםֵ◌ ְ◌ .
בא ◌ַה ◌ִ ּז ◌ִ
אבימלּ ְ◌ .%ב ֹ
◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
אחריו,
דפים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
והיוּ רוֹ ◌ְ ◌ִ
צער ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ְבחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
ואף
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אַ◌ ְ◌ .
היה ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל לוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
היתה ׁשוֹ ◌ָרה
הק ◌ד ׁש -א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה אוֹ ◌ֵמר  -ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
דש ◌ָ ◌ָ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
וכּ ְ◌ %ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם - -א
עליוָ◌ ְ◌ .
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ַעד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
האדם
עליו ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעלה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ
הק ◌ד ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ָרה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
◌ִ ◌ְּ
צערוֹ - ,א
אחריו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רדפ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ודודַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
מטהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
והיה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
מל ◌ַ ◌ָּ
הכל.
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
מפיו ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ִ ּ ◌ִ
היה עוֹ ◌ֵזב ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
]זוהר ח"ב פ' תרומה

וכאן
מזמוֹ רָ◌ ְ◌ ,
לדוד ◌ִ ◌ְ
לדוד אוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
0נינ ּו ◌ִ ◌ְ
אמרֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
הק ◌ד ׁש ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מזמוֹ ר
אמר ◌ִ ◌ְ
חלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עליו ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
רתה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ְ ◌ָ
עצמוֹ ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
לדודָּ◌ ֶ◌ .
היתה
חלה- ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מכ ◌ֵ ּון ◌ַ ◌ְ
היה ◌ְ ◌ַ
אלאִ◌ ,אם ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
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נקרא
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ֶזה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
דשְ◌ ִ◌ .
הק ◌ ׁ
עליו ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
הק ◌ד ׁשָּ◌ ָ◌ .
העליוֹ ן ◌ָּת ◌ִמיד) ,שכל
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
◌ָ ּכִ◌ ?%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ׁ ◌ַ
מש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
היתה ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת
הזמן הוא היה משבח ומזמר ולא שוכך( ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מצא ג ּוף ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מתקן
דודָ◌ ָ◌ ,
ככתֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ִ
מזמ ◌ֶרת ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
והי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
לש ◌ֵּב ◌ַח
מגלים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ׁ ◌ַ
עליוָ◌ ְ◌ ,
רתה ◌ָ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְ ׁ ◌ָ
והכל ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
למ ◌ֶלֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,%
לזמר ◌ַ ּ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
תת ◌ֵ ּקן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכמוֹ
איש ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
איש ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְּב ◌ִ ּ
איש
מתקןׁ ִ◌ ,
תק ּונוֹ ׁ ִ◌ ,
לדוד ׁ ִ◌ -
מעלהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מד ◌ַ ּבר
למיםּ ִ◌ .ב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
הש ּ◌ַת ◌ָנּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ יקָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
צערוֹ ַ◌ ,אף
◌ְיה ּו ◌ָדה ֶ◌ -זה ׁ ◌ֶש ◌ַבח ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
אמר?
תש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ָ ◌ַ
ואיזוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
אחריוֵ◌ ְ◌ ,
דפים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו רוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ּלוֹ ◌ַמה ה ּוא? )תהלים סג(
וה0בח ׁ ◌ֶ
ונכ ◌ָ ּב ◌ָדהַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ ◌ָ
אמר
סתםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
א-הים ◌ְ ◌ָ
חרךִ◌ ֱ◌ .
אלי ◌ַא ◌ָּתה ◌ֲ ׁ ◌ַ
א,הים ◌ֵ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
אלי? ◌ֶ ◌ָ ּ
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תרגּ ה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָ◌ ׁ .ש ׁ
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
א-היםָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ֵ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
אלא אוֹ ◌ָ ּ
שה ׁ ◌ֵשמוֹ ת,ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אתהַ◌ ְ◌ .
אליָּ◌ ַ◌ ,
א-היםִ◌ ֵ◌ ,
◌ָ ּכאןִ◌ ֱ◌ :
ּ
א-הים -
א-הים ◌ַח ◌ִייםִ◌ ֱ◌ .
אחת ◌ִהיאּ ְ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ִ
רגּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
קצה
ה0מים ◌ַעד ◌ְ ◌ֵ
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אלי ֵ◌ ְ◌ -
א-הים ◌ַח ◌ִ ּייםִ◌ ֵ◌ .
למעלהִ◌ ֱ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחד
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַה ּכֹל ◌ֶ ◌ָ
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ְ◌ .
אתה ַ◌ ַ◌ -
ה0מיםָּ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ָ ◌ַ
◌
ָ
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ
יפה.
מש ◌ָמעוֹ ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
חרך ִ◌ -אם ◌ְּכ ◌ַ ׁ ◌ְ
אחד עוֹ ◌ֶלהַ◌ ׁ ֲ◌ .
ּו ◌ְב ׁ ◌ֵשם ◌ֶ ◌ָ
אבל ◌ֲא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֶ ּ◌ָ
הרי ◌ָהאוֹ ר
0חרֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
התקין ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
חרך ִ◌ ְ◌ ִ◌ -
◌ֲ ◌ָ
מאיר ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ְ ּ
למטהּ .ו ◌ִמי
תקנ ּו אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
0חר -א ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
חר,
ה0חר ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ֹ
תקן ◌ֶאת אוֹ ר ◌ַ ◌ַ ◌ַ
אירה,
המ ◌ִ ◌ָ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לבן ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאירֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
זוֹ ◌ֶכה ◌ְלאוֹ ר ◌ָ ◌ָ
קלריה ◌ַ ◌ְּ
הבא.
האדם ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ְֶוזה ּו ◌ָ ◌ָ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

ׁשני אֹורֹות
ׁשּזֹוכים ִל ְ ֵ
ימצאנניִ ֶ ,
ִ ְ ָ ֻ ְִ
וזה סוֹ ד
מה ◌ְל! ◌ְ ּב ◌ָשׂ ◌ִרי )סג ,ב( ְ◌ ְ◌ :
צמאה ◌ְל! ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ָּכ ◌ַ ּ
ּ
תק ◌ִנים ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל
חרי ֶ◌ ׁ -ש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ
מש ◌ֲ ◌ַ
ימצאנניּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
חרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 3
מש ◌ֲ ◌ַ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
ּ
ימצאנני,
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 3
ימצא ּו ◌ִניָ◌ ֶ◌ ,
ימצאנני- ,א ◌ָכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה0חרִ◌ ְ◌ 3◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
חרי ◌ַ ◌ָ ֹ
מש ◌ֲ ◌ַ
◌ְ ׁ ◌ַ
ּ
ּ
הל ◌ָבן
ולאוֹ ר ◌ַ ◌ָ
ה0חרָ◌ ְ◌ ,
0חר ◌ַ ◌ָ ֹ
לש ◌ֵני אוֹ רוֹ ת ְ◌ -לאוֹ ר ◌ַה ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש זוֹ ◌ִכים ◌ִ ׁ ◌ְ
קלריה
לאספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מאירהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
אינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לאס ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאירְ◌ .וזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
קלריה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
◌
ָ
התקין
חר ּךִ◌ ְ◌ ִ◌ .
אש ◌ֲ ◌ֶ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֲ ׁ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ַ
ימצאנניַ◌ ְ◌ .
וזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 3
אירהֶ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
צמאה
לבן ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאירָ◌ ְ◌ ָ◌ .
עליו אוֹ ר ◌ָ ◌ָ
להאיר ◌ָ ◌ָ
ה0חר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0חר ◌ַ ◌ָ ֹ
אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ◌ַ
וצמא
לאכל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
רעב ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ש ◌ִרי )תהלים סג(ְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ
מה ◌ְלְּ◌ #ב ◌ָ ׂ
◌ְלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ #
נפשי ◌ָּכ ◌ַ ּ
ּ
מדבר ◌ְ ◌ֵ
מיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ועיף ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ָ ◌ִ
ארץ ◌ִצ ◌ָיה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִל ׁ ◌ְש ּתוֹ תּ ְ◌ .ב ◌ֶ ◌ֶ
ואינוֹ
ולכן ה ּוא ◌ָמקוֹ ם ◌ְּב ◌ִלי
קדשֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ִיּ 0ובְ◌ ,ו-א ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ֶֹ ◌ ׁ
ּ
אליּ ַ◌ %ב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזהֵּ◌ ,כן
צמאים ◌ֵ ◌ֶ
רעבים ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מיםּ .ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
צמאים ◌ֶאל מוֹ ◌ֵרנוּ ◌ִל ׁ ◌ְש ּתוֹ ת
ואנ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָאנוּ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
חזיתיְ◌ %וגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
דש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ק◌ ׁ
◌ַּב ּ ֶֹ
לש ּתוֹ ת ◌ַּב ◌ָצּ ◌ָמא
צמאים ◌ִ ׁ ◌ְ
בריו ◌ַּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,אף ◌ָּכִ◌ ֵ◌ ְ◌ #
צמאוֹ ן ◌ֶאת ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ִ ◌ָּ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
קדשַ◌ ָ◌ .
קרא ֶֹ ◌ ׁ
קדּ ׁשַ◌ ,ה ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
בריו ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ַ ◌ִּ
עכ ׁ ◌ָשו.
יאמר ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ַ◌ ֹ -
התחיל ◌ַ ◌ָ
אבאִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
)משלי א(
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היית
אהגּ ¤ה ּ¨ב :ח ּ¦כי ¨ ¦ ¨
אש ªמרוֹ ת § ¤
זכרתי© %על §יצ ּו ¨עי ּ§ב © ׁ §
§ © § ּ¦
אחרי¦ּ %בי
נפשי © ¤ £
בקה © § ׁ ¦
אר ּ¥נן :ט ¨דּ § ¨
נפי© £ %
בצל ּ§כ ¨ ¤
עזרתה ּ¦לי ּו § ¥
¨ ¨§ ¤
לשוֹ ¨אה § © § ׁ
והמה § ׁ
יבא ּו
נפשי ¨ Ÿ
יבקש ּו © § ׁ ¦
ימינ :%י § ¨ּ ¥
מכה § ¦ ¤
ּ¨ת § ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
ּבּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ַ ָ
ּדבק ַ ָ
לה ָ ֵ
אדם ָּבא ְ ִ
ּכא ֶׁשר ָ ָ
ֲַ
ֹוזב אֹותֹו
ולא ע ֵ
ֹוחז ּבֹו ְ ֹ
א ֵ
אחרי! וגו'
נפשי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
בקה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָ ּד ◌ְ ◌ָ
אחרי#
נפשי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
בקה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אמר) ,תהלים סג( ◌ָדּ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְו ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
נפשי
בקה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
להסת ◌ֵּכלָ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ימינּ ַ◌ .#ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ׁ
מכה ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ִּבי ּ◌ָת ◌ְ ◌ָ
מדביק ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
היה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
אחריִ◌ - %מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
נפשוֹ
אחרי ◌ַ ◌ָ ּ
אחרים ׁ ◌ֶשל
לדברים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חש ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ ,
היה
וכיון ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
נפ ׁשוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ּבוֹ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
להדביק ◌ַ ◌ְ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
היה ּתוֹ ◌ֵמּ %בוֹ ◌ְו-א עוֹ ◌ֵזב אוֹ תוֹ .
◌ ◌ְִנד ◌ָ ּבק ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-%ה ּואָ◌ ָ◌ ,
להדּ ◌ֵבק ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
אדם ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכאן ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ָּ
נפשי
בקה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אחר ◌ָדּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  #הוּ א אוֹ ◌ֵחז ּבוֹ ◌ְו,א עוֹ ◌ֵזב אוֹ תוֹ ָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
נדב ◌ֶקת
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
הרי ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
למעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
רגּ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להתע ּ◌ֵטר ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אחריַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ - #
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
העליוֹ נוֹ ת
ההיא ]שלו נתברכה ,וכשהתגלתה[ ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רגה ◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
רה
תה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לעלוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לחב ◌ָ ּ
להעלוֹ ◌ָ ּ
אחריהןָ◌ ,אז ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין אוֹ ◌ֵחז ◌ָ ּב ּה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ֲ
וכת ּוב
ימינָ◌ ְ◌ ,%
ותאחזני ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
אמר ◌ְ ֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ּ
ימינּ .%ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מכה ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ּבי ּ◌ָת ◌ְ ◌ָ
קניַ◌ ְ◌ ,
תחב ◌ֵ ◌ִ
ִוימינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ ◌ִ
כשאוֹ ◌ֵחז ּבוֹ
לראשי ◌ִ ◌ִ
מאלוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
ש ֹ
◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׂ
וימינוֹ
אחד,
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
כשה ּוא ◌ִ ּ
אחדּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
וחב ּור ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ִ ּ
קניְ◌ .וה ּוא ◌ִיח ּוד ◌ֶ ◌ָ
תחב ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
רכת.
מתב ◌ֶ ◌ֶ
מתמלאת אוֹ ◌ָת ּה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
)סג,

ט( :

]זוהר ח"א פ' ויצא )דף קסג[(:
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עלים
ש¨ ¦
מנת ׁª
חרב § ¨
ירה ּו ©על § ¥ידי ¨ ¤
הארץ :יא ©יגּ¦ ª
תחת ּיוֹ ת ¨ ¨ ¤
ּ§ב © § ּ¦
יתהלל ּ¨כל
אהים ' ¦ § © ּ¥
ישׂ ©מח ּ¥ב ¦
והמ ¤ל ¦ §
יהי ּו :יב § © ּ¤
¦§
יס ¥כר ּ¦פי דוֹ §ב¥רי ׁ¨ש ¤קר:
©ה ּ¦נ ׁ §ש ּ¨בע ּבוֹ ּ¦כי ¦ ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

ראׁשית
אלהים  -ב' ֵ ִ
ּברא ֱ ֹ ִ
ּבראׁשית ָ ָ
ְֵ ִ
הים וגו' )סג ,יב( :
ישׂ ◌ַמח ◌ֵ ּבא ◌ִ
וה ּ ◌ֶמ ◌ֶל! ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
לאחז ּבוֹ ּ◌ַת ◌ַחת ֹ ׁ
עליוֹ ◌ָנה ◌ֶ ◌ֱ ֹ
]כשמתעוררת גבורה[ ◌ֶ ◌ְ
ראשוֹ
א-הים -
ש ◌ַמח ◌ֵ ּב ◌ִ
והמ ◌ֶלִ◌ %י ◌ְ ׂ
אחדֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
חדוה ◌ִ ◌ְ
לקרבוֹ ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
וגנ ּוז
טמיר ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ִ
מחה ,אוֹ ר ]באור[ ]שמאיר[ ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
נתקן ◌ְּב ◌ִק ּי ּום
ועל ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדַ◌ ְ◌ ,
ְונכנס ּבוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והמ ◌ֶלׂ ְ◌ ִ◌ 7
מח
ש ◌ֵ ◌ַ
חתוֹ ן ◌ָ ׂ
הת ◌ְ ּ
א,הים  -עוֹ ◌ָלם ]אור עליון[ ◌ַ ּ◌ַ
יש ◌ַמח ◌ֵּב ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ֵלםֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
עמק ]שמחה ששופעת ויוצאת
העליוֹ ן ]נ"א :נסתר אותו ששלח[ ◌ָ ֹ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נקראים ◌ַח ◌ֵ ּיי
כלִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
באיזה מקום שמח? באלהים ,בו שמח ,בו שולח[ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַל ּ ֹ
המ ◌ֶלֶ◌ .%זה ◌ִ ◌ַ ּ
הב ◌ִיתּ ַ◌ .ב ◌ִית ◌ֶזה ּבוֹ ◌ֶנה ◌ַ ּב ◌ִית ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּובוֹ ◌ֶנה
עקר ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ֶּ
חכמה
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראשיתִ◌ ׁ ֵ◌ .
א-הים ,ב' ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
וזה ּו ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ .
הכל.
אב ◌ַ ּ ֹ
לש ֹ
ונעשה ◌ָים ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
הכל ◌ְלתוֹ כוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵנס ◌ַ ּ ֹ
]זוהר ח"א פ' בראשית )דף כט[(.

f
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אהים
לדוד :ב ׁ §ש ©מע ¡ ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
ירני
סת ¦ ¥
מפ ©חד אוֹ ¥יב ּ¦ת ּצŸר ©ח ּ¨יי :ג ּ©ת § ּ¦
יחי ¦ ּ©
בשׂ ¦
קוֹ ¦לי § ¦
כחרב
אשר ׁ¨ש §ננ ּו © ¤ ¤
און :ד ¤ׁ £
עלי ¨ ¤
מרגשת ּפ¥ £Ÿ
מרעים ©ׁ § ¦ ¥
¦ ּ
מסוֹ ד § ¦ ¥
§ ׁ
סת ¦רים ּ¨תם
לשוֹ ¨נם ¨דּ §רכ ּו ¦ח ¨ּצם ¨דּ ¨בר ¨מר :ה ¦לירוֹ ת ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
יספר ּו
יח § ּזק ּו ¨למוֹ ¨דּ ¨בר ¨רע § © ּ§
יירא ּו :ו § ©
ירה ּו §וא ¦ ¨
תאם ªŸ
ּ¦פ § Ÿ
יחפשׂ ּו עוֹ ת
יראה ּ¨למוֹ  :ז © § ּ §
אמר ּו ¦מי ¦ § ¤
קשים ¨ §
לטמוֹ ן מוֹ § ׁ ¦
¦§
וקרב ¦ ׁ
עמק :ח ©ו ּי¥Ÿרם
ולב ¨ Ÿ
איש § ¥
מחפשׂ § ¤ ¤
חפשׂ § ¨ּ ª
ּ©ת §מנ ּו ¤ ¥
כשיל ּוה ּו
מכוֹ ¨תם :ט ©ו ּ©י § ׁ ¦
¡ ¦
אהים ' ¥חץ ּ ¦פ §תאוֹ ם ¨הי ּו © ּ
עלימוֹ § ׁ
ראה ¨בם :י ©ו ¦ּי §ירא ּו ּ¨כל
יתנדד ּו ּ¨כל ¥ Ÿ
לשוֹ ¨נם ¦ § £Ÿ
¨¥
השׂ ּ¦כיל ּו:
מעשׂ ¥ה ּו ¦ §
אדם ©ו ּ©יגּ¦ יד ּו ּפ© Ÿעל ¡ ¦
¨¨
אהים ' ּו © £
ויתהלל ּו ּ¨כל
וחסה בוֹ § ¦ § © §
יהו  § ¨ ¨
צדּ יק ּ©ב ¨Ÿ
ישׂ ©מח © ¦
יא ¦ §
יש¥רי ¥לב:
¦ ׁ§

I

 Iשימוש תהלים I

I

לעבור נהר
שמע אלהים קולי בשיחי )סד ,ב (] :שימוש תהלים לפרק סד[ אי ברת
נהר דמיא אמור יתיה ואז תשתזיב.

I

 Iזוהר תהלים I

I

צדיק בה' וגו' )סד ,יא( :
◌ִי ◌ְשׂ ◌ַמח ◌ַ ◌ִ ּ
יש ◌ֵרי לב.
ויתהלל ּו ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
וחסה בוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ַמח ◌ַצ ◌ִדּ יק ּבה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִי ◌ְ ׂ
אמר רבי שמעון כתבו )ישעי' נז( הצדיק אבד ,הרי ביארנו
הענין ,הצדיק נאבד לא כתיב אלא הצדיק אבד ,מכל אותן
]זוהר ח"ב )דף נז (.זוהר תורה[
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I
צדי"ק קיד

אבד בשני
פני המלך לא נמצא מי שאבד אלא
צדדים ,אחד שאין שרויות בו ברכות כבתחלה ,ועוד
שנתרחקה ממנו בת זוגו שהיא כנסת ישראל קטו נמצא
שהצדיק אבד יותר מהכל ,ולעתיד לבוא כתיב )זכרי' ט(
גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבא לך
צדיק ונושע הוא ,צדיק ומושיע לא כתיב אלא צדיק
ונושע הוא ,הוא נושע בודאי ,וזה נתבאר.

f

זיו הזוהר
קיד .היינו ספירת היסוד צדיק :קטו .היינו השכינה הקדושה שעליה נאמר
והנה אופן אחד בארץ כידוע:
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דמ ּ¨יה
לדוד ׁ ¦שיר :ב §ל¦ ª %
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
נדר:
יש ּ©לם ¤¤
אהים ' ּ§ב ¦צ ּיוֹ ן ּו §לªׁ § %
תהלה ¡ ¦
§ ¦ ּ¨
בא ּו:
ּ¨בשׂ¨ ר ¨י Ÿ
ּ¨כל
עדי%
פלה ¨ ¤
ּ§ת ¦ ּ¨
מע
ׁש© ¥ Ÿ

 Iשימוש תהלים I

I

אי בעי כלום מבר נש
לך דומיה תהלה )סה ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סה[ אי בעית כלום
מבר נש ,אמור זה המזמור עם שם שלו ותצליח .ושם שלו הוא
י"ה .י' מן "ישירו שבסוף המזמור ,ה' מן "דומיה והוא טוב להצליח.
I
 Iזוהר תהלים I
I

הּׁשיר ַה ֶּזה
ׁשהזּדּמן ַ ִ
ּקדׁש ֶ ִ ְ ַ ֵ
ּברּוח ַה ֹ ֶ
יֹודע ְ ַ
היה ֵ ַ
הּמלָ ָ 5
ּדוד ַ ֶ ֶ
ִָ
ֹולם
להת ַּגּלֹות ָּבע ָ
ְִ ְ
תהלּ ה ◌ְוגוֹ ' )סה ,ב( ] :זוהר חדש שיר השירים )דף ע"זּ ָ◌ [(.כת ּוב
דמיּ ה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְל! ◌ָ◌ ִ◌ .
תהלה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .דּ ◌ִוד
דמ ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
וכת ּוב )שם( ◌ְלִ◌ .◌ #
ׁ ◌ִשיר )תהלים סה(ָ◌ ְ◌ ,
להתגּ ּלוֹ ת
הזדּ ּ◌ֵמן ◌ַה ◌ִ0יר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דש ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הק ◌ ׁ
דע ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ֶּ
להתגּ ּלוֹ ת ְ◌ -ל %ד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיה .ה ּוא
עתיד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה0יר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
ואמרִ◌ ַ◌ ,
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
רש ּות ◌ְ ◌ַ ּ
אלא ◌ַה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
לגלוֹ ת ◌ַ ּ◌ִ
חשאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְ ׁ
◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ַ
ְוהת ◌ִ ◌ָ ּ
נגד
קדּ ׁשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
הים ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָהלה ◌ֶזה ◌ֱא ◌ִ
◌ ◌ַ ּ◌ְ
ואז ◌ְלְ◌ %י ׁ ◌3ש ◌ַּלם ◌ֶ ◌ֶנדר.
העליוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
קדּ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ

ּבצער,
ׁשהּגּוף ָׁשרּוי ְ ַ ַ
ּבׁשעה ֶ ַ
יבאּו ָ ָ ְ -
ּבׂשר ָ ֹ
עדיָּ Aכל ָ ָ
ֶָ
ּומּכֹות
ּבמחלֹות ַ
ְֲַ
עדי! ◌ְוגוֹ ' )סה ,ג( ] :זוהר ח"ג פ' תזריע )דף מ"טָ◌ ׁ [(:ש ◌ָנה
פלּ ה ◌ָ ◌ֶ
מע ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ַ
ׁ ֹ
רבי יוֹ ◌ֵסיָּ◌ ,כת ּוב
◌ַ ◌ִּ

)תהלים סה(

מע
ש ◌ֵ ◌ַ
מע ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ׁשֹ ◌ֵ ◌ַ
פלה ◌ָע ◌ֶדיְ◌ #וגוֹ 'ֹ ׁ .
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 Iזוהר תהלים I

I

ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
0מע
◌ֵ ◌ַ
אמר,
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
0מע
◌ֵ ◌ַ
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
מע ּ◌ְת ◌ִפ ּלוֹ ת ◌ָ ◌ָ
פלה?! ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אלא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה? ◌ֶ ◌ָּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
פלה זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
תה
ודוד ◌ָ ◌ַ
תפ ◌ָּלה) .תהלים סט( )ואני תפלתי( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואני ◌ְ ◌ִ
)שם קט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אמר אוֹ ◌ָ ּ
ועל
אחדַ◌ ְ◌ ,
הכל ◌ֶ ◌ָ
תפ ◌ָּלהֹ ּ ַ◌ ,
ואני ◌ְ ◌ִ
0אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראלּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
פלהְ◌ ,וזוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מע ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ידכה,
פלה ׁ ◌ֶשל ◌ָידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות יג( ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ַ
◌ֶזה ׁ ֹ
צער,
יבאוּ ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ָשר ּוי ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
שר ◌ָ ֹ
עדיָּ◌ 7כל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
◌ְּב ◌ֵה"אֶ◌ ָ◌ .
הנּ ◌ַגע
יהיה ◌ְבעוֹ רוֹ ֶ◌ .את ◌ַ ◌ֶ
שר ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אמר ּו ◌ָב ◌ָ ׂ
מחלוֹ ת ּו ◌ַמ ּכוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
החיּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ- %א ◌ָכת ּוב ◌ָ ּכל ר ּו ◌ַח ◌ָיבא ּו,
שר ◌ַ ◌ַ
שרַ◌ .ה ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
הב ◌ָ ׂ
◌ְ ּבעוֹ ר ◌ַ ◌ָ ּ
עדיָּ◌ ֶ◌ ?%
◌ֶ ◌ָ ּ
אמר ◌ְוה ּו ◌ָבא
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יבא ּוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֶ
שר ◌ָ ֹ
אלא ◌ָ ּכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
הכֹ ◌ֵהןֶ◌ ,זה ה ּוא ◌ַ ◌ָ ּ
ירא ◌ָנּ ה
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ
◌ֶאל ◌ַ ּ
הכ ◌ֵהן
אחר ◌ַ ּ ֹ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
הכ ◌ֵהןּ ,ו ◌ְ ◌ָ
אהרן ◌ַ ּ ֹ
אחד ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
הכ ◌ֵהןֹ ּ .
◌ַ ּ ֹ
וזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
סתםֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ

תכּפרם
ּפׁשעינּו ַא ָּתה ְ ַ ְ ֵ
ְ ֵָ
ברי ◌ֲעונוֹ ת ◌ָגּ ◌ְבר ּו ◌ֶמ ◌ִנּ י וגו' )סה ,ד( :
◌ִ ּד ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ֲעונוֹ ת ◌ָגּ ◌ְברוּ ◌ֶ ◌ִ
ואמרִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
מנּ י ּ ◌ְפ ׁ ◌ָש ◌ֵעינוּ
ואין ֹ ׁ
ראשוֹ ◌ְ ◌ֵ
קשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין סוֹ פוֹ ֹ ׁ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
תכפ ◌ֵרםָ◌ ּ ַ◌ .
אתה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
ראשוֹ
הכל )תהלים
ואחר ◌ָ ּכּ ִ◌ %ב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
עצמוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
סוֹ פוֹ ֶ◌ .א ◌ָּלא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
עצמי
ידעתי ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ֲ◌ ,
מנּ יַ◌ ָ◌ .
ברי ◌ֲעונוֹ ת ◌ָגּ ◌ְבר ּו ◌ֶ ◌ִ
סה( ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
חטאיהם
התגּ ◌ְ ּבר ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
אבל ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חטאתיָ◌ ֲ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
תכפ ◌ֵרם.
אתה ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
ולהםְ◌ ּ ,פ ׁ ◌ָש ◌ֵעינ ּו ◌ַ ◌ָּ
וכןִ◌ ,לי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ממ ◌ִנּ י .הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ֵ
עליהם יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
]זוהר בראשית פ' ויצא )דף קנא[(.
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 Iזוהר תהלים I

I

ֹומרים:
לּקרּבן א ְ ִ
ּבניהם ַ ָ ְ ָ
ּכׁשּמקריבים ֶאת ְ ֵ ֶ
הראׁשֹונים ְ ֶ ַ ְ ִ ִ
ִ
חסידים ָ ִ
ֲִ ִ
עליהם
ֹומדים ֲ ֵ ֶ
ֹותם ֶׁשע ְ ִ
חצרי .5א ָ
יׁשּכן ֲ ֵ ֶ
ּותקרב ִ ְ ֹ
ּתבחר ְ ָ ֵ
ׁשרי ִ ְ ַ
ַא ְ ֵ
היכל5
ּביתְ 5קדֹוׁש ֵ ָ ֶ
נׂשּבעה ְּבטּוב ֵ ֶ
ֹומריםָ ְ ְ ִ :
א ְִ
קרב ◌ְוגוֹ '
בחר ּו ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
כן
יש ּ ֹ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
בחר וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
ואמר) ,תהלים סה( ◌ַ ׁ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ֶ ◌ָ
חצריְ◌ #וגוֹ 'ּ ַ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מכן
לאחר ◌ִ ◌ֵּ
יתּ ,%ו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לאחר ◌ִמ ◌ֵּכן ◌ֵ ּב ◌ֶ
חצריַ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
חלה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כן
יש ּ ֹ
למעלה ◌ִמ ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ִ◌ .
וזה ]נ"א :לתוך[ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נימי ◌ִמ ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ ,
היכלֶ◌ .%זה ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
חצריַּ◌ %ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ן
והיה ◌ַ ◌ִ
אמר )ישעיה ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ית%
ש ◌ְ ּב ◌ָעה ◌ְ ּבט ּוב ◌ֵ ּב ◌ֶ
יאמר לוֹ ִ◌ .נ ◌ְ ׂ
לים ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
ְוהנּ וֹ ◌ָתר ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַ
חכמה ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה ◌ָ ּב ◌ִית- .א
אמר )משלי כד( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מכןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לאחר ◌ִ ◌ֵּ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
מש ◌ָמע
היה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכְ◌ ׁ ַ◌ ,%
ביתֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ָ ◌ָ
יבנה ◌ַ ◌ִ
החכמה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָכת ּוב ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נקראת ◌ַ ּב ◌ִיתָּ◌ ֶ◌ .
הינ ּו
יב ◌ֶנה ◌ָ ּב ◌ִיתְ◌ ַ◌ ,
חכמה ◌ִ ◌ָ ּ
אלא ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הגּ ן ◌ְוגוֹ '.
להשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
0כת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
הכלֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוַ◌ ,מה
לאחר ◌ֶזה ה ּוא ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
היכלַ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ְקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
יחדַ◌ .מה
נש ◌ָלם ◌ַ ◌ַ
והכל ◌ִ ׁ ◌ְ
וזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
היכל? ◌ְּכלוֹ ◌ַמר ה"י כ"לֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ָ
כן
יש ּ ֹ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
בחר וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
הכת ּוב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ׁ ◌ְ
ראש ◌ַ ◌ָ ּ
כיח ֹ ׁ
ּמוֹ ◌ִ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
קרבן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קריב ◌ֶאת ◌ְ ּבנוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
חצריֶ◌ ?#זה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ה ּואְ◌ ,רצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
מתר ◌ֶ ּצה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ּב ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבן ◌ַהה ּואּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חדריםְ◌ ,ואוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת
ושם ◌ֶאת ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מקרב אוֹ תוֹ ׂ ָ◌ ְ◌ ,
ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
כן
יש ּ ֹ
יחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ׁ ◌ְ
נקשר ּו ◌ַ ◌ַ
ה0נים ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
ואת ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ְ ◌ֶ
)סה,

ה( :

]זוהר ח"א פ' לך לך )דף צד[(.
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הראשוֹ ◌ִנים,
החסידים ◌ָ ◌ִ ׁ
חצריִ◌ .%מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
ודּ אי ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חצריַ◌ ַ◌ ,%
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ניהם ◌ַ ◌ָ ּ
לק ◌ְר ◌ָ ּבן ◌ַה ◌ֶ ּזה,
קריבים ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ְזקנינ ּו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ֵ
חצרי .#אוֹ ◌ָתם
יש ּכֹן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
בחר וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
מריםְ◌ ׁ ַ◌ :
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
יתְ◌ %קדוֹ ׁש
נש ◌ְ ּב ◌ָעה ◌ְ ּבט ּוב ◌ֵ ּב ◌ֶ
מריםׂ ְ◌ ִ◌ :
עליהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
וצ ◌ָ ּונ ּו
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ִ
קדּ ׁ ◌ָשנ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
מברֲ◌ %א ׁ ◌ֶשר ◌ִ ◌ְ
אחר ◌ָ ּכֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
היכלַ◌ ַ◌ .%
◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
מדים
אבינ ּוְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
אברהם ◌ָ ◌ִ
בריתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להכניסוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וש ◌ִנינ ּו,
לב ◌ִרית ◌ְוכ ּו'ָ◌ ׁ ְ◌ .
הכנס ּתוֹ ◌ַ ◌ְּ
מריםְּ◌ :כ ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
עליהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
האחר,
ואחר ◌ָ ּכַ◌ %על ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
עליוַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רחמים ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יב ◌ֵ ּק ׁש ◌ָ ◌ָ
חלה ◌ְ ◌ַ
וכפר ◌ַ ּב ◌ֲעדוֹ ּ ַ◌ -ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
בעד
ואחר ◌ָ ּכּ - %ו ◌ְ ◌ַ
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֶ
ּ
יפה
וכֶ◌ ָ◌ %
הדּ ◌ֶרַ◌ %ה זוֹ ָ◌ ְ◌ ,
לקחנ ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ
ואנ ּו ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ראלָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
קהל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
לפנינ ּו.
◌ְ ◌ָורא ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ

ּבּפסּוק ַה ֶּזה
האמּונה ֵיׁש ַ ָ
דברים ֶׁשל ָ ֱ ָ
ׂשרה ְ ָ ִ
ֲע ָ ָ
ונאה ◌ַה ◌ָדּ ◌ָברּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א אוֹ ◌ֵמר
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אבאַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
עתיד
מעש ◌ָרה ◌3ח ּפוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
עצמוֹ ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָּכ ,%ה ּוא מוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
הבאָּ◌ 3◌ ְ◌ .
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
וכלם
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
יש
האמ ּו ◌ָנה ◌ֵ ׁ
דברים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֱ
עש ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְִנק ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ָ ּב ◌ֶזהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכׂ ָ◌ ֲ◌ %
ודבר
מכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תקרב ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
בחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ׁ ◌ְ
חלקכם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
ממ ◌ָנּ הְ◌ ׁ ַ◌ .
נעשית ◌3ח ּ ◌ָפה ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אחת ◌ִ ◌ֶּ
עמד ּ◌ֶתם
אלוּ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
לבבכם ◌ְּכ ◌ִ ּ
נקש ◌ֶרת ◌ִּב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הרי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ראל.
ליש ◌ָ ◌ֵ
סיני ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
פכם ◌ְּב ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
◌ְּבגוּ ◌ְ ◌ֶ

אחד ]בפ"א[
אחת ְּביֹום ֶ ָ
ּבׁשעה ַ ַ
ׁשהרי ְ ָ ָ
ּתׁשּובה ֶ ֲ ֵ
ּבעלי ְ ָ
ׁשריהם ַ ֲ ֵ
ַא ְ ֵ ֶ
ּדיקים
לצ ִ ִ
אפּלּו ְ ַ
היה ָּכִ ֲ 5
ּׁשּלא ָ ָ
ּקּב"ה ַמה ֶ ֹ
קרבים ַל ָ ָ
אחד ְ ֵ ִ
ּברגע ֶ ָ
ְֶ ַ
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I

ׁשנים
ּבכ ָּמה ָ ִ
ּקּב"ה ְ ַ
ׁשהתקרבּו ַל ָ ָ
ּגמּורים ֶ ִ ְ ָ ְ
ְ ִ
תקרב )סה ,ה( :
תבחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַא ׁ ◌ְ
ּ
כל.
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
זקן ◌ָ ּבא ◌ַּב ◌ָי ◌ִמים ◌ַוה' ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְואברהם ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
חצרי.%
כן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יש ּ ֹ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
תבחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים סח( ◌ַ ׁ ◌ְ
ּ
לפני
רכיו ◌ְּכ ׁ ◌ֵשרוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
האי ׁש ׁ ◌ֶש ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ַ ׁ ◌ְ
נתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ ,
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ּ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
ראה,
אליוּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
לקרבוֹ ◌ֵ ◌ָ
התר ◌ָ ּצה ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
היתה ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָ ּב ◌ֶזהְ◌ .ו-א
תש ּו ◌ָקתוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אליוּ ,ו ◌ְ ׁ
התקרב ◌ֵ ◌ָ
אברהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מעשיו
אלא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
אחתּ ָ◌ ֶ◌ ,
פעם ◌ַ ◌ַ
אחד אוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
אברהם ◌ְּביוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
התקרב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
דרגּ תוֹ .
התעלה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לדר ◌ָגּ הַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
מדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ימיו ◌ִ ◌ַ
קרבוּ הוּ ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ְ
ואברהם
עליוֹ נוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לדרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ונכנס ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זקן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
היה ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ימים
עליוֹ ◌ִניםּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
ימים ◌ֶ ◌ְ
ואז ◌ָ ּבא ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיםְּ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֵָזקןָ◌ ְ◌ ,
כלֶ◌ ׁ .ש ◌ִּמ ◌ָ0ם
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ .וה' ◌ֵּב ◌ַרֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
וכל טוֹ ב.
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
]זוהר בראשית פ' חיי שרה )דף קכט[(.

אחד
אחת ◌ְ ּביוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
הרי ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
עלי ◌ַה ּ ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ריהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
קרבים ◌ַ ◌ָ ּ
לק ◌ָ ּב"הַ◌ ,מה ◌ֶ50א
אחד ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
רגע ◌ֶ ◌ָ
]בפעם אחת[ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
היה ◌ָ ּכּ ִ◌ ֲ◌ %
התקרב ּו ◌ַ ◌ָ ּ
לק ◌ָ ּב"ה ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
יקים ◌ְגּ מ ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לצדּ ◌ִ
אפל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
היה
העליוֹ ◌ִנים ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נכנס ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אברהם -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ָש ◌ִניםָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
והמ ◌ֶל%
וכן ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א א( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אמרֵ◌ ְ◌ .
זקןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ
ונדבק
נכנס ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הת ׁש ּו ◌ָבה ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ּ◌ְ
זקן ◌ָ ּבא ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיםָ◌ ֲ◌ .
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ֵ
הת ׁש ּו ◌ָבה
עלי ◌ַ ּ◌ְ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ָ ּק ◌ָ ּב"הּ ִ◌ ַ◌ .
אמרָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוָּ◌ ַ◌ ,
לעמד ּבוֹ ,
יקים ◌ְגּ מ ּו ◌ִרים ◌ְר ׁש ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
מדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואֵ◌ ,אין ◌ְ ◌ַ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהם
והם מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מכ ◌ָּלםֵ◌ ְ◌ ,
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶל %יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
ראהַּ◌ ,כ ◌ָּמה
להתקרב ◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלּ .%בֹא ◌ְ ◌ֵ
בכח ◌ַרב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הלב יוֹ ◌ֵתר ּו ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֵ
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I

מתק ◌ִנים ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
בכ ◌ָּלם ◌ֵ ּבית מוֹ ׁ ◌ָש ◌ִבים
לק ◌ָ ּב"ה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואּ ,ו ◌ְ ◌3
דר ◌ָגּ תוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ .
לפי ◌ַ ◌ְ
ואחד ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יקיםָּ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
חצריֶ◌ ׁ ,#ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
כן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
תקרב ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
בחר וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים סה( ◌ַ ׁ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת
אליוֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ִלים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
מקרב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חצרי%
כן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להןִ◌ .י ׁ ◌ְש ּ ֹ
תקנה ◌ָ ◌ֶ
נחלתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
להאחז ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ממ ּ◌ָטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
 ◌ֵ ּאמר
והדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַּבח ּוץּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
המקוֹ מוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ּ◌ְ
העמדים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
דרגּ ה
האלהְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהלכים ◌ֵּבין ◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
ְונתתי ◌ְלִ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ %
)זכריה ג( ◌ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ליחים
רגּ ה ◌ַה ּזוֹ ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּז ◌ָ ּכ ◌ִאים ◌ַל ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּבין ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
שים
ותמיד עוֹ ◌ִ ׂ
לאכיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ִ ּ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַּ
ׁ ◌ְש ◌ִליח ּות ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּ
קד0ה
תמיד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
אל ּו ]התקדשו[ ◌ָ ◌ִ
טמא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,ה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵש%
נטמא ּוְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מטמ ◌ִאים אוֹ תוֹ ,
נש ◌ָמתוֹ ְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
כש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ◌ֶ
טמאהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עליו ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
◌ָ ◌ָ
מאיםּ ֵ◌ ְ◌ ,
יקים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
המ ◌ִ ּז ◌ִ
ואל ּו ◌ֵהם ◌ַ ּ◌ַ
הט ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
אדם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
משיָ◌ ָ◌ #
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ׁ ◌ִ
עצמוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ָּ◌ -כ #הוּ א ◌ְמדוֹ רוֹ
ונמשְּ◌ #באוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ]ואותן רוחות הטמאות מטמאות אותו ומכניסות
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אותו לגיהנם[.

לפנים ַכ ָּמה ְמד ִֹורים ַעל
ׁשּנכנסים ִ ְ ִ
עליֹונים ֶ ִ ְ ָ ִ
לחסידים ֶ ְ ִ
ֵיׁש ָמקֹום ַ ֲ ִ ִ
אחד
וכל ֶ ָ
ֹולם ַההּוא ְ ָ
נפרדים ָּבע ָ
מדֹורים ְואֹורֹות ַעל אֹורֹות ִ ְ ָ ִ
ְ ִ
ֹולם ַה ֶּזה
נפרדים ָּבע ָ
ּמע ִׂשים ִ ְ ָ ִ
ׁשה ַ ֲ
חברֹו ְּכמֹו ֶ ַ
ּבּיׁש ֵמאֹור ֲ ֵ
מת ַ ֵ
ִ ְ
עצמוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש5א
תקדּ ׁש ◌ְו ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים
◌ ◌ִָּיט ◌ֵמאְ◌ ,מדוֹ רוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
אמר
חצרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מדים ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ֵ
וא ּל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
שים ּ◌ָת ◌ִמיד ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותֵ◌ ְ◌ ,
◌ְועוֹ ◌ִ ׂ
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I

פנים יוֹ ◌ֵתר
אחרים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חצר ◌ַ ּ◌ִ
)שמות כז( ◌ֵאת ◌ֲ ◌ַ
חצרּ ָ◌ ֶ◌ ,
נש ◌ְּב ◌ָעה
אמר )תהלים סה( ◌ִ ◌ְ ׂ
אלא ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִיתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אינם ◌ֶ ּב ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
כן
יש ּ ֹ
אמר ◌ִ ׁ ◌ְ
יתֵּ◌ .%כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
נש ◌ְ ּב ◌ָעה ◌ְּבט ּוב ◌ֵּב ◌ֶ
אמר ◌ָדּ ◌ִודׂ ְ◌ ִ◌ ,
יתַ◌ ָ◌ .#
◌ְּבטוּ ב ◌ֵּב ◌ֶ
ית%
יש ◌ַ ּבע ◌ְ ּבט ּוב ◌ֵ ּב ◌ֶ
יתׂ ְ◌ ִ◌ ?%
נש ◌ְּב ◌ָעה ◌ְ ּבט ּוב ◌ֵּב ◌ֶ
למה ◌ָּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
חצריָּ◌ ָ◌ ,%
כן! ◌ֶ ◌ָּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,אין
אלא ◌ֲ ◌ֵ
יש ּ ֹ
להיוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ׁ ◌ְ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לחסידים
לב ◌ָדּ םֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
דוד ◌ְ ◌ַ
למלכי ◌ָ ◌ִ
עזרה ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יבה ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְי ׁ ◌ִש ◌ָ
והחנים
לפניםּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ַּכ ◌ָּכת ּוב )במדבר ג( ◌ְ ◌ַ ִֹ ◌
כנסים ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
ואהרן
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מזרחה ֹ ׁ ◌ֶ
אהל מוֹ ◌ֵעד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפני ֹ ◌ֶ
קדמה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַה ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכ ◌ָּמה ◌ְמדוֹ ◌ִרים ◌ַעל ◌ְמדוֹ ◌ִרים ◌ְואוֹ רוֹ ת ◌ַעל אוֹ רוֹ ת
בניו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
ּו ◌ָ ◌ָ
מתב ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵמאוֹ ר ◌ֲ ◌ֵ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
וכל ◌ֶ ◌ָ
ִנפרדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חברוֹ ְּ◌ .כמוֹ
נפרדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ְואוֹ רוֹ ת
עשים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
ִנפרדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא.
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אדם
אפ ּל ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ראהֵ◌ ֲ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
לשוֹ ◌ֵטט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
צריכוֹ ת ◌ְ ׁ
והנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ְ ◌ִ
מטתוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ׁ ◌ֵ
ָישן ◌ַעל ◌ִ ◌ָּ
טטת
משוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נש ◌ָמה וּ ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה וּ ◌ְ ׂ
ויצא ּו ◌ִמ ּתוֹ ַ◌ %הגּ ּוףֵ◌ ,אין ◌ָּכל ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
מש#
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
עתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםּ ָ◌ ֶ◌ ,
סבר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ּ◌ִ
לראוֹ ת ◌ִּב ◌ְכבוֹ ד ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
נטמא  -ה ּוא
עשיםָּ◌ ,כִ◌ #נ ׁ ◌ְש ◌ָמתוֹ עוֹ ◌ָלהִ◌ .אם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כפי ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ּ◌ָת ◌ִמיד וּ ◌ְ ◌ִ
טמאוֹ ת לוֹ ◌ְקחוֹ ת
וכל אוֹ ◌ָתן ר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
והנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה יוֹ ◌ֵצאתָ◌ ְ◌ ,
◌ָי ׁ ◌ֵשן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
חתוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁשוֹ ◌ְטטוֹ ת
הת ◌ְ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
ונדב ◌ֶקת ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ְּבאוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
תהּ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָ ּ
לבא ◌ָלעוֹ ◌ָלם.
ברים ׁ ◌ֶש ◌ְּקרוֹ ◌ִבים ◌ָ ֹ
לה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ,
והם מוֹ ◌ִדיעוֹ ת ◌ָ ּ
והרי
עליהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חקים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
זבים ◌ְוצוֹ ◌ֲ ◌ִ
ברים ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
לה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ְולפעמים ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דיעים ◌ָ ּ
לכת
ונש ◌ָמתוֹ עוֹ ◌ָלה ,הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אדםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָי ׁ ◌ֵשן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ואם זוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָהִ◌ ְ◌ .
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הט ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
מכריזים
וכ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הלל ּו3◌ ְ◌ ,
קעת ◌ֵּבין ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ַ ּ◌ְ
ְוש ◌ָטה ּובוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ ׁ ◌ָ
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I

והיא עוֹ ◌ָלה ◌ֵ ּבין
מצ ◌ֵדּ נ ּו! ◌ְ ◌ִ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
מריםַ◌ ּ :פנּ ּו ◌ָמקוֹ םַ◌ ּ ,פנּ ּוֶ◌ .זה ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ִ ּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
רדת,
כש ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אמתּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אחד ◌ֱ ◌ֶ
לה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ִ
דיעים ◌ָ ּ
לדעת
אליה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
להתקרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ערב ּוב רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מחנוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ּ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ
והדּ ּב ּור ◌ַהה ּוא
אחריםִ◌ ַ◌ ְ◌ .
ברים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
והם מוֹ ◌ִ ◌ִ
הדּ ◌ָברֵ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
דיעים ◌ָ ּ
האחרים ה ּוא
טלת ◌ְ ּבתוֹ  %אוֹ ◌ָתם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
והנּשׁמה
עוֹמד ְ ַ ְ ָ ָ
וֹתר ְבּעוֹד ֶשׁהוּא ֵ
זוֹכה י ֵ
וזה ]מי הוּא ֶ
הת ◌ֶבןֶ◌ ְ◌ .
◌ִּכ ◌ְתב ּו ◌ָאה ◌ְ ּבתוֹ ֶ◌ּ ַ◌ %
הזּה[.
בּעוֹלם ַ ֶ
עוֹמדת ָ ָ
ֶֶ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,רוֹ צוֹ ת
מהגּ ּוף ◌ֵ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֵכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ַ ◌ְ
נמצאים.
יקים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחנוֹ ת ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
הפ ◌ַתח ּו ◌ַ ◌ֲ
מרי ◌ַ ּ ◌ֶ
וכ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
לעלוֹ תַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ
סרים
פשוֹ תּ ,ומוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ׁ
חזים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
מצ ◌ָדּ ם ּ3◌ -כ ◌ָּלם אוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ִאם ◌ֵהם ◌ִ ◌ִ ּ
חזים
ואחר ◌ָ ּכ %עוֹ לוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ֲ ◌ִ
יהנּ ֹםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לגּ ◌ִ
להכניסם ◌ַ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ַיד ד ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכריזים ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ֵ◌ :
עבר ּו ◌ַעל
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
טלים אוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והם נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
מחזירים
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
משוֹ ◌ְטטוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
וכן ◌ְ ׁ
מצווֹ ת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםֵ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ
עשר
אחר ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
חדשיםַ◌ ַ◌ .
שר ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
וכן ◌ַעד ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
יהנּ ֹםֵ◌ ְ◌ ,
לגּ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֵ
להם .אוֹ ◌ָתם
ככים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ֶ
חדשים ◌ֵהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
ּ
תב ◌ֵארְ◌ ,וזוֹ כוֹ ת
למעלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָזכ ּו עוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
תיהם.
◌ִּב ◌ְמקוֹ מוֹ ◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ַּכ ◌ָּמה טוֹ בוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלם
גנזוּ ◌ָ ◌ֶ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ
ראהְ◌ ׁ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
דעים ◌ֶאת
נימי ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ְּכאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ואין ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ְפ ◌ִ
◌ַההוּ אֵ◌ ְ◌ ,
לדבק ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םַ◌ .על ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה
דעים ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
סוֹ ד ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
למח ◌ֵּכה לוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
יעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לתׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ %
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
סד( ◌ַ ◌ִ
דברים.
חכה ◌ֶאת ◌ִא ּיוֹ ב ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )איוב לב( ◌ִ ◌ָ ּ
למח ◌ֵּכה לוֹ ? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֵ ּ
תה
חכמה ּו ◌ְ ◌ַ
לדבר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חקים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְואל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֲ ◌ִ
מד ◌ְ ּי ◌ִקים אוֹ ◌ָ ּ
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I

לר ּבוֹ ◌ָנםּ ֵ◌ .
אל ּו ◌ֵהם
מכ ◌ִרים ◌ְ ◌ִ
והם ◌ּ ָ◌ 3
הדּ ◌ָברֵ◌ ְ◌ ,
לדעת ◌ֶאת ◌ֵ ּבר ּור ◌ַ ◌ָ
מחכים ◌ָ ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
מש ּ◌ַת ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םּ ֵ◌ .
כנסים ◌ֵ ּבין
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רבוֹ ◌ָנם ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ֵ◌ ְ◌ ,
ואין
מעלהֵ◌ ְ◌ ,
ה0ערים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נכנסים ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
הבא.
חלקם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
בידםְ◌ ׁ ַ◌ .
מחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ

ּותקרב
ּתבחר ְ ָ ֵ
ׁשרי ִ ְ ַ
ׁשעליו ָּכתּוב ַא ְ ֵ
מׁשה ָ ָ ֶ -
חלקֹו ֶׁשל ֹ ֶ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
קרא
תקרב )סה ,ה( ] :זוהר שמות פ' יתרו )דף עטַ◌ [(:ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
תבחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
יעקב
לבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
תאמר ◌ְ ◌ֵ
כה ֹ ◌ַ
לאמר ּ ֹ
ההר ◌ֵ ֹ
מלא %ה' ◌ִמן ◌ָ ◌ָ
אליו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ◌ָ
כן
יש ּ ֹ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
בחר וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים סה( ◌ַ ׁ ◌ְ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
אדם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
חצריְ◌ ׁ ַ◌ .#
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ההיכל ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
וקרב אוֹ תוֹ ◌ִל ׁ ◌ְשרוֹ ת ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ֵ◌ ַ◌ %
התרצה ּבוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
מעלה
מרּ 0ו ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעבוֹ ◌ָדתוֹ ָ◌ ,ר ׁש ּום ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
התרצה ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
העליוֹ ן ◌ִל ׁ ◌ְשרוֹ ת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
פני ◌ַ ּ◌ֶ
מל ◌ְ ◌ֵ
נבחר ◌ִ ּ◌ִ
הרי ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לדעתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ַ
ה0ערים
הרשם ,עוֹ ◌ֵבר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מצא ּבוֹ אוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְמדוֹ רוֹ ָ◌ ְ◌ ,
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
אמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
ואין מוֹ ◌ֶחה ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ּ ִ◌ ַ◌ .
מעלה ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מ ׁ ◌ֶשה
וכת ּוב )שמותב( ּו ֹ
תקרבָ◌ ְ◌ ,
בחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עליו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
משהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ֹ ׁ ◌ֶ
והם -א ◌ִי ◌ָגּ ׁש ּו.
לבדּ וֹ ◌ֶאל ה' ◌ְ ◌ֵ
ונגּ ׁש מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ
הערפל) ,שם כד( ◌ְ ◌ִ ◌ַ
נגּ ׁש ◌ֶאל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ַ
יעקב ּ ֵ◌ -
ראל -
יש ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ִ ◌ְ ׂ
ותגּ יד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הנּ ◌ֵקבוֹ תֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
אל ּו ◌ַ ◌ְ
לבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
תאמר ◌ְ ◌ֵ
כה ֹ ◌ַ
ֹּ
ּ
◌ֵ ּ
כרים.
אל ּו ◌ַה ◌ְז ◌ָ ◌ִ

ּובכל ֵעת
ּבכל יֹום ְ ָ
ֹורחֹותיו ְ ָ
ָלׂשּום א ְ ָ
רבי
תקרב וגו' )סה ,ה( ] :זוהר חדש פ' נח )דף כ"זּ ִ◌ ַ◌ [(:
בחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ֵרי ּ ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ַא ׁ ◌ְ
כן
יש ּ ֹ
תקרב ◌ִ ׁ ◌ְ
בחר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
חנן ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים סה( ◌ַ ׁ ◌ְ
יוֹ ◌ָ ◌ָ
תהלים ספר שני | יא לחודש | מזמור סה

סדר הלימוד

ליום ו אדר

זוﬣר תהים

615

רחקים:
ארץ § ¨וים § ¦ Ÿ
קצוי ¤ ¤
מבטח ּ¨כל © § ¥
יש ¥ענ ּו ¦ § ¨
' ¦ ׁ§
יח ׁ §שאוֹ ן
מש ּ¦ב ©
נאזר ּ¦ב §גב ּו¨רה :ח © ׁ §
כחוֹ ¨ § ¤
הרים ּ§ב Ÿ
מכין ¨ ¦
ז ¦ ¥
יש ¥בי
לאמים :ט ©ו ¦ּי §ירא ּו § ׁ Ÿ
והמוֹ ן § ¦ּ ª
יהם © £
ימים ׁ §שאוֹ ן גּ© ּ¥ל ¤
© ּ¦
קדת
רנין :י ּ¨פ © § ּ¨
וערב ּ©ת § ¦
בקר ¨ ¤ ¤
צאי ¤ Ÿ
תתי %מוֹ ¨ ¥
קצוֹ ת ¥מאוֹ ¤ Ÿ
§¨
עש¤ר ּ¨נה ּ¤פ ¤לג ¡ ¦
רבת ּ©ת § ׁ §
קקה © ּ©
ות ׁש¨ ¤ § Ÿ
הארץ © ּ§
¨ ¨¤
אהים '
למיה ©ר ּ¥וה
כינה :יא ּ§ת ¨ ¨ ¤
גנם ּ¦כי ¥כן ּ§ת ¦ ¨ ¤
מים ּ¨ת ¦כין §דּ ¨ ¨
מלא ¨ ¦
¨¥
בר:
צמחה ּ§ת ¨ ¥
רביבים ּ§ת ¤ § Ÿ
דיה ּ¦ב § ¦ ¦
נחת גּ§ ד ּו¨ ¤
©¥
מגג ּ¨נה ¦ § ¨ ּ
שן:
ירעפ ּון ¨דּ ׁ¤
רת ׁ §ש ©נת טוֹ ¨ ¤
עט § ּ¨
יב ¦ ּ©
בתּ %ו © §
מעגּ¨ ¤לי£ § ¦ %
רנה :יד ¨ § ׁ
לבש ּו
מדבר § ¦וגיל גּ§ ¨בעוֹ ת ּ©ת §חגּ ¨ §Ÿ
ירעפ ּו §נאוֹ ת ¦ § ּ¨
יג ¦ § £
ישיר ּו:
יתרוֹ £עע ּו ©אף ¨ ׁ ¦
יעטפ ּו ¨בר ¦ §
ועמקים © © §
̈כרים ©ה ּצŸאן © ¦ ¨ £
¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

יש
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
היכלֹ ּ .%
קדש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
יתׁ ֹ ְ◌ %
נש ◌ְּב ◌ָעה ◌ְ ּבט ּוב ◌ֵ ּב ◌ֶ
חצריׂ ְ◌ ִ◌ %
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
היא;? ◌ָקם
מעשיו ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םַ◌ ֵ◌ .
עצמוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ולבדּ ֹק ◌ַ ◌ְ
לאדם ◌ִל ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
א,היֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּי ◌ֵהא ◌ִל ◌ִּבי ◌ָנכוֹ ן
פני #ה' ◌ֱ ◌ַ
מל ◌ָ ◌ֶ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
יאמרִ◌ ְ◌ :
ב ◌ֶקר ַ◌ ֹ -
◌ַּב ּ ֹ
יח ◌ַעל
יש ◌ִגּ ◌ַ
ללכת ְ◌ ׁ ַ◌ -
רגליו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אש ◌ָּכ ◌ֶח .#מוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ָמסוּ ר ◌ְּב ◌ָ ◌ִידי ׁ ◌ֶש/א ◌ֶ ׁ ◌ְ
מצוה ָ◌ -יר ּוץ,
לדבר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הלַ◌ ְ◌ ִ◌ %
להרעַ◌ ָ◌ .
ישוּ טוּ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רגליו ׁ ◌ֶש/א ◌ָ ׂ
צעדי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ָאגּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ואפל ּו ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
אריה ◌ִ ׁ ◌ְ
ילכ ּו ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אחרי ה' ◌ֵ ◌ְ
אמר )הושע יא( ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
0עשה
לבדּ ֹק ◌ֶאת גּ ּופוֹ ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
צריְ◌ ִ◌ %
עבר ◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ ם ִ◌ ָ◌ -
מצוה ◌ָלר ּוץַ◌ ָ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּיי ׁ ◌ַשן.
עליו ֶֹ ◌
יעשה ◌ִמ ◌ָ ּיד ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ָ ◌ָ
צריׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,%
ואם ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַהה ּואִ◌ ְ◌ ,

f
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יב לחודש

סו

לאהים ' ּ¨כל
הריע ּו ¦ ¥
מזמוֹ ר ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ׁ ¦שיר ¦ §
א ©§©
הלתוֹ :
זמר ּו §כבוֹ ד ׁ §שמוֹ ¦שׂ ימ ּו ¨כבוֹ ד ּ§ת ¦ ּ¨
הארץ :ב © ּ§
¨ ¨¤
רב ªע §ּז%
מעשׂ ¤י§ּ %ב Ÿ
אמר ּו ¦ ¥
ג ¦ §
לאהים ' ©מה ּנוֹ ¨רא © £
§©ׁ £
ויזמר ּו ¨ל
יש ּ©ת £חו ּו §ל§ּ © ¦ %
הארץ ¦ ׁ §
איבי :%ד ּ¨כל ¨ ¨ ¤
יכחש ּו §ל¤ §Ÿ %
מפעלוֹ ת ¡ ¦
יזמר ּו ׁ ¦ש §מ¨ ¤ %
§ © ּ§
סלה :ה §לכ ּו ּו §רא ּו ¦ § £
אהים '
ליב ׁ¨שה ּ©ב ּ¨נ ¨הר
הפ ¨ים § © ּ¨
אדם :ו ¨ ©
עלילה ©על ּ§ב ¥ני ¨ ¨
נוֹ ¨רא ¨ ¦ £

I

 Iשימוש תהלים I

I

למאן שיש לו רוח
הריעו לאלהים )סו ,א(] :שימוש תהלים לפרק סו[ למאן דאלויה רוח
כתוב יתיה ותלי עלוהי ולחוש עלוהי ,הושיעני אלהים כי באו מים
עד נפש.

I

 Iזוהר תהלים I

I

מסֹובב
הּסֹובב ְ ֵ
הּגלּגל ַ ֵ
ׂשיהם  -אֹותֹו ַ ַ ְ ַ
מע ֵ ֶ
מטיבים ַ ֲ
אדם ְ ִ ִ
ּבני ָ ָ
ִאם ְ ֵ
ּכראּו
להם ָ ָ
להיטיב ָ ֶ
ֹולם ְ ֵ ִ
מע ִׂשים ָּבע ָ
נעׂשים ַ ֲ
ואז ַ ֲ ִ
ימינה ְ ָ
ֹותם ָ ִ ָ
א ָ
אדם )סו ,ה( :
עלילה ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אהים נוֹ ◌ָרא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מפעלוֹ ת ◌ֱ ◌ִ
◌ְלכ ּו ּו ◌ְרא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,איוב לז( ◌ְוה ּוא
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]זוהר בראשית פ' וירא )דף קטִּ◌ ַ◌ [(.
לפעלם ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ ַ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
תו ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָתחב ּו ◌ָ
מתהפּ ְ◌ %ב ◌ַ ◌ְ ּ
מסבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ּ
מעשיו,
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
צחים ◌ַ ◌ֲ ׂ
אש ◌ַ ◌ִ
חלי ◌ֵ ׁ
מביא ◌ַגּ ◌ֲ ◌ֵ
סב ּו ◌ִבים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּו ◌ֵ ◌ִ
מסבב ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
במה?
אחרּ .ו ◌ַ ּ◌ֶ
גון ◌ַ ◌ֵ
שה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ֵפ %אוֹ ◌ָתם ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
להפ%
סב ּו ◌ִבים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מסבב ◌ִ ּ
תחב ּולוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
שה ◌ַ ◌ְ ּ
תו .עוֹ ◌ֶ ׂתחב ּו ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ
עלם ׁ ◌ֶשל
לפעלם ִ◌ -מּ 0ום ּ ◌ָפ ◌ֳ ◌ָ
הראשוֹ ◌ִניםָ◌ ֳ◌ ָ◌ ְ◌ .
אוֹ ◌ָתםְ◌ ,ו-א ◌ְּכמוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ ׁ
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I

מהפ %אוֹ ◌ָתם.
מעשיםּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
שים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱאנוֹ ׁשְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
מעשי ◌ְ ּב ◌ֵני
ארצה ִ◌ -מּ 0ום ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
תבל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֵ ּום ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֵ ◌ֵ
אשר ◌ְ ◌ַ
כל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ֹּ
מצ ◌ֶ ּוה
מסבוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ0ה ּוא ◌ְ ◌ַ
מהפ %אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ּ
אדם ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
מסבוֹ ת
אמרְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ִ ּ
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תבל ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
אוֹ ◌ָתם ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֵ ◌ֵ
מתהפּ ָ◌ ַ◌ - %
מעשים
מביא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
סב ּו ◌ִבים ּו ◌ֵ ◌ִ
מסבב ◌ִ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
תק ◌ְ ּימ ּו אוֹ ◌ָתם
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ואחר ׁ ◌ֶשחוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
להתק ◌ֵ ּיםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעשיםּ ָ◌ ַ◌ ,
מעשים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא הוֹ ◌ֵפ %אוֹ ◌ָתם ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
תוְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ּתח ּב ּו ◌ָ
התחלהְּ◌ .ב ◌ַ ◌ְ
מכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְּ
תחב ּו ◌ָלתוֹ ◌ָ ּכת ּובְּ◌ ,כמוֹ
מסתוֹ ◌ֵבב
הגּ ◌ְל ◌ַגּ ל ◌ִ ◌ְ ּ
חרסְּ◌ ,בעוֹ ד ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
שה ◌ְּכ ◌ִלי ◌ֶ ◌ֶ
האמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ָ ◌ָּ◌ 3
לעשוֹ ת ◌ְּכגוֹ ן
שה ,חוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ◌ֲ ׂ
שוֹ ת ◌ְּכגוֹ ן ◌ֶזה  -עוֹ ◌ֶ ׂ
לע ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניו ,חוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַ ◌ֲ
לכלי ◌ַ ◌ֵ
מה ּ ◌ֵפְּ◌ %כלי ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
שהַ◌ ְ◌ .
אחר  -עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ֵ
אחר ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
לפניוּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ %
מהפֶ◌ %את
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
לגּ ל סוֹ ◌ֵבב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הגּ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
שה.
מעשיו ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
למ ◌ָּטה ׁ ◌ֶשה ּוא
חסר יוֹ "דּ ,ו ◌ַמה ּו? ◌ֶזה ◌ֵ ּבית ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ
תו ◌ָ ◌ֵ
תח ּב ּו ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
מהפֵּ◌ %כ ◌ִלים
ועל ◌ֶזה ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
לפניוַ◌ ְ◌ ,
הסוֹ ◌ֵבב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ַגלגּ ל ◌ַ ּ
◌ ◌ְ ◌ַ
פעלם ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ִפי ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
אדםִ◌ .אם
אחרָ◌ ְ◌ ,
לכלי ◌ַ ◌ֵ
◌ִמ ◌ְּכ ◌ִלי ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הסוֹ ◌ֵבב ◌ְמסוֹ ◌ֵבב
לגּ ל ◌ַ ּ
הגּ ◌ְ ◌ַ
יהם  -אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
מעש ◌ֶ
מטיבים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
להם
להיטיב ◌ָ ◌ֶ
מעשים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
נעשים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ואז ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ימינהָ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ ◌ָ
לגּ ל סוֹ ◌ֵבב ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ֵקט ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין,
והגּ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להרע ַ◌ּ -ת ◌ְ ּ
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לגּ ל ּבוֹ ּ ָ◌ .בא ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מתגּ ◌ְ ◌ֵ
ְוהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ
חב ּו ◌ָלתוֹ
מדת ◌ַּב ּ◌ִס ּב ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
והיתה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בבת ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּסוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מסבוֹ ת
מהפּ ִ◌ ְ◌ %
מאל ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ש ֹ
לצד ◌ְ ׂ
תה ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְמסוֹ ◌ֵבב אוֹ ◌ָ ּ
מעשים
ונעשים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
לגּ ל סוֹ ◌ֵבב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
הגּ ◌ְ ◌ַ
ואז ◌ַ ◌ַ
מאלָ◌ ְ◌ .
ש ֹ
ְוכלים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ׂ
◌ ◌ֵ ◌ִ
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משל ּ¦ב §גב ּו¨רתוֹ עוֹ ¨לם
מחה ּבוֹ  :ז ¥ׁ Ÿ
נשׂ § ¨
ברגל ׁ¨שם ¦ §
יעבר ּו § ¨ ¤
©© §
הסוֹ § ¦
ינה © ּ
צפ ¨
עיניו ּ©בגּ וֹ ¦ים ּ¦ת § ּ¤
¨ ¥
ררים ©אל )ירימו( ¨יר ּומ ּו ¨למוֹ
והש ¦מיע ּו קוֹ ל
אהינ ּו ' § © ׁ §
עמים ¡ ¥
סלה :ח ּ¨ב §רכ ּו © ּ¦
¨¤
רגלנ ּו:
למוֹ ט © § ¥
נפשנ ּו ּ©ב ©ח ¦ּיים §וא ¨ ©
ה(ם © § ׁ¥
הלתוֹ  :ט © ¨
ּ§ת ¦ ּ¨
נתן © ּ
צרף ּ¨כ ¤סף:
צרפתנ ּו ּ¦כ § ¨
אהים ' § © § ּ¨
בחנתנ ּו ¡ ¦
י ּ¦כי § © § ּ¨
בת
הרכ § ּ¨
במתנינ ּו :יב ¦ § ּ©
עקה § ¨ § ¥
מת מ ּו ¨ ¨
במצ ּו¨דה שׂ© § ּ¨
הבאתנ ּו © ּ§
יא ¨ ¥ £
לראשנ ּו ּ¨באנ ּו ¨ ׁ ¥
לרויה:
ציאנ ּו ¨ § ¨¨
ותוֹ ¦ ¥
באש ּו © ּ©
¡אנוֹ ׁש § ¥ׁ Ÿ
במ ¦ים © ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

לגּ ל סוֹ ◌ֵבב ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני
והגּ ◌ְ ◌ַ
אדםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לבני ◌ָ ◌ָ
להרע ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מעשי ◌ְ ּב ◌ֵני
והגּ ◌ְל ◌ַגּ ל עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יהםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מעש ◌ֶ
להיטיב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אדם ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לפעלםְ◌ ,ו-א עוֹ ◌ֵמד ּ◌ָת ◌ִמיד.
תו ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָתחב ּו ◌ָ
ועל ◌ָּכְּ◌ %ב ◌ַ ◌ְ ּ
האדםַ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ָ ◌ָ

והּתֹוצאה ִמ ָּכ5
נפׁש ְ ַ ָ ָ
מסירּות ֶ ֶ
ּבּתּנּורים ַעל ְ ִ
ָּבאּו ַ ַ ִ
ות ◌ַעל
במ ◌ִים )סו ,יב( ] :זוהר שמות פ' וארא )דף כ"טַ◌ּ ַ◌ [(:
אש ּו ◌ַ ּ ◌ַ
◌ָ ּבאנ ּו ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
ּ
מהם.
הארץ ◌ֵ ◌ֶ
והתמל ◌ָאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לידהְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחת ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ָ
היתה ◌ַ ◌ַ
פרדּ ◌ַעָ◌ ְ◌ ָ◌ .
הצ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ּ
במ ׁ ◌ְש ◌ֲארוֹ ◌ֶתי.%
בתנּ ּו ◌ֶריּ %ו ◌ְ ◌ִ
לאשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ַ
עצמן ◌ָ ◌ֵ ׁ
והי ּו ◌3כ ◌ָּלן מוֹ ◌ְסרוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
לרויה.
ציאנוּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ותוֹ ◌ִ ◌ֵ
ּו ◌ָמה ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְמרוֹ ת? )תהלים סו( ◌ָ ּבאנוּ ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
אש וּ ◌ַ ◌ַּ
במ ◌ִים ◌ַ ּ
פרדּ ◌ִעים
הצ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אכפת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכָ◌ %מה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
למצרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ ּ
לאש? ◌ֶ ◌ָּ
לא ׁש ◌ְוהוֹ ◌ְלכוֹ ת ◌ַּב ּ◌ַתנּ ּור ◌ְו-א
נכנסוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌3כ ◌ָּלן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נכנסוֹ ת ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונכנסוֹ ת
היה ◌ַ ּב ּ◌ַתנּ ּורָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לחם ◌ָ ◌ָ
עש ּו? ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵמתוֹ תְ◌ .ואוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמתוֹ ת ◌ֶמה ◌ָ ׂ
◌ְלתוֹ ֶּ◌ ַ◌ %
ונ ׁ ◌ְש ◌ָאבוֹ ת ◌ְלתוֹ %
אחרוֹ ת ◌ְ ◌ִ
מהן ◌ֲ ◌ֵ
מתב ◌ְ ּקעוֹ תְ◌ ,ויוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
הל ◌ֶחם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ֶ ּ
מעיהם
לצפרדּ ◌ַע ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הפכה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
תה ּ ◌ַפת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ֶחםּ ָ◌ .בא ּו ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ממנּ ּו ,אוֹ ◌ָ ּ
לאכל ◌ִ ◌ֶּ
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אשר ּ¨פצ ּו
נדרי :יד ¤ׁ £
אש ּ¥לם §ל¨ ¨ § %
בית§ %בעוֹ לוֹ ת ©ׁ £
יג ¨אבוֹ א § ¥
אעלה ּ¨ל ¦עם
מחים © ¤ £
עלוֹ ת ¦ ¥
ודבר ּ¦פי ּ©ב ©ּצר ¦לי :טו Ÿ
פתי § ¦ ּ¤
§שׂ ¨ ¨
סלה :טז §לכ ּו
עת ּו ¦דים ¨ ¤
אעשׂ ¤ה ¨ ¨
קטרת ¦ ¥
§ ¤Ÿ
בקר ¦עם © ּ
אילים ¡ ¤
אשר ¨עשׂ¨ ה
אהים ' ¤ׁ £
יראי ¡ ¦
ואספ¨רה ּ¨כל ¦ § ¥
ׁ ¦ש §מע ּו © § ּ © £
קראתי §ורוֹ ©מם ּ©ת ©חת § ׁ
און
לשוֹ ¦ני :יח ¨ ¤
אליו ּ¦פי ¨ ¨ ¦
לנפשי :יז ¨ ¥
§ © § ׁ¦
אהים
אכן ׁ¨ש ©מע ¡ ¦
אדני :יט ¨ ¥
יש ©מע ¨Ÿ £
בלבי א ¦ ׁ §
ראיתי § ¦ ּ¦
¦אם ¨ ¦ ¦
פל ¦תי :כ ּ¨בר ּו ¡ ¦
הקשיב ּ§בקוֹ ל ּ§ת ¦ ּ¨
' ¦ § ׁ¦
אהים '
מאתי:
וחסדּ וֹ ¦ּ ¦ ¥
פל ¦תי § © §
הסיר ּ§ת ¦ ּ¨
אשר א ¦ ¥
¤ׁ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

להם
קשה ◌ָ ◌ֶ
מתיםֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
מרימוֹ ת קוֹ לוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ֵ ◌ִ
◌ְורוֹ ◌ְקדוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ִ
מהכל.
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ

f
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אהים
מזמוֹ ר ׁ ¦שיר * :ב ¡ ¦
נגינת ¦ §
למנ ּ¥צח ּ¦ב § ¦ Ÿ
א ©§©
סלה:
אתנ ּו ¨ ¤
¦ ּ¨
יאר ּ¨פ ¨ניו
ויברכנ ּו ¨ ¥
יח ּ¥ננ ּו ¦ ¨ § ¥
§¨

 Iשימוש תהלים I

I

לקדחת תמידית
אלהים יחננו )סז ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סז[ שם שלו י"ה .י' מן
"יחננו ,ה' מן "סלה שבסוף המזמור .והוא טוב לקדחת תמידי
ולאדם הנתפש.

I

I

 Iזוהר תהלים I
ּפרק ֶזה
ׁשירת ֶ ֶ
ואמר ִ ַ
מנ ֵּגן ְ ֹ ֵ
היה ְ ַ
ַה ִּכּנֹור ָ ָ

אלהים יחננו ויברכנו וגו' )סז ,ב( :
אמר רבי אלעזר בוא וראה בשעה ההיא שרוח צפון
נתעורר והיה דופק באותן הנימין של הכנור ,קם דוד המלך
ומשבח ומהלל למלך הקדוש והיה מתיגע בתורה ,והכנור
]זוהר חלק ב' )דף סז (:זוהר תורה[

I

 Iמנורה טהורה I

I

ספר

מנורה הטהורה

*

בו יבואר הענין לומר המזמור למנצח בנגינות מזמור שיר )מזמור ס"ז בתהלים(
בצורת מנורה כתובה על קלף כשר .ליקוט גדול ונפלא מדברי מדרשים ,זוהר,
הרמ"א מהרש"ל ,של"ה ,סידור ר' קאפיל ,שער הכוונות' למהרח"ו ,שבט מוסר,
מנורת המאור ועוד.

הערת מנורה טהורה
* ]המלבה"ד[ :ע"ב שמות היוצאים משלשה פסוקים אלו )שמות יד ,יט-כא(:
"ויסע מלאך האלקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ,ויסע עמוד
הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם".
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I

היה מנגן ואמר שירה ,ואיזו שירה היה אומר ,בוא וראה
בשעה שהקב"ה נתעורר לכל אותן המרכבות לתת להם
טרף קטז כמו שביארנו שכתוב )משלי לא( ותקם בעוד לילה
ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה ,אז כלם בשמחה פותחים
ואומרים ,אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה קיז כאשר

I

 Iמנורה טהורה I

I

סגולתה  -קדושתה  -אמירתה
סוד צורת מנורה וע"ב שמות

רעיתי  -זֹו
יפה ַ ְ ָ ִ
ּכּל ָ ָ
רעיתי ּומּום ֵאין ָּבָ ֻ .
יפה ַ ְ ָ ִ
ּכּל ָ ָ
ָּכתּוב )שיר ד( ֻ ָ
ּכנגד
ׁשהם ְ ֶ ֶ
סנהדריןֵ ֶ ,
ׂשראלּ .ומּום ֵאין ָּב ֵ -אּלּו ַ ְ ֶ ְ ִ
ּכנסת ִי ְ ָ ֵ
ְֶֶ
והּקדֹוׁש ָּברּו
יעקבָ ַ ְ ,
ׁשּירדּו ִעם ַ ֲ ֹ
נפׁש ֶ ָ ְ
ׁשבעים ֶ ֶ
ּוׁשנים ֵׁשמֹותִ ְ ִ .
ׁשבעים ְ ַ ִ
ִ ְִ
ּולמעלה.
הּסנהדרין ְ ַ ְ ָ
ּבֹודקין ִמן ַ ַ ְ ֶ ְ ִ
ועל ֶזה ֵאין ְ ִ
ּכּלםַ ְ .
הּוא ַעל ֻ ָ
הערת מנורה טהורה
"ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ,ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה,
ולא קרב זה אל זה כל הלילה".
"ויט משה את ידו על הים ,ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ,וישם
את הים לחרבה ויבקעו המים".
בכל פסוק יש ע"ב אותיות ,וכל שם ושם משלש אותיות פסוק אחד ישר ,ואחד
הפוך )למפרע( ואחד ישר) .זוהר ויקרא קנא(:

זיו הזוהר
קטז .גם במאמר זה עלו קמשונים שיבושים ודילוגים בהזהר כמובא
במפרשי הזהר ,ובעזהש"י תקנתי ושמתי המעקשים למישור :אינון
רתיכין היינו השבעים שרים של אומות העולם תובעים מן המלכות
שפע פרנסה עבור האומות :קיז .זה הפסוק אומרים בדרך תפלה
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רוח צפון נתעורר ויורד לעולם מנשב ואומר ,לדעת בארץ
דרכך בכל גוים ישועתך קיח והכנור בשעה שהוא מנגן בכח
אותו הרוח פותח ואומר ,יודיך עמים אלהים יודיך עמים
כלם קיט ]ורוח צפון מנשב ואומר ,ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישר
ולאמים בארץ תנחם סלה קכ והכנור משיב עוד ואומר ,יודיך עמים אלהים יודיך

I

 Iמנורה טהורה I

I

ענף א'
ספר מנורת זהב לרבנו מהרש"ל זיע"א ,וזל"ק :עמ"י עש"ו,
ואתחיל כוונת המזמור והמנורה  -פרק ס"ז בתהלים.
א .סודות ורמזים גדולים ונפלאים יש במזמור זה

זה המזמור עשה דוד המלך עליו השלום ,ויש בו סודות ורמזים
גדולים ונפלאים ,והוא עשוי כצורת מנורה .והם שלשה פסוקים
ראשונים בצד ימין ,והפסוק ישמחו וירננו באמצע ,ושלשה
הערת מנורה טהורה
ועיין מזה בזוהר שמות נב ,ער .ויקרא נא :זו"ח פרשת אחרי ,ד"ה פתח .תקוני
זוהר ,תיקון ע קז :תקוני זו"ח קיח .ע"ח שער נו"ן פ"ד ,שעה"כ ק"ש דיוצר
סוף דרוש ה'.

זיו הזוהר
למדת המלכות המפרנסת אותם :קיח .רוח צפון היינו התעוררת
הגבורה מן התפארת אל המלכות שזהו התחלת הזיוג בסוד הכתוב
שמאלו תחת לראשי וגו' ,והתפארת מבקש שפע מעולם הבינה
להשפיע להמלכות ,ואומר אל הבינה אם הבנים שתשפע השפע
קיט .כנור זו המלכות
בעבור זה למען דעת בארץ דרכך וגו':
ואומרת זה הפסוק להמליץ שע"י קבלתם השפע יודיך עמים וגו':
קכ .זהו שאומר רוח צפון של התפארת אל המלכות שתחלק
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I

עמים כלם [.ודוד כאשר היה קם ונתעורר עליו רוח הקודש
פתח ואמר ,ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו יברכנו
אלהים וייראו אותו כל אפסי ארץ קכא בשביל להמשיך
הטוב של הקב"ה מלמעלה למטה ,ואח"כ בא דוד ברוח
הקודש וסדרם יחד ,נכפל בכלם אותו המקרא של הכנור,
לפי שזה הוא השתלמות כבודו של הקב"ה למעלה
ולמטה ,בשעה ששאר עמים נכנעים ומודים לו להקב"ה,
וכיון שהם נכנעים ומודים לו אז נשתלם כבודו של הקב"ה
למעלה ולמטה.

I

 Iמנורה טהורה I

I

פסוקים אחרונים בצד שמאל .והם שבעה פסוקים נגד שבעה קני
המנורה .והקנה האמצעי הוא גוף המנורה ,שנאמר )שמות כה ,לב(
שלשה קני מנורה מצדה האחת ושלשה קני מנורה מצדה השני.
הערת מנורה טהורה
ועיין רש"י סוכה מ"ה ריש ע"א ד"ה אני והוא בגימ' אנא ה' ועוד משבעים
ושתים שמות הן הנקובים בשלש מקראות הסמוכין בפרשת בשלח ויסע ויבא
ויט וכו' ,וראה בפ' ר"א ב"ע שמות ל"ג כ"א ובפסיקתא זוטרתא בשלח י"ד
כ"א דע כי אלו שלשה פסוקים ויסע ויבא ויט כל אחד ואחד יש בו ע"ב
אותיות כנגד ע"ב שמות ,ומהם אתה מוצא שם המפורש אות מן הראשון

זיו הזוהר
להם השפע ביושר ואז ישמחו וירננו וגו' :קכא .אלו הפסוקים יאמר
דוד לתבוע שפע וברכה עבור ישראל ,וימליץ שע"י שישראל יתברכו
בשפע וברכה ויראו אותו כל אפסי ארץ ,משא"כ אם ח"ו עם ישראל
עניים חסרי השפע והם בשפלות ובצרות אז אין אומה"ע יראים מן
הקב"ה ולמה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם:
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והפסוק הראשון ,שהוא למנצח בנגינות ,אינו מן המנין ,אלא הוא
שם המזמור .והם שמות קדושים מן הקדוש ברוך הוא,
והם כתובים על כל אחד ואחד משבעה קני המנורה ,והם שלש
אותיות על כל קנה וקנה מן ששה קני המנורה ,ושתי אותיות על
קנה האמצעי.
ב .ז' פסוקים במזמור זה רומזים נגד ששה קצות העולם ,ונגד הקדוש ברוך הוא

והשבעה פסוקים מן המזמור הזה ,דע ,כי השבעה פסוקים מן
המזמור הזה רומזים לששה קצות העולם ,שהם ,מזרח,
מערב ,צפון ,דרום ,שמים וארץ ,והקדוש ברוך הוא אדון ומלך על
כל ,הוא רומז לקנה האמצעי שהוא גוף המנורה.
ג .הנר מקנה האמצעי היה מאיר ונותן אור גדול יותר מכל אור הנרות

וזה הפסוק רומז ליום השביעי שהוא שבת ,ומעלתו וקדושתו הוא
על ששת ימי המעשה ,והוא סוד עץ החיים אשר בתוך הגן.
רצה לומר באמצע הגן ,ומזה קנה האמצעי ,היה בה שפע שמן לכל
הנרות שעל קני המנורה ,וזה הנר מקנה האמצעי היה מאיר ונותן
אור גדול יותר מכל אור הנרות הששה שעל ששה קני המנורה.
כמו כן רומז להקדוש ברוך הוא ,שממנו בא האור והברכות
והצלחות לכל העולם .וכמו כן ארץ ישראל הוא קנה
הערת מנורה טהורה
ואות מן האמצע ואות מן האחרון וכו' ,ותמצא זה השם בספר הישר והוא
הנקרא וה"י יל"י סי"ט על"ם כו'.
וראה במגלה עמוקות אופן קע"ט שכתב שם של ע"ב יש בו כל כ"ב אותיות
חוץ מאות ג' ,וכן בשלשה פסוקי ימין שבתורה ימינך ה' נאדרי בכח ,נטית
ימינך ,מימינו אש דת למו יש בכל אחד כל אותיות ולא נעלם רק אות גימל,
וכן בפסוק וללוי אמר תומיך ואוריך ,ג"כ נעלם ג' ,וכן בפסוק ארון וכפורת
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האמצעי ,וירושלים הוא הנר מן הקנה האמצעי ,ובית המקדש
הוא האור המתפשט ומנוצץ .וירושלים של מעלה מכוון נגד
ירושלים של מטה ,דכתיב )ירמיה יז ,יב( כסא כבוד מרום מראשון
מקום מקדשינו ,ובירושלים של מעלה שער השמים ובית
המקדש וכסא הכבוד.
ד .מן הקנה האמצעי ,שהוא ארץ ישראל ,ישפיעו ממנו הברכות והצלחות והתנועות
לכל הארצות

ומזה קנה האמצעי ,שהוא ארץ ישראל ,ישפיעו ממנו הברכות
והצלחות והתנועות לכל הארצות ,משש איקלימים שיש
בעולם ,ולפיכך אמר הנביא )יחזקאל כ ,ו( וצבי היא לכל הארצות.
וממנו מוצצים ומתפרנסים כל הארצות שבעולם ,כמו שמוצץ
הילד החלב אמו .כי ארץ ישראל היא האם ושורש
ועמוד החזק באמצע העולם ,שעליה נשענים כל שבעה
איקלמים מן העולם ,וממנו מתפרנסין ומקבלים שבע הברכות
והצלחות והתבואות לכל הארצות בצינורות .ובזה הענין תבין
סוד קדושת יום השבת.
והאותיות הראשונות מן שלש פסוקים הם ,א-ל י' י"י א"י,
עולים בגימטריא ע"ב ,נגד ע"ב שמות של הקדוש
הערת מנורה טהורה
וכרובים )ועי' בכלי יקר ושפתי חכמים תרומה כ"ה י"א אות ק'( ,וכן בפרשת
סוטה וכן בכל תמניא אפי באות ק' ,וכן בי"א סליחות שהתפלל שלמה על בית
המקדש ,ה' במלכים ו' בדה"י ,בכל אלו אין בהם גימל כו' עיי"ש.
וראה בזהר צו ל"ד ע"ב ומום אין בך אלו הסנהדרין דאינון לקבל ע"ב שמהן,
וכתב בספר דברי יצחק שהכוונה שהצירוף האחרון הע"ב הרי הוא "מום" ,וזה
שאמרו דסנהדרין קבל ע"ב שמהן ,ואם תאמר הרי סנהדרין אינם רק ע"א ,על
זה סיימו ומו"ם אין בך ,עיי"ש.
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ברוך הוא ,היוצאים מן ו' ו'יסע ו'יבא ו'יט .ובזה המזמור כל
אותיות של ע"ב שמות .
ה .פסוק ראשון רמז לשבעה כוכבי לכת

ובפסוק ראשון אלקים יחננו תמצא שבעה תיבות ,והוא רמז
לשבעה כוכבי לכת ,המנהיגים י"ב מזלות ,והעולם כולו,
ברצון השם יתברך .וכמו כן רמז לשבעת ימי השבוע.
ו .פסוק אחרון רומז לשבעה שבועות של ספירה

והפסוק האחרון ,יברכנו אלקים ,כמו כן יש בו ז' תיבות ,שהוא
רומז לשבעה שבועות של ספירה ,ולשנת השמיטה
שהיא שבע שנים .ושני קנים בצד ימין ,שהם לדעת בארץ ,ויודוך
עמים ,יש בכל אחד ששה תיבות ,והם שנים עשר תיבות ,נגד
שנים עשר מזלות ,טלה ,שור ,תאומים ,סרטן ,אריה ,בתולה,
מאזנים ,עקרב ,קשת ,גדי ,דלי ,דגים .והשני פסוקים השמאליים,
יש בהן כמו כן שנים עשר תיבות נגד שנים עשר שבטים .וסופי
תיבות של שלש פסוקים מצד ימין הכ"ם גימטריא אדנ"י שהוא
מכה האויבים מן הקורא מזמור זה בכוונה .וסופי תיבות של
שלש פסוקים מצד שמאל צו"ם בגימטריא קו"ל ,והפסוק
האמצעי מתחיל בי' ,ומסיים בה' ,והוא י"ה ,בזה השם נברא שני
העולמות של )ישעיה כו ,ד( כי בי-ה ה' צור עולמים ,והם שלשה
שמות היוצאים מאלו השבעה קנים ,שהוא קו"ל ,י"ה ,אדנ"י.
והם בגימטריא רי"ו ,נגד רי"ו אותיות שם בע"ב שמות ,שבהם
קרע משה רבינו עליו השלום את הים ,והם יוצאים מן ו'יסע
ו'יבא ו'יט ,וזה קו"ל י"ה אדנ"י ,מה הקול ששמעו בני ישראל
מסיני והוא קול אלקים חיים .וכנגד זה הקול הזכיר דוד עליו
השלום שבעה קולות במזמור )תהלים כט( הבו לה' בני אלים.
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ובפסוק האמצעי ,שהוא ישמחו ,והוא גוף המנורה ,הוא רומז ליום
השבת ,שהוא שביעי ,תמצא בו מ"ט אותיות ,כמספר כל
התיבות שיש בשבעה פסוקים של המזמור ,והוא רומז למ"ט
שנים ,ושנת החמישים יובל ,והמ"ט אותיות שהם בקנה האמצעי,
שהוא ישמחו ,שהוא רומז ליום השבת ,הוא רומז לאלף השביעי,
שהוא שבת הגדול לחי עולמים.
ובשמות של י"ב מזלות טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד ,יש בהם מ"ט
אותיות .ובשמות של י"ב שבטים ,תמצא מ"ט אותיות.
וכך תמצא בשנים עשרה אבנים שעל החושן ,כמו שכתוב בפרשת
פקודי )שמות לט ,י-יג( ,הם מ"ט אותיות ,כמספר אותיות שמות של
שנים עשר שבטים ,וכמספר שמות של שנים עשר מזלות.
והקנה האמצעי ,יש בו אחד עשר תיבות ,העשרה תיבות רומזים
לעשרה גלגלים ,שבהם שבעה כוכבי לכת ,שהם גלגלים,
שבתאי ,צדק ,מאדים ,חמה ,נוגה ,כוכב ,לבנה ,אלו הן שבעה
כוכבים המשרתים בשבעה ימי השבוע הקבועים כל אחד מהן
בהשבעה גלגלים ,והגלגל השמיני קבועים בו שנים עשר מזלות.
וגלגל התשיעי הוא המקיף וסובב כל הגלגלים ,והים והיבשה וכל
ברואיהם סגורים בתוכו ,ובזה הגלגל קבועים כל הכוכבים
הנראים בלילה ,וסובב ומנהיג כל כוכבי שמים וגלגליהם ממזרח
למערב.
והגלגל העשירי הוא נקרא גלגל השכל ,ממנו מתפשט השכל
לגלגלים ולכל הנבראים ,ועליו כסא הכבוד והשכינה .ועל
זה אמרה תורה )ויקרא כז ,לב( העשירי יהיה קודש לה' .וזה סוד יום
הכיפורים ,שהוא בעשור לחודש השביעי ,והוא יום קודש.
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ועל זה גלגל עשירי רומזים עשרה מאמרות שבספר בראשית ,וי'
דברות .ועל זה ,בזה הפסוק האמצעי שהוא שורש ועמוד לכל
הקנים ,והוא ישמחו ,מתחיל בי' רומז לי' גלגלים האלו ,ומסיים
בה' ,הרי יו"ד ה"א ,והוא י"ה ,וי"ה במילואו בגימטריא יהוד ,רומז
שהקדוש ברוך הוא יושב על כסא רם ונשא ,על אלו י' גלגלים,
והם הכל י"א ,נגד י"א תיבות שיש בקנה האמצעי.
וי' שבראש זה הפסוק וה' בסופו שמילואו יהוד ,רומז שהקדוש
ברוך הוא השגחתו וממשלתו בעליונים ובתחתונים ,כמו שאמר
הכתוב )דברים ד ,לט( וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא
האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד) .תהלים עב ,יט(
וימלא כבודו את כל הארץ.
ועל זה הטעם יו"ד למעלה וה' בסופו .ועל זה אמר דוד עליו השלום
עשר פעמים הללוי"ה במזמור )ק"ן( הללו א-ל בקדשו וגו' ,עד
בצלצלי תרועה ,כנגד י' גלגלים ,ואחר כך סיים כל הנשמה תהלל י-ה
הללוי-ה ,כנגד י"א תיבות שהם בקנה האמצעי .והזכיר י"ה בזה
הפסוק ,רומז להקב"ה שעל כסא הכבוד ,ומציץ וצופה ומביט עד סוף
כל הדורות .ועל זה אמר )שם סח ,ה( סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו.
הכ' של בי"ה שמו ,בגימטריא שני ,רצה לומר ,השגחתו ממשלתו
בעליונים ובתחתונים ומפרנס כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי
כינים .כמו שאמר דוד עליו השלום )שם לג ,יד( ממכון שבתו השגיח
אל כל יושבי הארץ היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם .ושומע
ומאזין כל התפילות והצעקות ברגע אחד ,צופה ומביט עד סוף כל
הדורות ,והשגחתו וממשלתו בכל העולם מעלה ומטה ,כמו שאמר
הנביא )עמוס ט ,ב( אם יעלו לשמים משם אורידם ואם יחתו בשאול ידי
יקחם ואם יתחבאו בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם.
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ראה והבן ,בכח אלו השביעיות לכמה ענינים רומזים ,כי בפסוק
ראשון של התורה ,והוא בראשית )בראשית א ,א( יש בו ז'
תיבות ,כנגד ז' כוכבי לכת ,וכנגד ז' ימי השבוע .ויש בו כ"ח
אותיות ,שהם ,שבתאי ,צדק ,מאדים ,חמה ,נוגה ,כוכב ,לבנה.
ועל זה אמר הפסוק )במדבר יד ,יז( ועתה יגדל נא כח ה' כאשר
דברת ,וכמו כן תמצא בפסוק ראשון של עשרת הדברות,
שהוא )שמות כ ,א( וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמור .ז'
תיבות וכ"ח אותיות .לאמור כי בזה הפסוק נמצא כ"ח אותיות,
ובפסוק אחרון של תורה ,שהוא )דברים לד ,יב( ולכל היד החזקה עד
כל ישראל ,יש בו י"ב תיבות ,ומ"ט אותיות ,כנגד שנים עשר
שבטים ומ"ט יובלות .וכמו כן רומזים שבעה קני המנורה ,לשבעה
חלקי העולם ,וקראו לאלו החלקים שבעה ארצות.
והשבעה חלקים האלה ,קורין אותו בלשון הקודש ,נופות ,יפה
נוף משוש כל הארץ )תהלים מח ,ג( ,שאמר על ארץ
ישראל ,ובלשון ערב קורין לאלה הז' נויות ,איקלימים ,שהעולם
נחלק לז' חלקים הנקראים איקלימים ,הה' איקלימים יש בהן
ישוב ,והישוב הוא ממזרח למערב באורך העולם ,והוא מיושב מבני
אדם ומבהמות וחיות.
והשני איקלימים לצד דרום ולצד צפון ,שהם ימין ושמאל ,הם
חורבות ,ואין בהם ישוב באלו השני קצוות ,צד דרום מפני
החום הגדול ,וצד צפון מפני קרירות הגדול שבו ,ואלו השני קצוות
רעות הם לכל חי .והאמצעי ,שהוא ממזרח למערב ,הוא טוב
ומיושב ,ובכל האחד ואחד מז' איקלימים שולט בו כוכב אחד מז'
כוכבי לכת.
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ואלו הן שמות מן ה' איקלימים המיושבים ,שהם ממזרח למערב,
א' ארץ ישמעאל .ב' תוגרמה ויון .ג' אשכנז .ד' צרפת .ה' ספרד.
תמצא בשמות אלו האיקלימים ,כמו כ"ח אותיות כמנין ז' שמות
ז' כוכבי לכת ,ובמספר ימי השבוע שהם אחד שנים ג' ד' ה' ו'
ושבתון תמצא בשמות ז' ימים אלו כ"ח אותיות ,וכמנין אותיות
פסוק בראשית.
ראה היאך בחר הקב"ה בכל השביעיות ,בז' ימי השבוע בחר בקנה
האמצעי ,שהוא רומז ליום השבת ,ולבורא ברוך הוא ,ולכסא
הכבוד ,ולעץ החיים אשר בתוך הגן .בחדשי השנה בחר בחודש
השביעי מתשרי עד ניסן ,שהוא ז' .ובו פסח ,ובו נעשו ניסים
לישראל .ובפסח שבעה ימים ,הראשון מקרא קודש ,וביום השביעי
מקרא קודש ,וכן מחודש ניסן עד חודש תשרי ,שבעה חדשים ,בחר
בחודש השביעי שהוא תשרי .ובזה החודש שהוא שביעי לניסן ,הוא
יותר חשוב ,כי יש בו שבע מצוות ,כגון ראש השנה ,צום כיפור ,והם
שבעה דברים ,סוכות לולב ,אתרוג ,הדס ערבה.
גם בשנים ,בחר השם יתברך בשנת הז' שנת השמיטה ,שנאמר
)ויקרא כה ,ד( ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת
לה' .והוא שנת השמיטה לקרקעות ולעבדים ולשפחות .ועוד ,זה
ההיקף לשבע שמיטות שנאמר )שם שם ,ח( וספרת לך שבע שבתות
שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים
תשע וארבעים שנה ,והוא מקרא קודש ,וחייבים לקדשו ,שנאמר
)שם שם ,י( וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ
לכל יושביה .וכן עבד עולם יוצא לחירות ,ונקרא עולם ,וכמו כן
נמשך זה ההיקף לששת אלפים ,ובחר באלף השביעי ,יהיה שבת
הגדול לעולם.
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וכן אמרו חז"ל )סנהדרין צ"ז ע"א( שתא אלפי שנין הוה עלמא ,וחד
חרוב .רצה לומר ,חרוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בזמן ההוא
כלייה גדולה באומות ,חוץ מישראל ששומרים את יום השבת,
שהוא רומז לקנה האמצעי שבתחילתו י' ,ובסופו ה' .והוא שם י-ה,
והשגחתו וממשלתו ברום ובתחת .וזה רומז שעל קנה האמצעי
כסא הכבוד והקב"ה י-ה עומד על כסא רם ונשא .והקנה האמצעי
הוא ירושלים ובית המקדש ועץ החיים ,לפיכך אמר )ישעיה סו ,א(
השמים כסאי והארץ הדום רגלי .וירושלים של מטה מכוון נגד
ירושלים של מעלה ,ועל זה אמר דוד )תהלים קכב ,ג( ירושלים הבנויה,
שבנאה י-ה ,שבנאה אותה ירושלים כעיר שחברה לה יחדיו ,אותה
ירושלים שהיא למטה שהיא בנויה כצורת ירושלים שלמעלה,
ששתיהן מחוברות ומכוונות זה כנגד זה .ועל אלו שתי ירושלים
שהן שנים ,שלמטה ושלמעלה ,נקרא ירושלים שלמטה בתוספת
יו"ד ,כמו עינים ידים רגלים ,על שם שתי ירושלים שלמעלה
ושלמטה ,זה ששת אלפים נגד ששת ימי הבריאה ,יום לאלף יום
לאלף ,והאלף השביעי הוא נגד יום השבת ,שכולו יהיה שבת
מנוחה לחי עולמים ,ולישראל .ובלע המות לנצח ויתבטל הגיהנם,
ובזה האלף השביעי שהוא השבת הגדול ,יתגלה האור הגדול הגנוז
לצדיקים ,כמ"ש דוד ע"ה )שם לא ,כ( מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם.
וזה האור הצפון רומז לאור הנר שעל קנה האמצעי ,וזה הנר יהיה
מעין אורו כפלי כפלים יותר מכל ששת הנרות ,כי הוא רומז
לאור הגדול הצפון לצדיקים בזה האלף השביעי שהוא כולו שבת
ומנוחה ותענוג גדול לישראל ששומרים השבת.
ובאותו הזמן יתבטל היצה"ר ,ובלע המות לנצח .ואז יהיו כולם
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דומים למלאכי השרת ,כי הקב"ה יעשה כליה בכל האומות שלא
ישאיר שום אומה בעולם ,אלא ישראל לבד .כמ"ש הנביא )ירמיה ל,
י-יא( ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי אתך אני כי
אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואותך לא אעשה כלה
וגו' .ולא ישאיר שום אומה בעולם אלא ישראל ,כמו שהבטיחנו
הקב"ה בתורתו הקדושה ע"י מרע"ה ,ככתוב )דברים לג ,כז( מעונה
אלקי קדם ומתחת זרועות עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד.
כי בסוף אלף הששי נשמדו ויאבדו כל הכותיים ,שהם שונאי
ישראל .ועם קדוש שומרי השבת ישארו ויצליחו הם לבדם בכל
העולם .וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב )שם שם ,כח( ,רצונו לומר,
עין יעקב כמו ויכם את עין הארץ ,מראה הארץ ,רצונו לומר ,כי
באותו האלף השביעי לא יהיה מראה בשום אומה בעולם ,אלא
עין יעקב לבדו ,לפי שכולם יהיו ישראל ,ויהיו כל ישראל יודעים
את השם למקטנם ועד גדלם ,כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים )ישעי' יא ,ט(.
וזה האלף השביעי כנגד גלגל שבתאי ,שהוא גלגל השביעי ,וזה הכוכב
משרת ביום השבת ,והוא הגלגל הגדול שבכל השבעה גלגלים.
ואחר שישלים זה האלף השביעי ,אז יתחיל אלף השמיני שהוא
כנגד גלגל השמיני ,שבו קבועים י"ב מזלות ,ואז יתחיל
להיות לנשמות תענוג גדול ,ופושטים צורות ולובשים צורות
אחרים ,ויהיו רוחניים כמו מלאכי השרת ,לא ירעבו ולא יצמאו ולא
חסרון כיס ולא צלמות .ויהיו כולם שכלים נפרדים ,וזה רומז )ויקרא
יב ,ג( וביום השמיני ימול בשר ערלתו .רצה לומר ,שיתבטל נפש
הבהמית המתאוה המותרות בזה האלף השמיני ,וכמו כן רמז
)במדבר כט ,לה( ביום השמיני עצרת.
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על זה אמר שלמה עליו השלום )קהלת יא ,ב( תן חלק לשבעה וגם
לשמונה .ועל זה אומר הכתוב )דניאל יב ,ג( והמשכילים יזהירו
כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד .יהיו מאירים
ככוכבים לעולם ועד ,כי בגלגל השמיני קבועים כל הכוכבים שהם
נראים בלילה וי"ב מזלות .לפיכך דימה אותם בזה אלף השמיני
לכוכבים .ובאלף התשיעי ,שהוא כנגד גלגל התשיעי ,אז יהיו
ישראל במילואם יותר ויותר במעלה ,ובאותו תענוג ,ויעלו עוד
מדרגה למדרגה יותר גדולה ,שיהיו קרובים לגלגל העשירי ,שהוא
גלגל השכל ,שעליו כסא הכבוד ,ושם השכינה ,ואין שום מלאך
יכול לדעת מקומו .ואומרים איה מקום כבודו להעריצו .וישראל
יהיו חוזרים כמו מלאכי השרת ויעלו למדרגה יותר מהמלאכים,
שיעלו עד גלגל השכל מתחת כסא הכבוד עם אברהם יצחק ויעקב
אבותינו ,ומשה ואהרן ודוד וכל הנביאים וכל הצדיקים שהיו
מעולם.
ועתה ראה לכמה רמזים וכמה סודות גדולים מן בורא העולמות,
מן עולם הבא ומן העולם הזה ועולם העליון ,רומז זה
המזמור ,שכל אלו השביעיות שרמזתי לך ,תבין סוד השבועה,
ולמה נקרא שבועה ,כי כל העושה שבועה הוא נשבע בכל אלה
השביעיות ,וכל הנשבע לשקר הוא משקר באלו השבעה דברים,
בהקדוש ברוך הוא ,ובששה קצות העולם ,ובכל השביעיות כולם
שאמרנו.
ועוד ראה ,שהפסוק )תהלים לו ,י( כי עמך מקור חיים באורך נראה
אור ,שהוא כתוב על הקנים ,יש בו שבעה תיבות ,ועל כל
קנה וקנה משבעה קני המנורה ,היה כתוב תיבה אחת ,ועל קנה
האמצעי שהוא שבת וארץ ישראל ,כתוב עליו חיים ,בעבור שהוא
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ארץ החיים ,ומארץ החיים ישפיע כל הברכות והצלחות ,לכל שבעה
חלקי הארץ ,הנקראים איקלימים .ונקרא ארץ החיים ,בעבור שהוא
באמצע העולם ,כמו עץ החיים שהוא באמצע בגן עדן .וכמו קיים
הלב באמצע הגוף ,שממנו יתפשט ויבוא רוח חיים לכל איברי
הגוף ,ש-ד-י ממונה על יצר ,ותכתוב יצר במילואו יו"ד צד"י רי"ש,
ותמצא ש-ד-י בסופי תיבות.
וזהו בסוד המזמור והמנורה ,בעזרת השם יתברך נותן התורה,
והוא יתן לי ולכל ישראל עוז ותעצומות לזכות לאורה של
ביאת הגואל אשר לקוו ומיחליו שמורה ,עכ"ל) .נדפס על ידי יחיאל בר
אשר הכהן גף ז"ל ,הנקרא מיכל כהן יצ"ו מויניציאה(

ענף ב'
בספר דברי תורה להאדמו"ר מהאלמין על פירוש תפילות ופיוטים ברכת קריאת
שמע

על הראשונים כו' פודנו ומצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו עוד
אלקים זולתך סלה :צ"ב א .ההמשך של התפילה על
הראשונים לסוף קטע הקודם ד"ה ויציב ,שמסיים על אבותינו
ועלינו ,על בנינו ועל דורותינו ,ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך.
ב .הכוונה במ"ש דבר טוב וקים לעולם ועד וכו' .ג .ביאור גואלנו
גואל אבותינו וכו' .ד .פודנו ומצילנו מעולם הוא שמך ,מהו
ההמשך מעולם הוא שמך למ"ש מקודם פודנו ומצילנו ,וגם מה
שסיים ואין לנו עוד אלוקים זולתך סלה ,צ"ב.
ואפשר לומר הכוונה בדיוק א ,עיין מחפץ חיים ורבי הלל
מקאלאמאייע בביאור על בנינו כו' .ועיין ד"ת פ' פנחס
ופ' דברים בד"ה דהנה ידוע ,וכו' ,הכוונה בדיוק ב ,כנ"ל.
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הכוונה בדיוק ג ,גואלינו בזכות אבותינו ,שלעולם יתפלל רק
בזכות אבות ולא בזכות עצמו ,ראה ספר הגלגולים
הקדמה ,קין והבל קרח ומשה רבינו ע"ה בתי' וצפורה כו' .ועיין
עץ חים בהקדמה לברכת ק"ש.
הכוונה בדיוק ד ,דהנה ידוע שהשם החמישי מע"ב שמות הוא
מה"ש ר"ת של מעולם הוא שמך) ,ראה במלא הרועים במסכת
שבת דף י"ב ,שמציין לזה ,ועי"ע בח"א מהרש"א שם(.
ואפשר לבאר בהקדם הכתוב בפרשת עקב "והי' עקב תשמעון
וגו' ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד וגו' )דברים
ז,יב( .ובמדרש :הלכה מנורה של פרקים מהו לטלטלה בשבת וכו'.
וצריך להבין ,מהו ההמשך של "עקב תשמעון" למנורה של
פרקים?
ואפשר לומר ,דהנה אנו אומרים בכל יום "היום יום ראשון בשבת
וכו'" .והנה ידוע גודל מעלת אמירת קפיטל ס"ז בתהלים
שנקרא "מזמור המנורה" ,שכתוב בס' מנורת זהב להמהרש"ל,
ובשם הרמ"א בספרו תורת העולה ,דהאומר מזמור המנורה בצורת
המנורה ,ובפרט כשאומרה על קלף ,זוכה לכל הברכות והשפעות
טובות ,וכאילו הדליק המנורה בבית המקדש .וכהיום נדפס
המזמור הזה בהרבה סידורים בצורת המנורה .ועפ"י האריז"ל מובא
לאומרו בכל יום ז' פעמים לפני התפילה בביהמ"ד ,וכל פעם יסבב
את הבלעמערס שקורין עליו בס"ת ,ובשבת רק פעם אחת .ועוד
כתב שם ,שבכל יום יכוין כוונת השמות של "אנא בכח" וכו' ומזה
מתבטלים כל המקטרגים וכו'.
ובכוונת האר"י כתב ,שבמזמור המנורה יש רי"ו אותיות כנגד ג'
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פעמים שם ע"ב ,והאותיות של תחילת כל פסוק "אלקים יחננו גו'
סלה"" ,לדעת גו' ישועתך"" ,יודוך גו' כולם"" ,ישמחו גו' סלה",
"יודוך גו' כולם"" ,ארץ גו' אלקינו" ו"יברכנו גו' ארץ" ,הם מספר
ע"ב ,וסופי האותיות של סופי הפסוקים הנ"ל הם צו"ם הכ"ם י"ה,
ג"כ כמספר רי"ו ,שלש פעמים שם ע"ב.
והנה שם ע"ב שמות של הקדוש ברוך הוא מובא ברש"י
ריש ע"א ד"ה אני והוא בגימ' אנא ה'( יוצאים מן הפסוקים ו'יסע
ו'יבא ו'יט .ובזה המזמור מרומזים כל אותיות של ע"ב שמות ,ועיין
בתוי"ט ובאוהחה"ק שם.
)סוכה מ"ה

ובספרי הבעש"ט מובא ,שכשאמר הקב"ה "מה תצעק אלי דבר
אל בני ישראל ויסעו" ,מקשים המפרשים מה הי' לו
למשה רבינו ע"ה לעשות בעת צרה ח"ו אם לא לצעוק אל השי"ת;
אז עס טוט וויי שרייט מען .ומתרצים המפרשים ,שהיות והי'
הקטרוג גדול ,שהס"מ טען הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז,
והשי"ת לא יכל להשתיק את המקטרג ,לכן אמר הקב"ה למשה
מה תצעק אלי ,לא יעזור לך כולם הצעקות ,רק "דבר אל בני
ישראל ויסעו" ,פי' תכוין השם של חסד )ע"ב( "ויסע ויבא ויט",
שבג' פסוקים אלו יש שם החסד ,וג' פעמים ע"ב הם מספר רי"ו
כמנין האותיות של שם החסד ,שכל שם הוא של ג' אותיות ,ובזה
השם יכולים להשתיק כל שטן ופגע רע ומקטרג.
עפ"י האריז"ל צריך לומר מזמור המנורה :פעם אחת בתיקון
חצות ,שבע פעמים לפני התפילה ,פעם אחת בתוך
התפילה ,לפני ברוך שאמר ופעם אחת אחר תפילת שמו"ע ,ופעם
אחת אחר כל סדר תפילה ,ע"כ ס"ה  11פעמים  -לפני מנחה ואחר
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שמו"ע ואחר מנחה ,לפני מעריב אחר שמו"ע ואחר מעריב  -לפני
ברכת המזון ג' פעמים ביום ולפני השינה ובק,ש שעל המטה ,ס"ה
 22פעמים ביום.
ומצאתי בספר סגולות ישראל לאומרו במסע הדרך  70פעמים
להכניע  70אומות העולם )כמדומה לי בשם מדרש תלפיות(.
והנה ראיתי בספר מבעל מקובל גדול ספרדי שהקשה ,למה
הגלות נתארך כ"כ ,הלא הי' לו להשי"ת לפדות אותנו מזמן,
כי הלא עמו אנכי בצרה ,ומהו הריוח של ה' שאנו סובלים יסורים
בגלות כ"כ הרבה זמן .ותירץ ,כי בזמן שבית המקדש הי' קיים הי'
אהרן עומד ומטיב את הנרות ,ועכשיו בחנוכה כל הכלל ישראל
מדליקים נרות חנוכה וממילא יש להש"י יותר נחת ,כי יש לו
עכשיו רבבות אהרן הכנ'ס שמדליקים נרות חנוכה.
ובאופן זה אפ"ל מה שאמרו חז"ל כל הלומד פרשת עולה כאילו
הקריב עולה ,ובאופן זה כל ישראל מקריבין כל יום
קרבנות ,ואומרים כל יום "הבכור והמעשר והפסח וכו'" ,וכאילו
מקריבין בכל יום כל הקרבנות כולם ,כמבואר בתפלה "עליה השלם
כל הקרבנות".
והעולה על כולנה כשאומרים המזמור "למנצח" בצורת מנורה,
שחשוב כאילו הדליק המנורה בבית המקדש ,ובפרט
שאומרים המזמור  22פעמים ביום .ולא לחינם תקנו האריז"ל
לאומרו כ"כ הרבה פעמים ביום .וג"כ ע"י אמירת הלמנצח
שסגולתו נורא מאד ופועל בשמים יותר מכל התפילות נזכה עי"ז
לבנין בית המקדש השלישי ,כי מצא מין את מינו וניעור.
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ובזה אפשר לפרש הפסוק "והי' עקב תשמעון"" ,עק"ב" הוא
בחינת עקביים ,שהוא עקבתא דמשיחא ,כמבואר בעץ חיים
בחלב דחלק אחוריים" ,תשמעון את
שבעקבתא דמשיחא יכשלו ֵ
המשפטים האלה" ,מה שהצדיקים אומרים ,כמ"ש "באין מליץ
יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט"" ,תגיד
ליעק"ב" ,שהוא בחי' עקביים בעקבתא דמשיחא" ,דבר חוק
ומשפט" ,שיקיימו דברי השופט )משפ"ט הו"ע שופ"ט(" ,אין לך אלא
שופט שבימיך" ,כמו רבינו האריז"ל שאמר וגילה לנו הסוד הגדול
של אמירת למנצח בצורת מנורה" ,ושמרתם ועשיתם אותם" ,אז
"ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד" ,חס"ד הוא מספר
ע"ב ,שהוא ע"ב שמות המרומזים בצורת המנורה.
ועוד אמר "ושמר ה' אלקיך לך" ,כי ע"י אמירת למנצח בצורת
מנורה ,עי"ז ניצול מכל מיני פגעים רעים בדרך ,כמבואר
במנורת המאור ובשבט מוסר ועוד שהוא סגולה נפלאה לפני
שיוצאים לדרך ובשעת הנסיעה ג"כ ,כמובא לעיל.
וראה במפרשי המדרש הסמיכות של הלכות מנורה לפרשת עקב,
שהוא רק מפני שדרשו בשבת ,והי' אז קהל גדול בשעת
הדרש ,לכן דרשו ההלכות שצריכים להזהר בהם.
וידוע המדרש פליאה "אין עושין מלאכה אלא בשבת" ,שמבארים
המפרשים "אלא בשבת" כשאומרים "היום יום כו' בשבת",
ובשבת אומרים "היום יום שבת".
ובאופן זה אפשר לבאר ג"כ כאן "מהו לטלטלה בשבת" ,זאת
אומרת ,בכל השבוע שאומרים אז "בשבת".
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וידועים דברי הפחד יצחק ועוד ,שמתרצים הקושי' איך מותר
לומר פרקי תהלים לסגולה ,וחד מהם רצו לומר ע"ז כי
לא נחש ביעקב ,אבל מובא כבר בזה בשו"ת הרשב"א ורב האי גאון
ומובא בהקדמה לס' שמוש תהלים שבאופן אמירת פרקי תהלים
מותר ואין שום חשש ,וכל הספרים מלאים עם סגולות לתיקון
הגוף והנפש ע"י פסוקי תהלים )בענין אמירת תהלים לחולי הנפש עי' בס'
יסוד התשובה ויסוד יוסף( ,ובליקוטי הגר"א מביא הסודות בענין אמירת
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד סגולתו ,ויש בזה י"ג פעמים שם
הוי"הוצ"א אותיות או תיבות ועוד כוונות ,עיי"ש .ובליקוטי הגר"א
ובעץ חיים מביא ג"כ על קפיטל לדוד ה' אורי ,וסגולתו אפילו לכל
השנה אחר התפילות ,כמובא בספרי החיד"א והגר"א.
וזהו כוונת המדרש אם מותר לומר ולטלטל ה"למנצח" שנכתב
על קלף בצורת מנורה בשב"ת ,זאת אומרת ,בכל השבוע,
שאומרים בשיר של יום "היום יום כו' בשבת" :ר"א אומר חייב
חטאת ,כלומר שמחוייב לומר ה"למנצח" בצורת מנורה כדי לקנות
העון של חיוב חטאת ,שידוע גודל הענין של אמירת תהלים לכל
הרוצים לשוב בתשובה לתקן העבירות ,כמבואר בשל"ה ובראשית
חכמה ובזוהר.
וידוע גודל הענין שכל אחד מישראל עומד ומשתוקק להיות
ולהתפלל אצל הכותל מערבי שהוא מקום המקדש ,ומבזבז
ממון רב כדי לזכות להתפלל כמה פעמים אצל הכותל .ובזה שהוא
אומרים את ה"למנצח" בצורת מנורה ,לא רק שהוא עומד אצל
הכותל רק הוא ממש בבית המקדש ומדליק ומטיב הנרות ,ולא
רק פעם אחת ביום ,רק  22פעמים ביום .ולפי החיד"א בעבודת
הקודש והבן איש חי ,שבשעה שאומרים מזמור "אלקים יחננו
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ויברכנו" יצייר במחשבתו צורת המנורה אם אין הציור מנוח לפניו,
ה"ז חשוב ג"כ כמדליק המנורה בבית המקדש.
ובזה אפשר לפרש כוונת התפילה של פודנו ומצילנו כו',
שבעקבתא דמשיחא )עי' סוף סוטה "אין לנו על מי להשאן אלא על
אבינו שבשמים"( שלא יהיה לנו אל מי לילך ולבקש רחמים ותחנונים
שכבר כלו כל הקיצין אנו מבקשים פודנו ומצילנו בזכות השם
מעולם הוא שמך בזכות של השם מה"ש שהוא שם של ע"ב שמות
כנ"ל ,ותיבת "הוא" ג"כ בגי' י"ב ע"י צרופי י"ב שמותיו של הקב"ה,
ואם תכוון כנ"ל אז ,ואין לנו עוד אלוקים שלא יהיה עוד מדת הדין
ויהיה כולו רחמים ויהיה זולתך סלה ,הכוונה בזה ש"סלה" בגימטרי'
צ"ה ,בהקדם מה שבארתי שבפרשת שמיני בסוף הפרשה נרשם
מספר הפסוקים של פרשת שמיני ,צ"א פסוקים ,עבדי"ה סימן.
וצ"ב הרמז בצ"א פסוקים מה בעי בזה .וביארתי שם ,דהנה הפסוק
מסיים ובין החיה אשר לא תאכל ,ולדברי הנועם אלימלך הנ"ל דחי'
זו אדום והכוונה בזאת החי' אשר תאכלו שאדום יכלה מן הארץ,
אפ"ל דזהו שאמר הכתוב ,דכל זמן שהוא ובין החיה אשר לא תאכל,
דעדיין לא נכלה אדום מן הארץ ,צ"א פסוקים ,פי' דבזמן הגלות יש
יחוד השמות הוי' אדנ"י שעולים בגימטריא צ"א ,אבל לעתיד לבוא
בב"א יהי' יחוד השלם אדנ"י יהי"ה ,כמובא מהאריז"ל ,ועיין
בספה"ק זרע קודש )פרשת וירא( שכתב וז"ל ,רומז לנו הכתוב בר"ת
מתיבות י'ושב פ'תח ה'אהל היא יפ"ה ,ע"ד שאמרו ]רבותי[ ז"ל מאי
האי דאמרו אינשי כשמזווגים ומתחתנים איש ואשה אומרים
שהזיווג יהי' עולה יפה ,ולהבין איזה מקום יהי' עולה ,ומאי הלשון
הזה שיהי' עולה יפה ,ופי' כי כלל העבדות לייחד קוב"ה ושכינתי'
בחי' יחוד שמות הוי' ואד' שהצדיקים מייחדין במעשיהם הטובים.
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והנה כתוב בספרים שלעתיד יהי' משם הוי' אותיות יהי"ה ,שהו' תהי'
יו"ד ,וזה )זכריה י"ד ט'( ביום ההוא יהי' ה' אחד ,וכו' ,ונמצא יהי' יחוד
קוב"ה ]ושכינתי'[ יהי"ה אדנ"י גי' מספר יפ"ה ,שהזיווג הזה של איש
ואשה מעורר הזיווג העליון לקרב ביאת משיחנו ,ויהי' זיווג יהי"ה אדנ"י
גימ' מספר יפ"ה וכו' ,ועד שם היתה עבודת אברהם ליחוד הנ"ל ,והפתח
לזה הי' אברהם שממנו התחיל להשתלשל אומה הישראלית ,עכדה"ק.
אבל כל זמן שעדיין לא נכלה החי' זו אדום ,היחוד הוא הוי' אדנ"י.
ויש לפרש עד"ז דזהו שמפטירין פרשת שמיני )שמואל ב' ו'-ז'( מענין
דוד המלך ,וסיום ההפטרה הוא ונאמן ביתך וממלכתך עד
עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם ככל הדברים האלה וגו' ,פי'
דרק בעת הגלות היחוד הוא הוי' אדנ"י ,אבל לעתיד לבוא יכון כסא
דוד ואז באמת יהי' היחוד יהי' אדנ"י שעולה בגימטריא צ"ה ,וזהו
הרמז ע'ולם כ'כל ה'דברים ר"ת בגימטריא צ"ה ,דכשיכון כסא דוד
בב"א יהי' יחוד ב' שמות הקדושים צ"ה ,ודו"ק.
ועי' בשערי ציון להתפלל כל יום תפילת הע"ב שמות והיא סגולה
גדולה להנצל מכל פגעים רעים ,עיי"ש ,ועי"ע עבודת הקודש
להחיד"א ,ועיי"ע בכ"י שלי באריכות ,ואכמ"ל.
וזהוא ג"כ ביאור של עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מעולם וכו'
וים סוף להם בקעת וזדים טבעת וידידים העברת עברו ים
שמרמז לכוונת ע"ב שמות של ויסע ויבא ויט שע"י הי' הישועה
לשמך הגדול על שפת הים ,הכוונה לשם הנ"ל ,וזהוא הכונה צור
ישראל צור בגימטרי' רצה עם הכולל שע"י שם הנ"ל נעשה מצרה
אותיות רצה ,ועי' בעש"ט על התורה סו"פ בלק ביאור הוד והדר
אותיות דוה כו' וביאור שויתי הוי' לנגדי עיי"ש ,ואכמ"ל.
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וע"י אמירת התפילה הזאת בכוונה הנ"ל מבטל האדם כל גזירות רעות
ומרעין בישין מעליו ומעל כל בני ביתו ומעל כל ישראל .ובזה
ממתיק וממלל כל הדינים ,וכל אחד לפי כח כונתו ועומק מחשבתו
וקירות לבו והכנתו בכל אבריו וחושיו בודאי יהיה לבו בטוח בה' שיהיו
לו לרצון אמרותיו לפני אדון כל ויומתקו מעליו כל הדינים וכל
המקטרגים ,ויתהפכו למליצי יושר ,וישיג מבוקשיו במהרה בקרוב לכל
טוב ורצון אמן ואמן.

ענף ג'
פרק א  -מזמור המנורה
פסוקים של מזמור ס"ז שבתהלים שנקראת מזמור המנורה עוסקים בבקשה ובשבח
ה' המולך על כל העולם
א( הקב"ה הראה מזמור הזה לדוד המלך ,ולמשה רבינו ע"ה

דוד המלך עליו השלום הראהו הקב"ה ברוח הקדש מזמור "למנצח
בנגינות מזמור שיר אלהים יחננו" וכו' כתוב על טס של זהב
מופז עשוי בצורת מנורה .וכן הראה אותו למשה רבינו ע"ה .והיה
דוד המלך ע"ה נושא זה המזמור כתוב ומצוייר וחקוק במגינו בטס
של זהב כצורת מנורה כשהיה יוצא למלחמה והיה מכוין סודו והיה
נוצח אותם ואויביו נופלים לפניו) .קונטרס מנורת זהב כ"י מועתק מכ"י הרב
מהר"ר חיים באכנר זלה"ה בעל אור חדש על דיני ברכות .והעיד הרב מהר"ח הנזכר שהוא
העתיקו מכתיבת יד הקדש של הגאון מהרש"ל ז"ל ושם כתוב סודות ונפלאות הרמוזות
במזמור הנזכר( )"מדבר קדמות" להחיד"א ז"ל ]מערכת ד' אות כ"ב[(

ב( צורת המנורה היתה לדוד למגן ולמחסה

 ...לכן מקובל שהמנורה היתה מצויירת במגן דוד .להיות כי זכות
התורה והאמונות האמיתיות עם עיקרי הדת היו עומדים לדוד
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במלחמותיו ,ולכן היתה המנורה למגן ולמחסה אליו ,והוא מבואר.
)תורת העולה לרבינו משה איסרליש הרמ"א ז"ל ]סוף פרק כ'[ ועיי"ש מה שהאריך
בענין המנורה(

ג( לכוין לדעתו של דוד המלך ע"ה

בספר "כף החיים" לר' חיים פלאג'י ז"ל )אות י"ד( אחרי העתיק
לשון החיד"א בס' מדבר קדמות ,הוסיף בזה הלשון:
"וכן אנן יתמי דיתמי דלא בינת אדם לנו ,ראוי לכוין לדעתו
של דוד המלך ע"ה וכל קדושים עמו דהוו ידעי עומקן של
דברים סוד ה' ליראיו".
ד( סוד גדול לאומרה בצורת מנורה

סוד גדול לומר למנצח זה בצורת המנורה .וכן בסדור עם כוונות
האריז"ל של רבינו יעקב קאפיל ז"ל נדפס המזמור הזה
בצורת המנורה .וכן בסדר "עבודה ומורה דרך" דפוס סלאוויטא
נדפס המזמור בצורת המנורה .וכתוב שם מעל המנורה :בכל עת
שאומר זה המזמור ובפרט בליל ספירה ,יאמר אותו בציור המנורה.
)סדור עם כוונות האריז"ל של רבינו שבתי מראשקוב ז"ל] ,בסדר תיקון חצות ובכוונת
ספירת העומר[(

ה( טעם אמירת מזמור אלקים יחננו  -כאילו מקביל פני שכינה

ז"ל האבודרהם ,בסדר שחרית של חול" :ויש מקומות שנוהגין לומר
בכל יום מימות העומר" ,מזמור שיר אלקים יחננו ויברכנו" ,מפני
שיש בו מ"ט תיבות חוץ מן הפסוק הראשון שהוא פתיחת המזמור,
והם כנגד מ"ט ימי העומר .ועוד יש בו שבעה פסוקים חוץ מן הפסוק
הראשון ,והם כנגד ז' שבועות .ובמקצת מקומות אומרין אותו בכל
יום ,מפני שנקרא "מזמור המנורה" והקורא אותו בכל יום נחשב
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כמדליק המנורה בבית המקדש וכאילו מקביל פני שכינה כי תמצא ז'
פסוקים כנגד ז' קני מנורה ,וגם יש בו מ"ט תיבות כנגד מנין הגביעים
והכפתורים והפרחים והנרות שבז' קני המנורה שעולין למנין מ"ט.
ופסוק ראשון יש בו ד' תיבות כנגד מלקחיה ומחתותיה ,מלקחיה
תרי ,ומחתותיה תרי .עכ"ל) .שלמי צבור למהרי"ט אלגזי ז"ל במשפטי הזמירות(
ו( יגן מכל גזירות רעות להקהל

לצייר הלמנצח בצורת מנורה בבית הכנסת על הארון הקודש ויגין
בעד גזירה רעה ח"ו להקהל") .יראת אל" להגאון מוהר"ר אלעזר
מגרמיזא בעל הרוקח ז"ל ,מהרש"ל בספרו מנורת המאור ,האריז"ל ,סגולות ישראל(

ז( להנצל העיר מכל צרה

סגולה להנצל העיר מכל צרה לצייר המנורה בארון הקודש
ולקרות בו בכל יום כשנוטלין ס"ת מבה"כ זו לאחרת וק"ו
לבית להתפלל זהו סגולות ס"ת) .זוהר ויקרא ,ספר זכירה(
פרק ב
סגולתה  -לאומרה על קלף
א( שכרו רב ועצום:

מה מאד הפליגו באמירת "למנצח בנגינות  -בציור מנורה .וכתבו
ז"ל ששכרו רב ועצום .וראיתי קונטרס בכתב יד לראשונים
בזה בסודותיו ותועלותיו .ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר
אותו בכונה בציור מנורה כתוב על קלף) .עבודת הקודש להחיד"א ז"ל,
חלק "צפורן שמיר" ]סימן ב' אות ח"י[ ,ועי' חס"ל ]אות ו'[ ,ש"ץ ]דף ס"ו ע"א[ ,כף
החיים להרח"ף ]סי' י"ב אות י"ד[ ,כף החיים ]סי' נ"א אות י"א[(

ב( יאמר על קלף או נייר - ,ויהי' זקוף לפניו ולא משכב

כשאומר "למנצח בנגינות מזמור שיר" המצויר בצורת המנורה על
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קלף או על ניר ,יזקוף את הציור של המנורה שמסתכל בו ,כדי
שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה שהיתה זקופה ועומדת
בהיכל ,ולא יניח הציור מושכב ושטוח לפניו) .עוד יוסף חי' לבמח"ס
"בן איש חי" ]בפרשת ויגש אות ג'[(

ג( לאומרה אחר כל שלש תפילות

מצאתי כתוב ,שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור "למנצח
בנגינות ...אלקים יחננו" בצורת מנורה כתובה על קלף.
)עבודת הקודש להחיד"א ז"ל ,חלק כף אחת ]סימן כ"ו[(

ד( להדביק הלמנצח בסידור ע"י תפירה או דבק

בספר סגולות ישראל )מערכת מ' אות ס"ד( כתב וז"ל :ועיין להרב
שע"ת סי' א' ס"ק ג' שכתב דכיון שיש בה שם המפורש
אינו ראוי שתהי' בקלף מצויירת כדי שלא תפיל לארץ שע"פ
הרוב אינם משמרים אותה כראוי ותשתפכנה בראש כל חוצות
ע"ש ,והרב כף החיים כתב שיהיה זהיר שלא תפיל ארצה .ואני
אומר דיותר טוב שתהיה דבוקה בסידור ע"י תפירה או ע"י דבק
בתחלת הסידור וזהו דרך הנאה לעשות כבוד לשמו י"ת עכ"ל.
ה( בכתב אשורית זוכים שכל תיבה עלה למעלה וכו' והוא סגולה בדוקה ומנוסה

"כשאתה אומר שמע תצייר את צורת השי"ן והמ"ם והעי"ן כמו
שהם כתובים בכתב אשורית לנגד עיניך וכן על זה
הדרך בכל תיבה ותיבה עד הסוף .גם תביט הנקודות וטעמים שעל
כל אות ואות כאשר הם מצוירים לפניך בסידור ובזה אז תזכה
שכל תיבה ותיבה תעלה ממש כצורתה למעלה מעלה כל אות
למקומו ושורשו לפעול פעולות ותיקונים נפלאים הצריכים אליו
ודבר זה הוא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים עצמם בזה
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לבטל ולהסיר מעליו כל מחשבות ההבלים הטורדות ומונעות
טהרת המחשבה וכוונה".
)בן איש חי(
ו .עיני תמיד אל ה'

וכן הרב החיד"א זצוק"ל כותב בזה"ל" :כשאתה הולך לישן יצייר
שם המיוחד הוי"ה ב"ה כאילו כתוב לפניו בכתב אשורית
)צפורן שמיר
גדולה עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי"
ס"ח קכ"א(

ז( וכן כתב רבינו הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זצוק"ל
זיע"א בצעטיל קטן שלו שיצייר לפניו בשעת אכילה אותיות
)צעטיל קטן(
מאכ"ל "בכתב אשורית".
פרק ג
גודל מעלת אמירת מזמור ס"ז ,הנקרא מזמור המנורה  -סודות ורמזים גדולים
ונפלאים שממנו הברכה והאורה והצלחה לכל העולם.

א .בספר "יראת אל" להגאון הגדול מוהר"ר אלעזר מגרמיזא
בעל הרוקח ז"ל )העתקנו לפי כת"י ישן .ויתכן שהוא הכת"י לראשונים
שראהו החיד"א ז"ל כמובא להלן( .בתחילת הקונטרס מצוייר המזמור
בצורת המנורה) .הפסוק "אלהים יחננו ויברכו" וגו' הוא הקנה הימני תחת תיבת
"למנ" ,דהיינו לימין הקורא( .מעל הפסוק למנ צחב וגו' כתוב הפסוק
"כי עמך מקור חיים" וגו' .למטה אצל קני המנורה כתובים
השמות היוצאים מסופי הפסוקים של ששה הקנים .אח"כ כתוב
כך:
המזמור הזה עשה דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש ויש בו
סודות ורמזים גדולים ונפלאים והוא עשוי בצורת
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המנורה .והם ג' פסוקים בצד ימין ופסוק ישמחו וירננו באמצע וג'
פסוקים בצד שמאל והם ז' פסוקים כנגד ז' קני המנורה .והקנה
האמצעי הוא גוף המנורה ..ופסוק ראשון למנצח ...אינו מן המנין
אך הוא שם ) (...המזמור .והם שמות הקדושים של הקב"ה והם
כתובים על כל אחד ואחד מז' קני המנורה .והם ג' אותיות על כל
קני המנורה וב' אותיות על קנה האמצעי .וששה פסוקים מן
המזמור הזה דע כי ו' פסוקים רמוזים לששה קצוות העולם מזרח
מערב צפון דרום שמים וארץ .והש"י ברא אותם הוא אדון ומלך על
כל ..רומז לקנה האמצאי שהוא הגוף .וזה הפסוק רומז ליום השבת
שמעלתו וקדושתו על ו' ימי המעשה והוא סוד עץ החיים )אשר בתוך
הגן( רצה לומר באמצע הגן ומזה קנה האמצעי היה בו שפע השמן
לכל הנרות שעל קני המנורה .וזה הנר מקנה האמצעי היה מאיר
ונותן אור גדול יותר מכל הנרות שעל ז' קני המנורה .כמו כן רומז
להקב"ה שממנו הברכה והאורה וההצלחה לכל העולם .וכמו כן
ארץ ישראל הוא קנה האמצעי וירושלים הוא נר מן קנה האמצעי
ובהמ"ק הוא האור המתפשט ,וירושלים ובהמ"ק של מטה דכתיב
כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו .ומזה קנה האמצעי שהוא
א"י ישפיעו ממנו הברכות וההצלחות והתבואות לכל הארצות מן
הו' איקלמים שיש בעולם .לפיכך אמרו ...א"י ראש לכל הארצות
וממנו מוצצים ומתפרנסים כל הארצות שבעולם...
ובזה הענין תבין סוד קדושת יום השבת .והאותיות הראשי
פסוקים מן הז' פסוקים ...בגימטריא ע"ב כנגד שמות של
הקב"ה היוצאים מן ויס"ע ויב"א וי"ט.
ובזה המזמור תמצא האותיות של ע"ב שמות .בפסוק ראשון
אלהים יחננו תמצא בו ז' תיבות והוא רמז לז' ככבי לכת
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המנהיגים המזלות והעולם כולו ברצון הש"ית...

I
)כאן בא

באריכות רמזים וסודות על מספר התיבות שבכל פסוק וראשי תיבות וכו'( .ודוד
המלך ע"ה נושאו במגינו מצויר בצורת מנורה והיה נוצח מלחמותיו
ואויביו נופלים לפניו.
ואמרו בעלי הקבלה הקב"ה הראה לדוד מזמור זה ברוח הקודש
כתב באותיות מופז ונעשה בצורת מנורה .וכן הראה למשה
רבינו ע"ה במראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה.
והרואה אותו מצויר בצורת מנורה ימצא חן וחסד בעיני אלקים
ואדם.
ואם יצוייר בבה"כ בארון הקודש יגין בעד גזירה להקהל.
והאומרו בכל יום קודם הנץ החמה ,לא יקרה לו מקרה רע.
וחשוב הוא לפני הקב"ה כאילו הדליק המנורה בבית המקדש.
ומובטח שהוא בן עוה"ב.
והאומרו בבוקר אחר ברכת כהנים ז' שבועות כל ימי הספירה לא
יקרה לו נזק כל השנה כולה ויצליח במעשיו .והכל
רומזים עניינם כנגד ז' קני המנורה חנינה ברכה אורה ישועה הודאה
שמחה רננה שכל אלו ענינים עתידים להיות לישראל .וראוי לכוין
בה .וגם טוב לאומרו ז"פ כשאדם יוצא לדרך לשלום ולהצלחה.
והפסוק "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" היה כתוב עליה על
כל קנה וקנה תיבה אחת ...ועל הקנה האמצעי שהוא
שבת ועץ החיים ...כתוב עליו תיבת החיים בעבור שהוא ארץ החיים
וממנו יושפעו כל הברכות והצלחות ...ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
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ב .חמשה חומשי תורה  -נגד המנורה נאמרו.

בקונטרס "מנורת זהב" שהועתק מכתב יד מופת הדור הגאון
מהר"ר שלמה נ"ע מאוסטרא לוריא מהרש"ל )נדפס
בויניציאה על ידי יחיאל בר אשר הכהן ז"ל הנקרא מיכל כהן יצו .וחיד"א ז"ל ראה
קונטרס זה בכת"י והביא עדות לכך שכתב היד הועתק מכתיבת יד הקודש של הגאון

מהרש"ל ז"ל ,כמובא להלן( ובו העתק כמעט כלשון הספר "יראת אל"
בשם הגאון בעל הרוקח ז"ל .ובצד ציור המנורה כתוב כך:
חמשה חומשי תורה נגד המנורה נאמרו.
בראשית ז' תיבות
שבעה נרות.

)בפסוק הראשון של ספר בראשית יש בו ז' תיבות(

נגד

שמות י"א תיבות נגד י"א כפתורים.
ויקרא ט' תיבות נגד ט' פרחים.
במדבר י"ז תיבות נגד גובה של מנורה שהוא י"ז טפחים ומשהו,
כיון שהאחרון חסר לא נכתבה תיבה נגדו.
דברים כ"ב תיבות נגד כ"ב גביעים.
והיתה גבוהה י"ח טפחים להורות על מספר ח"י כי היא עץ החיים
אשר בה תוסיף חיים על המחזקים בה כמו שנאמר "עץ
חיים היא" וגו'.
ג( הקב"ה הראה מזמור הזה לדוד המלך ,ולמשה רבינו ע"ה

דוד המלך עליו השלום הראהו הקב"ה ברוח הקדש מזמור
"למנצח בנגינות מזמור שיר אלהים יחננו" וכו' כתוב על טס
של זהב מופז עשוי בצורת מנורה .וכן הראה אותו למשה רבינו
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ע"ה .והיה דוד המלך ע"ה נושא זה המזמור כתוב ומצוייר וחקוק
במגינו בטס של זהב כצורת מנורה כשהיה יוצא למלחמה והיה
מכוין סודו והיה נוצח אותם ואויביו נופלים לפניו) .קונטרס מנורת זהב
כ"י מועתק מכ"י הרב מהר"ר חיים באכנר זלה"ה בעל אור חדש על דיני ברכות .והעיד
הרב מהר"ח הנזכר שהוא העתיקו מכתיבת יד הקדש של הגאון מהרש"ל ז"ל ושם כתוב

סודות ונפלאות הרמוזות במזמור הנזכר(.
)"מדבר קדמות" להחיד"א ז"ל ]מערכת ד' אות כ"ב[(

ד( צורת המנורה היתה לדוד למגן ולמחסה

 ...לכן מקובל שהמנורה היתה מצויירת במגן דוד .להיות כי זכות
התורה והאמונות האמיתיות עם עיקרי הדת היו עומדים לדוד
במלחמותיו ,ולכן היתה המנורה למגן ולמחסה אליו ,והוא
מבואר) .תורת העולה לרבינו משה איסרליש הרמ"א ז"ל ]סוף פרק כ'[ ועיי"ש מה
שהאריך בענין המנורה(

ה( לכוון לדעתו של דוד המלך ע"ה

בספר "כף החיים" לר' חיים פלאג'י ז"ל )אות י"ד( אחרי העתיק
לשון החיד"א בס' מדבר קדמות ,הוסיף בזה הלשון" :וכן
אנן יתמי דיתמי דלא בינת אדם לנו ,ראוי לכוין לדעתו של דוד
המלך ע"ה וכל קדושים עמו דהוו ידעי עומקן של דברים סוד
ה' ליראיו".
ו( סוד גדול לאומרה בצורת מנורה

סוד גדול לומר למנצח זה בצורת המנורה .וכן בסדור עם כוונות
האריז"ל של רבינו יעקב קאפיל ז"ל נדפס המזמור הזה
בצורת המנורה .וכן בסדר "עבודה ומורה דרך" דפוס סלאוויטא
נדפס המזמור בצורת המנורה .וכתוב שם מעל המנורה :בכל עת
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שאומר זה המזמור ובפרט בליל ספירה ,יאמר אותו בציור המנורה.
)סדור עם כוונות האריז"ל של רבינו שבתי מראשקוב ז"ל] ,בסדר תיקון חצות ובכוונת
ספירת העומר[(

ז( טעם אמירת מזמור אלקים יחננו  -כאילו מקביל פני שכינה

ז"ל האבודרהם ,בסדר שחרית של חול" :ויש מקומות שנוהגין
לומר בכל יום מימות העומר" ,מזמור שיר אלקים יחננו
ויברכנו" ,מפני שיש בו מ"ט תיבות חוץ מן הפסוק הראשון שהוא
פתיחת המזמור ,והם כנגד מ"ט ימי העומר .ועוד יש בו שבעה
פסוקים חוץ מן הפסוק הראשון ,והם כנגד ז' שבועות .ובמקצת
מקומות אומרין אותו בכל יום ,מפני שנקרא "מזמור המנורה"
והקורא אותו בכל יום נחשב כמדליק המנורה בבית המקדש
וכאילו מקביל פני שכינה כי תמצא ז' פסוקים כנגד ז' קני מנורה,
וגם יש בו מ"ט תיבות כנגד מנין הגביעים והכפתורים והפרחים
והנרות שבז' קני המנורה שעולין למנין מ"ט.
ופסוק ראשון יש בו ד' תיבות כנגד מלקחיה ומחתותיה ,מלקחיה תרי,
ומחתותיה תרי .עכ"ל) .שלמי צבור למהרי"ט אלגזי ז"ל במשפטי הזמירות(
ח( יגן מכל גזירות רעות להקהל

לצייר הלמנצח בצורת מנורה בבית הכנסת על הארון הקודש ויגין
בעד גזירה רעה ח"ו להקהל") .יראת אל" להגאון מוהר"ר אלעזר
מגרמיזא בעל הרוקח ז"ל ,מהרש"ל בספרו מנורת המאור ,האריז"ל ,סגולות ישראל(

ט( להנצל העיר מכל צרה

סגולה להנצל העיר מכל צרה לצייר המנורה בארון הקודש
ולקרות בו בכל יום כשנוטלין ס"ת מבה"כ זו לאחרת וק"ו
)זוהר ויקרא ,ספר זכירה(
לבית להתפלל זהו סגולות ס"ת.
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פרק ד
א( אמירתו כשנכנס לבית הכנסת

אחר שנכנס לבית הכנסת יאמר מזמור אלהים יחננו ז' פעמים
ויקיף בכל פעם התיבה.
ובשבת יקיף פעם אחת התיבה ולא יותר.

)אור הישר עמוד העבודה

סימן ה ,סידור תפלה ישרה ברדיטשוב(

ב( בלמנצח יש שבעה פסוקים  -כנגדם יקיף שבע הקפות סביב התיבה שבאמצע
בית הכנסת

בסידור חמדת ישראל דף יא :וזל"ק :ואחר שנכנס לבית הכנסת
ישתחוה כנגד ההיכל ויאמר אח"כ מזמור אלהי"ם יחננו
ויברכנו וכו' אשר יש בו שבעה פסוקים וכנגדם יקיף שבעה
הקפות סביב התיבה שבאמצע בית הכנסת .וטוב הוא שיכוין
לגמור פסוק אחד בכל הקפה מהם .ויכוין כי התיבה היא כנגד
המלכות ותכוין להמשיך אליה שבעה אורות מקיפים שהם מן
החס"ד עד המלכות ואור המקיף של המלכו"ת ג"כ אנו ממשיכים
אליה והיא בכלל השבעה מקיפים וגם תכוין לכלול עצמך לקבל
מן שבעה אורות המקיפים האלו אתה והמלכות ביחד .עוד ביום
ראשון תכוין לפסוק ראשון שהוא אלהי"ם יחננו וכו' ותכוין כי היא
גובר על הששה הפסוקים והוא תגבורת החסד על הששה
התחתונות וביום השני תכוין כי פסוק השני גובר על כולם והוא
הגבור"ה .ובה תכוין עד יום הששי כי אז תכוין בפסוק הששי
הגובר על כולם.
ואמנם ביום השבת )אין( צורך רק להקיף אלא הקפה אחת בלבד
והוא ספיקא אם הוא כנגד הת"ת הנקראת שבת וכולם
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כוללין בו .אם הוא כנגד הבינה הכולל לכל השבעה ולכן אין בשבת
רק הקפה אחת ,עכ"ל.
ג( סדר הקפת התיבה באמירת למנצח

 ...כשיכנס ישתחוה כנגד ההיכל ,ואחר כך יאמר מזמור אלקים
יחננו )שבו( שבעה פסוקים כנגד שבעה מקיפים דחסד עד המלכות,
ואם עדיין אין שם בני אדם הרבה דלא מחזי כיוהרא.
ובכל פסוק ממנו יקיף פעם א' התיבה סוד המלכות ז' פעמים
להמשיך לה מקיפים אלו ושיהנה גם הוא מאורם .ותכוין
לכלול נפשך עם המלכות יחד לקבל מז' אורות מקיפים הנ"ל ועל
ידי הקפה אנו ממשיכין אליה.
יום ראשון אלהים יחננו וכו' שהוא כנגד מקיף החסד הוא הגובר,
על שאר פסוקים.
יום שני לדעת וכו' שהוא כנגד מקיף הגבורות והוא הגובר וכו'.
יום שלישי יודוך וכו' שהוא כנגד מקיף הת"ת והוא הגובר וכו'.
יום רביעי ישמחו וכו' שהוא כנגד מקיף נצח והוא הגובר על
שאר וכו'.
יום חמישי יודוך וכו' :שהוא כנגד מקיף ההוד והוא הגובר על
שאר וכו'.
יום ששי ארץ וכו' .שהוא כנגד מקיף היסוד הוא הגובר על שאר וכו'.
יום שבת יברכנו אלהים ויראו אותו כל אפסי ארץ שהוא כנגד
מקיף המלכות והוא הגובר על שאר וכו'.
)סידור האריז"ל להר"ר שבתי ז"ל(
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פרק ה
א( לאומרה על קלף

מה מאד הפליגו באמירת "למנצח בנגינות  -בציור מנורה .וכתבו
ז"ל ששכרו רב ועצום .וראיתי קונטרס בכתב יד לראשונים
בזה בסודותיו ותועלותיו .ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר
אותו בכונה בציור מנורה כתוב על קלף) .עבודת הקודש להחיד"א ז"ל,
חלק "צפורן שמיר" ]סימן ב' אות ח"י[ ,ועי' חס"ל ]אות ו'[ ,ש"ץ ]דף ס"ו ע"א[ ,כף
החיים להרח"ף ]סי' י"ב אות י"ד[ ,כף החיים ]סי' נ"א אות י"א[(

ב( יאמר על קלף או נייר - ,ויהי' זקוף לפניו ולא משכב

כשאומר "למנצח בנגינות מזמור שיר" המצויר בצורת המנורה על
קלף או על ניר ,יזקוף את הציור של המנורה שמסתכל
בו ,כדי שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה שהיתה זקופה
ועומדת בהיכל ,ולא יניח הציור מושכב ושטוח לפניו) .עוד יוסף חי'
לבמח"ס "בן איש חי" ]בפרשת ויגש אות ג'[(

ב( לאומרה אחר כל שלש תפילות

מצאתי כתוב ,שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור "למנצח
בנגינות ...אלקים יחננו" בצורת מנורה כתובה על קלף.
)עבודת הקודש להחיד"א ז"ל ,חלק כף אחת ]סימן כ"ו[(

ד( להדביק הלמנצח בסידור ע"י תפירה או דבק

בספר סגולות ישראל )מערכת מ' אות ס"ד( כתב וז"ל :ועיין להרב
שע"ת סי' א' ס"ק ג' שכתב דכיון שיש בה שם המפורש
אינו ראוי שתהי' בקלף מצויירת כדי שלא תפיל לארץ שע"פ הרוב
אינם משמרים אותה כראוי ותשתפכנה בראש כל חוצות ע"ש,
והרב כף החיים כתב שיהיה זהיר שלא תפיל ארצה .ואני אומר
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דיותר טוב שתהיה דבוקה בסידור ע"י תפירה או ע"י דבק בתחלת
הסידור וזהו דרך הנאה לעשות כבוד לשמו י"ת עכ"ל.
ה( בכתב אשורית זוכים שכל תיבה עלה למעלה וכו' והוא סגולה בדוקה ומנוסה

"כשאתה אומר שמע תצייר את צורת השי"ן והמ"ם והעי"ן כמו
שהם כתובים בכתב אשורית לנגד עיניך וכן על זה
הדרך בכל תיבה ותיבה עד הסוף .גם תביט הנקודות וטעמים שעל
כל אות ואות כאשר הם מצוירים לפניך בסידור ובזה אז תזכה
שכל תיבה ותיבה תעלה ממש כצורתה למעלה מעלה כל אות
למקומו ושורשו לפעול פעולות ותיקונים נפלאים הצריכים אליו
ודבר זה הוא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים עצמם בזה
לבטל ולהסיר מעליו כל מחשבות ההבלים הטורדות ומונעות
)בן איש חי(
טהרת המחשבה וכוונה".
וכן הרב החיד"א זצוק"ל כותב בזה"ל" :כשאתה הולך לישן יצייר
שם המיוחד הוי"ה ב"ה כאילו כתוב לפניו בכתב אשורית
גדולה עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי".
)צפורן שמיר ס"ח קכ"א(

וכן כתב רבינו הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זצוק"ל זיע"א
בצעטיל קטן שלו שיצייר לפניו בשעת אכילה אותיות מאכ"ל
)צעטיל קטן(
"בכתב אשורית".
פרק ו
א( האומרה בכל יום בהנץ החמה ,לא יקרה לו שום רע.

כל האומר )מכאן בחוקי חיים אות ס' סק"ג( מזמור "למנצח בנגינות
מזמור שיר" )תהלים סז( בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה,
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לא יקרה לו שום מקרה רע ,וחשוב לפני הקדוש ברוך הוא כאלו
הוא מדליק נרות בבית המקדש.
יצליח במעשיו ולא יהא ניזוק כל היום.

ובספר "מנורת המאור" כתב :לאמרו בימי העמר כששליח צבור
אומר ברכת הכהנים ,יאמר היחיד "למנצח בנגינות מזמור
שיר" עד "אפסי ארץ" ,ויצליח במעשיו )אגרת הרמב"ן( ,ויסתכל
בצורת המנורה ,ולא יהא נזוק כל היום .ומסים שם :וטוב לאמרו
אפלו כל ימות השנה .עד כאן לשונו.
ילך לשלום ולהצלחה

וכל האומרו שבע פעמים בדרך ויכון בו ,ילך לשלום ולהצלחה.
וטוב שכל אדם יסתכל בו קדם צאתו לדרך ,ובדרך יתפלל
אותו כאמור.
)שבט מוסר פל"א(
ב( אמירתו קודם ברכת המזון

מנהג הרב לומר קודם ברכת המזון פסוקים אלו )תהלים סז( "למנצח
בנגינות" וגו') ,תהילים לד ,ב( אברכה את ה' וגו') ,קהלת יב ,יג(
סוף דבר הכל נשמע וגו' )תהילים קמה ,כא( תהלת ה' ידבר פי וגו',
)תהילים קטו ,יח( ואנחנו נברך י"ה וגו') ,יחזקאל מא ,כב( וידבר אלי זה
השלחן וגו')) .אור הישר עמוד העבודה סימן יב ,סידור תפלה ישרה כתר נהורא
ברדיטשוב(

ג( לאומרה בימי הספירה  -סודותיו

לדעתי סוד הכתוב הזה וצורך העניינים המיוחסים אל השמאל
לסיוע פעולות הימין וצורתם ותבניתם צויירו ונרשמו
במזמור נכבד ומעולה היה המנהג לאומרו בימי הספירה .והוא,
"אלהים יחננו ויברכנו" וגומר )תלים ס"ז( ,שבא בקבלה שהיה מצוייר
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במגן דוד כדמות מנורה .שלשה קני מנורה מצדה האחד והם ג'
פסוקים רצופים ,אלקים יחננו ,לדעת בארץ ,יודוך עמים .ושלשה
קני מנורה מצדה הב' והם יודוך עמים ,ארץ נתנה יבולה ,יברכנו
אלהים .והקנה האמצעי הוא פסוק ישמחו וירננו לאומים ,העומד
באמצע ,כי הוא ארוך מכולם כמשפט הקנה האמצעי .והנה יש בז'
הקנים מ"ט תיבות כמספר ימי הספירה ,כמו שמספר הפסוקים
הנזכרים היו על מספר שבתותיה וכו' .וזה תוארה ,הקנה הראשון
מהימין הוא "אלהים יחננו ויברכנו" וגו' .וכו' ,הקנה הראשון
מהשמאלי וכו' "הוא יברכנו אלהים וייראו אותו כל אפסי ארץ".
וכו' .והנה להיות הימים האלה ,שמתחלת ספירת העומר ועד
תשלומה בכללם ופרטם ,מסכימים עם כללי ופרטי המזמור הזה,
רצוני ,בהיות מספר הפסוקים כמספר השבועות ,ומספר התיבות
כמספר הימים כמו שאמרנו ,היה המנהג בכל ישראל לקרא אותו
בכל לילות זה הזמן ,סמוך לספירה ,וכו'.
)עקידת יצחק לרבינו יצחק עראמה זללה"ה ]בפרשת אמור[(

ד( לאומרה מעומד  -ובימי הספירה יכוין בכל יום ויום מן המ"ט ימים

גם ראיתי למורי ז"ל ,מקפיד וזהיר מאד ,לומר אחר ספירת
העומר" ,מזמור אלהים יחננו" כו' ,כולו מעומד ,ולכוין בכל יום
ויום מן המ"ט ימים ,בתיבה אחת ממ"ט תיבות שיש בזה המזמור.
גם יכוין באות אחת ממ"ט אותיות שיש בפסוק "ישמחו וירננו"
כו' .וזה מספר אותיות המ"ט של הפסוק "ישמחו" כדי שלא
תטעה בהם ,תיבת לאמים חסר ו' ,תשפוט מלא ו' ,תיבת מישור
)"שער הכוונות" למהרח"ו ז"ל ]ענין ספירת העומר ,סוף דרוש י"א[(
מלא ו'.
ה( סגולתה בימי העומר ,בברכת כהנים ,ובכל יום ,וחשוב כאלו הדליק את הנרות בבית המקדש

מצאתי כתוב בשם אגרת הרמב"ן ,דכל ימי העומר כשאומרים
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ברכת כהנים ,אם יאמר היחיד מזמור זה יצליח במעשיו ,ואם
יסתכל בצורת המנורה שבו לא יהא ניזוק כל היום .ומסיים ,וטוב
לאומרו בכל יום .וכל האומרו בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה
לא יקרה לו שום מקרה רע ,וחשוב כאילו הדליק את הנרות בבית
המקדש .עכ"ל") .שלמי חגיגה" למהרי"ט אלגאזי ]בהלכות ספירת העומר אות ל"ו[,
ראה באריכות בפתחי עולם אות ט"ז ,ובכף החיים אות ל"ו(

ו( ההצלחה תשרה בכל מעשיו

בספר ילקוט מעם לועז בפ' אמור בדיני ספירת העומר
רע"ט( וז"ל :אומרים הספרים שכל האומר מזמור זה כפי
שהוא מצויר כאן בכל אחד מימי העומר אחרי ברכת כהנים
שאומרים הכהנים בשחרית ,לא יארע לו שום נזק באותה שנה,
וההצלחה תשרה בכל מעשיו .ומזמור זה כתב דוד המלך בצורת
מנורה במגינו כשהיה יוצא למלחמה ,ובזה נצח את אויביו) .כסא
)ויקרא דף

רחמים(

ז( למצוא חן בעיני אלקים ואדם  -אם הוא מצוייר על ארון הקודש יגן בעד גזירה
רעה על הקהל

המזמור הזה וכל זה עם המנורה רומז לעניינים גדולים ,ויש בו
סגולות רבות והיה דוד המלך ע"ה נושא זה המזמור
כתוב ומצוייר במגינו כצורת מנורה כשהיה יוצא למלחמה היה
נוצח אותם ונופלים לפניו אויביו.
ואמרו חכמים ז"ל ,כל מי שמתפלל אותו זה המזמור כמנורה בכל
יום בהנץ החמה ,לא יקרה לו שום גזירה רעה ויהיה חשוב
לפני בורא עולם ית' הב"ה כאילו הוא מדליק נרות בביהמ"ק ויהיה
מובטח שהוא בן עולם הבא .וכל האומר אותו אחר ברכת כהנים
בבוקר בשבעה שבועות של ימי הספירה לא יקרה לו שום נזק
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בכל השנה כולה ,ויהיה מצליח במעשיו ,וכו' ,וכמו כן כל הקורא
אותם בכוונה שיכוון בו ,וכל האומר אותו שבעה פעמים בדרך
ויכוין ,כי ילך לשלום ולהצלחה) .מהרש"ל ,בספרו "מנורת זהב טהור" ,והוא
העתק מדברי רבינו אלעזר בעל הרוקח בספר "יראת אל"(

ח( ע"י אמירתה -זוכים להקביל נרו של מלך המשיח

מצאתי במדרש רבתי פרשת אמור ,אמר רבי אלעזר בן
שמוע ,בזכות "יערוך את הנרות" ,תנצלו מן "ערוך
מאתמול תפתה" )ישעיהו ל'( .אמר רבי חנן בזכות להעלות נר
תמיד ,אתם זוכים להקביל נרו של מלך המשיח ,כמש"נ
]תהלים קל"ב[ ,ערכתי נר למשיחי ,וגו' ,הנה ודאי דרשות אלו
רומזים על מה שנתבאר ,כי כלל התורה מצלת מדינה של
גיהנם ומקרבת מלך המשיח וכו' ,עכ"ל) .תורת העולה לרבינו משה
איסרליש הרמ"א ז"ל ]סוף פ"כ[(

ט( לצייר לפניו צורת המנורה

טוב לומר "מזמור אלהים יחננו ויברכנו" בצורת המנורה .ובציור
ההשכלה בלבד סגי ,אם אין ציור מונח לפניו) .בן איש חי לרבינו
יוסף חיים ז"ל ]שנה ראשונה פ' ויגש ד'[(

י( יועיל לכמה דברים טובים

מצאתי כתוב שיש לומר זה המזמור בצורת המנורה .ויועיל
כוונתו לכמה דברים טובים כי יש בו סודות גדולים.
ובפרט בלילי ספירה) .סדור "שערי השמים" מבעל השל"ה זי"ע(
יא( אחר כל שלש תפלות

יאמר אחר כל שלש תפלות "מזמור לדוד ה' רעי" ומזמור "אלקים
יחננו" )האר"י ז"ל() ,עבודת הקודש להחיד"א ז"ל ,חלק קשר גודל ]אות י"ג[(
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יא*( אחר הסרת הטלית

בסידור האריז"ל להר"ר שבתי מראשקוב ז"ל )בדף קי"ז( וזל"ק:
אחר הסרת הטלית יאמר מזמור לדוד ה' רועי ,ומזמור
אלקים יחננו ,עכ"ל.
יב( הטעם שאומרים אחר התפלה

בסידור עמודי שמים למהריעב"ץ )דף קצ"ח( דפוס ישן נושן
שהדפיסו הגאון המחבר זצ"ל ,וז"ל :י"א למנצח )ס"ז(
וי"א גם אדון עולם ,הטעם כדי לסיים במה שהתחילו להתפלל
כדרך שעושין בסיום התורה ,עכ"ל.
יג( סגולה להצלחה

יאמר בכל יום בבקר קפטיל ס"ז בצורת המנורה בדוק ומנוסה,

)מצאתי

בכמה ספרים() ,שער הצלחה מהצה"ק המקובל מרן רבי ברוך פנחס מסקאליע זי"ע(

יד( סגולתה  -להולך לדרך

כל האומר מזמור למנצח בנגינות בצורת המנורה ז' פעמים
כשיוצא לדרך ויכוון בו ,ילך לשלום ולהצלחה ,וטוב שיאמרה
קודם שיסיים תפלת העמידה כשהוא כתובה על קלף) .ס' יראת אל,
מהרש"ל בס' מנורת זהב טהור ,תורת העולה לרבינו הרמ"א ,עבודת הקודש ,אגרת
הרמב"ן שלמי חגיגה למהרי"ט אלגזי ,שבט מוסר ,כף החיים(

טו( סגולתה  -לתיקון היסוד

מובטח לו שלא יקרנו מקרה בלתי טהור ,עיין הרש"ץ.

)ימלט נפשו,

לקוטים מפרדס ,מע' מנורה ,סגולות ישראל(

טז( לפני השינה יאמר הלמנצח

בסידור חמדת ישראל שסידר הגאון הקדוש המקובל האלקי גדול
מרבן שמו מוהר"ר שמואל וויטאל זי"ע ,בן הגה"ק
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המקובל האלקי הנשר הגדול מו"ה חיים וויטאל זי"ע ,שקיבל מפני
רבו האר"י זי"ע ,שקיבל מפי אלי' ז"ל) ,בדף קי"ד ע"ב( וזל"ק :א"ש
עוד אני אומר קודם שאישן יאמר" :למנצח בנגינות מזמור שיר"
וכו' ,עכ"ל.
יז( כאלו הדליקה בביהמ"ק  -כאלו מקבל פני השכינה  -לא יקרה לו שום גזירה
רעה  -מובטח לו שהוא בן עוה"ב

בספר ראה מעשה ד' קכ"ב שכתב וז"ל :ובספר לקוטים מפרדס
)ערך המנורה( כתב וז"ל :מה שנוהגים לכתוב "למנצח
בנגינות" בצורת מנורה ולמעלה כותבים שם הוי"ה ב"ה בפ'
שויתי ד' לנגדי תמיד שתועיל לענין היראה וגם מועיל לנצח
אויבינו ודוד המלך ע"ה הי' נושא המנורה ומנצח אויביו ולזה
כותבין למנצח ופ' שויתי והיא סגולה שלא יוזק ולא יקרא לו
מקרה רע ב"מ עכ"ל .ובס' חרדים כ' על פ' ובשם אלקינו נדגול
צריך שישא דגל ד' בימינו ושם ד' חקוק עליו כי מלחמות
היצר הוא מלחמות השם והרשעים וכסילים מרים קלון דגל
הטומאה החיצוניות ואז גורם לשלוט הבאים מסטרא דילה שם
העכו"ם והצדיקים הקדושים מרימים דגלו י"ת באותיותיו ואז
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ד"א נזכיר המה כרעו
ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד ה' הושיעה המלך הנלחם
מלחמותינו הוא יעננו ביום קראנו.
וכתב בספר שערי תפלה להרב מהר"י רוקח בדין זה וז"ל:
למנצח בנגינות עיין הרד"א )ד' מ"ו ע"ב( דהקורא אותו
בכל יום בצורת המנורה נחשב לו כאלו הדליקו בביהמ"ק וכאלו
מקבל פני השכינה יעיי"ש .ועיין מהרח"ך ז"ל שכתב בצורת
המנורה .האריז"ל הי' אומר ,מי שאומר זה המזמור בצורת
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המנורה בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום גזירה רעה
וכאלו מדליק נרות בבית המקדש ומובטח לו שהוא בן עולם
הבא וימצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם ואם הוא מצויר
על ארון הקודש יגן עלינו מכל גזירות רעות להקהל וכל אומרו
ז"פ בדרך ויכוין בה ילך לשלום ולהצלחה ע"ש וראיתי דברים
נפלאים ציור מנורה נאה מהרב מהרי"א אל אנקא"ר כת"י
)סגולות ישראל(
וכתוב בה כל המעלות ,וכו'.
יח( כאילו נבנה בית המקדש  -וכאילו הדליק המנורה בבית המקדש

טעם על גודל ענינו באמירת למנצח בצורת מנורה ,כי איתא
במנחות דק"י אע"א" :אלו תלמידי חכמים העוסקים
בהלכות עבודה מעלה עליהם הכתוב כאלו נבנה בית המקדש
בימיהם" .ומטעם זה כתוב בסה"ק "יראת אל" להקדוש רבי
אלעזר מגרמיזא בעל הרוקח ז"ל "שהאומרה חשוב הוא לפני
הקב"ה כאילו הדליק המנורה בבית המקדש ,ומשפיע שפע לכל
העולם" יע"ש.
ובחנוכה בשעת הדלקת הנרות אמרתי הטעם למה הקב"ה
מאריך גליותינו כל כך) ,עי' באריכות בשבט מוסר פנ"ב
כמה טעמים על זה( כי בזמן שבית המקדש היה קים היה אהרן
הכהן עומד ומטיב את הנרות והיה להקב"ה נחת רוח מאוד
כידוע ,ועכשיו בעת הגלות אין לו להקב"ה הנחת רוח הזה
אמרתי לתרץ ,כי בעת שבית המקדש היה קים היה רק אחד
מדליק את הנרות ,והיום יש לו להקב"ה מליוני יהודים
שמדליקים נרות חנוכה ,וכפי הנראה יש להקב"ה יותר נחת
רוח מזה ,כי אינו דומה למיעוט העוסקים במצוה או המרובים
העוסקים במצוה.
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וראה בס' קב הישר )פרק צ"ו( שמאריך בגודל קדושת הנרות של
מצוה וכו' וזל"ק :והרה"ג מהרש"ל ז"ל כתב בהקדמת ספר
הנקרא ים של שלמה וז"ל ,פעם אחת בא לידי ע"י נר של מצוה
כאילו הראו לי מן השמים ונתנו לי הרמנא ואמיץ כח מרקיע
ופתחו לי שערי אורה ע"כ .ושמעתי מפי מורי ע"פ קבלה שהענין
הוא כך ,כשהיה הרב ר' שלמה לוריא ז"ל מחבר ספרו ים של
שלמה ,אירע לו שהיה רק נר קטן דלוק לפניו והיה זמן קרוב
להכבות ,והיה דלוק כמה שעות יותר משלש וארבע נרות שלמים,
וזה העיד עליו תלמידו ונכדו ז"ל ,בעל הנר הכיר בנרו כי ה' עמו
ע"כ ,וזה אירע להגאון הנ"ל נס ממש כנר של שמן הקודש
שבבית המקדש ,זכותו יעמוד לנו אשרי לו ואשרי יולדתו ,עכ"ל.
ועיי"ש יותר באריכות] .אמר המעתיק :אולי זכה לזה "מדה כנגד
מדה" ע"י שכתב קונטרס "מנורת זהב" בגודל מעלת אמירת
מזמור ס"ז שבתהלים ,הנקרא מזמור המנורה ,וכתב שם סודות
ורמזים גדולים ונפלאים שממנו הברכה והאורה והצלחה לכל
העולם ,עיין לעיל בפ"ג[
ובספר זרע קודש )דף צ"ו( כתב :וע"י שאנו זוכרין נס חנוכה
ומדליקין נרות ,אנו ממשיכין גאולה העתידה ,וכמ"ש
מודים אנחנו לך וכו' הטוב כי לא כלו רחמיך ,ולכן ע"י נר חנוכה
אנו ממשיכין תקון כל העולם שהוא ע"י אור האמת כנ"ל...
...ומשיח ר"ת תבות מ'דליקין ש'מונת י'מי ח'נוכה ,רומז שמצוה זו
תקרב ביאתו במהרה בימינו .ובספר שארית ישראל )דף ט'( כתב:
"וקבלתי ממורי הרב מטשערנאביל ז"ל] ,הרה"ק בעמח"ס מאור
עינים[ כי חנוכה הוא בסוד אורו של משיח כמאמר ערכתי נר
למשיחי ,שע"י מצות הנרות בחנוכה נמשך עלינו אור משיח
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צדקינו אור צדיקים אור צדיק יסוד עולם הכולל בתוכו אור שבעה
רועים בחי' אור זרוע לצדיק ,שע"י אור של חנוכה נמשך אורו של
משיח" וכו' .ואחרון חביב מה שכתב זקיני הרמ"א ז"ל בספרו
תורת העולה )ספ"כ( וז"ל :מצאתי במדרש רבתי פרשת אמור וכו',
אמר רבי חנן בזכות להעלות נר תמיד ,אתם זוכים להקביל נרו של
מלך המשיח ,כמש"נ ]תהלים קל"ב[ ,ערכתי למשיחי ,וגו'.
הנה ודאי דרשות אלו רומזים על מה שנתבאר ,כי כלל התורה
מצלת מדינה של גיהנם ומקרבת מלך המשיח וכו' .עכל"ק
והיות ואנו רואים שכל הספה"ק מלאים בגודל הענין של אמירת
למנצח על קלף בצורת מנורה על כן ראוי לכל אחד לקיים דברי
הקדוש בעל החיד"א ז"ל בספרו "עבודת הקודש" שכתב בזה
הלשון "ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרנו נאמר אותו בכונה בציור
מנורה .כתוב על קלף" ,עכ"ל) .חיים של שלום שו"ע או"ח סימן א'(
יט( לכתוב הפסוק "כי עמך מקום חיים" וכו' על הקנים  -סגולתה"

...ראה שהפסוק "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" שהוא
כתיב על הקנים ,יש בו שבעה תיבות ועל כל קנה
וקצה מז' קני המנורה היה כתוב תיבה אחת ועל קנה האמצעי
שהוא שבת וארץ ישראל כתוב עליו חיים בעבור שהוא ארץ
החיים ,ומארץ החיים ישפיע כל הברכות והצלחות לכל ז' חלקי
הארץ הנראים איקלימים ,ונקרא ארץ החיים בעבור שהוא
באמצע העולם כמו עץ החיים שהוא באמצע גן עדן וכמו קיים
הלב באמצע הגוף שממנו יתפשט ויבוא רוח חיים לכל איברי
הגוף) .מהרש"ל ,בספרו "מנורת זהב טהור" ,והוא העתק מדברי רבינו אלעזר בעל
הרוקח בספר "יראת אל"(
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כ( כשיוצא לדרך יאמר הפסוק לישועתך קויתי ה' שכתוב מתחת ציון המנורה
ישר והפוך

הטעם שכתוב בהרבה ספרים הפסוק "לישועתך קויתי ה'".
מתחת לציון המנורה נראה שהוא מטעם שמזמור
המנורה טוב לומר קודם יציאת לדרך ,וכן הוא גם פסוק
לישועתך קויתי ה'.
וכן כתב רבינו בחיי )בפרשת ויחי( :ודע כי בעל השמות מוציאים מן
הכתוב הזה השם שמועיל בדרך כנגד השונאים ...והשם היוצא
מן הכתוב הזה* הוא בסדר אותיות הכתוב והתיבות משולשות .וידוע
ומפורסם הוא בנקודו .וצריך אדם להזכירו בסדרן למפרע גם כן**,
כדי שילך בדרך סלולה וישיב אויביו אחר וכו' עכ"ל*) .עיין "תורת חיים"
לר' חיים כהן ]ליוורנו תרנ"ד[ ,ביאור על עניני נסתר שבפירוש רב"ח( )**דהיינו ה'
קויתי לישועתך וכו'] ,האזרח בישראל[(

ובצאתי אפרוש כפי בתפלה לבורא כל עולמים שיהיו אמרינו ומעשינו
לרצון לפני אדון כל וספרינו זה "ספר סגולות ישראל החדש" יהיה לנו
לתרופה נפלאה לעמוד איתן כחומות ברזל מול הנסיונות הקשים והמרים
בכלל ובפרט ,ויגן מכל גזירות רעות ונצליח בכל מעשינו ונמצא חן בעיני
אלקים ואדם ושנזכה לראות בנים ובני בנים חיים וקיימים עוסקים
בתורה ובמצוות לשמה מתוך בריאות הגוף השלימה ונזכה להתדבק
באורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום ויראו עינינו וישמח
לבנו בישועתו באמת בישועת עולמים בביאת אליהו הנביא זל"ט ומלך
המשיח במהרה בימינו אכי"ר.

e
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)דף דָּ◌ [(.כל ◌ָהאוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ֵ
יהא ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
רעים לוֹ ◌ְגּ ◌ַזר ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
קוֹ ◌ְ ◌ִ
ויש ◌ִמי
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁשׁ ֵ◌ ְ◌ ,
חרב ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
מאתים ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אלף ּו ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אחר ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ
יעקב ◌ָּתל ּוי
דרגּ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
מ0ב ּ◌ַטל ◌ַה ◌ָּת ◌ִמידִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ח0ב אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ֶ ◌ּ 3
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
ליעקב,
אמ"ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
הגּ ◌3א ◌ָּלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ תוֹ ◌ֱ ◌ֶ
◌ֵקץ ◌ַ ◌ְ
ויש ◌ִמי ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִסיף ּבוֹ ב',
מאתים ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ִעיםׁ ֵ◌ ְ◌ .
אלף ◌ָ ◌ַ ◌ִ
סימן ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ָ
לדעת
באמתַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
יקראה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌3
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
קראיו ◌ְ ֹ
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
◌ָקרוֹ ב יהו"ה ◌ְ ◌ָ
ּ
לק ◌ֵים
ותש ◌ִעיםַ◌ ְ◌ ,
מאתים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אלף ◌ָר"ץִ◌ ַ◌ ָ◌ ,
ארץ ֶ◌ ֶ◌ -
רכַ◌ .#אף ◌ָ ּכֶ◌ ֶ◌ %
ארץ ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ּ
אר"ץ,
חש ּבוֹ ן ◌ֶ ◌ֶ
צמחְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְהי ּו ◌ַבח ּוץ ◌ְּכ ◌ֶ ׁ ◌ְ
מאר"ץ ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
אמ"ת ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֱ ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה.
אבל ◌ְגּ ◌ַזר ◌ִדּ ◌ָינם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ

הּקדֹוׁש
ּמלָ ַ 5
והֹודה ַל ֶ ֶ
וׁשּבח ְ ָ
ּמלָ 5קם ְ ִ ַ
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
רבי
אהים וגו' )סז ,ו( ] :זוהר שמות פ' יתרו )דף ס"זּ ִ◌ ַ◌ [(:
עמים ◌ֱ ◌ִ
יוֹ ד ּו! ◌ַ ּ◌ִ
א,הים יוֹ דוּ #
עמים ◌ֱ ◌ִ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,תהלים סז( יוֹ דוּ ִּ◌ ַ◌ #
למ ◌ֶל%
וש ◌ַ ּבח ◌ְוהוֹ ◌ָדה ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלָ◌ %קם ◌ְ ׁ ◌ִ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
עמים ּ◌.כ ◌ָ ּלםּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְּכ ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ן
הקדוֹ ׁשְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
מנגּ ן
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
והכנּ וֹ ר ◌ָ ◌ָ
הכנּ וֹ רִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נימי ◌ַ ◌ִּ
מכה ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ֵ
והיתה ◌ַ ◌ָ ּ
ררה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אמר? ּ ֹ
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ְואוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְוכ ּו'ֵ◌ ְ◌ .
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עמים ¦ ׁ
סלה:
נחם ¨ ¤
ארץ ּ©ת § ¥
לאמים ּ¨ב ¨ ¤
מישוֹ ר ּו § ¦ּ ª
תש ּפŸט © ּ¦
ּ¦כי ¦ ׁ §
ארץ
עמים ּªכ ּ¨לם :ז ¤ ¤
אהים ' יוֹ ד ּו¦ּ © %
עמים ¡ ¦
ו יוֹ ד ּו¦ּ © %
אהינ ּו ':
אהים ' ¡ ¥
יברכנ ּו ¡ ¦
לה § ¨ § ¥
¨§¨
נתנה §יב ּו ¨ ּ
ארץ:
אפסי ¨ ¤
אתוֹ ּ¨כל © § ¥
ויירא ּו Ÿ
אהים ' § ¦ §
יברכנ ּו ¡ ¦
ח §¨§ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
להן
לתת ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ְר ◌ָ ּכבוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ֶּ
לילה ◌ַו ּ◌ִת ּ◌ֵתן
ות ◌ָקם ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי לא( ◌ַ ◌ָּ
טרףְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
תחים
מחה ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
לנערתיהָ◌ ,אז ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּב ◌ִ ׂ
וחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ ◌ֶ ◌ָ
לביתה ◌ְ ֹ
◌ֶ ◌ֶ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
סלה.
אתנוּ ◌ֶ ◌ָ
יאר ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ִ ּ◌ָ
ויברכנוּ ◌ָ ◌ֵ
יחנּ נוּ ◌ִ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
א,הים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מרים) ,תהלים סז( ◌ֱ ◌ִ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
לדעת
מרתַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
רדת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ,נוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ררת ◌ְויוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ
תה
נגּ ן ◌ַ ◌ִּ
עתְּ◌ .%ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֵ
ארץ ◌ַדּ ◌ְר ◌ֶּכּ ְ◌ %ב ◌ָכל גּ וֹ ◌ִים ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הכנּ וֹ ר ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
תח ◌ְואוֹ ◌ֵמר ,יוֹ ד ּוַ◌ %ע ◌ִּמים ◌ּ3כ ◌ָּלם.
ר ּו ◌ַחּ ,פוֹ ◌ֵ ◌ַ

לפניו
ּדברים ֵאּלּו ְ ָ ָ
ׁשמע ְ ָ ִ
ׁשּזכינּו ִל ְ ֹ ַ
חלקנּו ֶ ָ ִ
ׁשרי ֶ ְ ֵ
ַא ְ ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אהים וגו' )סז ,ו( ] :זוהר שמות פ' יתרו )דף ס"חַ◌ ָ◌ [(.
יוֹ ד ּו! ◌ַע ּ◌ִמים ◌ֱ ◌ִ
אלעזר ◌ְּבנוֹ ַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סז( יוֹ דוּ #
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ונשק ◌ָידוֹ ּ ָ◌ .ב ◌ָכה
אלעזר ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
עמים ּ◌.כ ◌ָ ּלםּ ָ◌ .בא ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
א,הים יוֹ דוּ ִ◌ּ ַ◌ #
עמים ◌ֱ ◌ִ
◌ַ ּ◌ִ
רבי
ירחם ◌ַעל ◌ַ ◌ִ ּ
רחם ◌ָאב ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ִניםִ◌ .מי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואמר) ,שם קג( ◌ְּכ ◌ַ ◌ֵ
רבי ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
חלקנ ּו
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
מאהבת מוֹ ◌ֵרנ ּו? ◌ַ ׁ ◌ְ
בריו ,ח ּוץ ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ויש ◌ִלים ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אלעזר ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ֵ ּ
הבא.
לפניוֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ֵנבוֹ ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אל ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מע ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
לש ֹ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ִכינ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ

הּקדׁש
ּברּוח ַ ֹ ֶ
אֹותם ְ ַ
סּדר ָ
ּדוד ִ ֵ
ִָ
לה וגו' )סז ,ז( :
ארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
נתנה ◌ְיב ּו ◌ָ ּ
ּ
דּ
הק ◌ד ׁשָ◌ ּ ,פ ◌ַתח
עליו ר ּו ◌ַח ◌ַ ֶֹ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ◌ִוד ◌ָקם ּו ◌ִ ◌ְ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
]זוהר שמות פ' יתרו )דף ס"ז[(:
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א,הינוּ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
א,הים ◌ֱ ◌ֵ
יברכנוּ ◌ֱ ◌ִ
לה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואמרֶ◌ ֶ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
נתנה ◌ְיבוּ ◌ָ ּ
יברכנוּ
להמשיֶ◌ %את ט ּוב
ארץְּ◌ .כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אפסי ◌ָ ◌ֶ
וייראוּ אוֹ תוֹ ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
א,הים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
וס ◌ֵדּ ר
אחר ◌ָ ּכּ ָ◌ %בא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ִ
למטהַ◌ ַ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הסת ◌ֵּכל ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל
אחדַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
דש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
הק ◌ ׁ
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
הכנּ וֹ רֶ◌ ׁ ,של ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ּו ◌ְכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
למטה.
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ

f
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מזמוֹ ר ׁ ¦שיר :ב ¨יק ּום ¡ ¦
לדוד ¦ §
למנ ּ¥צ ©ח § ¨ ¦
א ©§©
אהים '

עשן
הנדּ Ÿף ¨ ׁ¨
מפ ¨ניו :ג ּ§כ ¦ §
נאיו ¦ ּ¨
יביו § ¨וינ ּוס ּו §משׂ© § ¨
¨יפ ּוצ ּו אוֹ § ¨
מפ ¥ני ׁ ¥
מפ ¥ני
רש ¦עים ¦ ּ §
יאבד ּו § ׁ¨
אש § Ÿ
המס דּ וֹ ©נג ¦ ּ §
ּ¦ת §נדּ Ÿף ּ§כ ¦ ּ¥
אהים
לפני ¡ ¦
יעלצ ּו ¦ § ¥
ישׂ §מח ּו © © §
יקים ¦ §
וצדּ ¦
אהים ' :ד § © ¦
¡ ¦
זמר ּו
לאהים ' © ּ§
מחה :ה ׁ ¦שיר ּו ¦ ¥
בשׂ § ¨
וישׂ ישׂ ּו § ¦
' §¨ ¦
אבי
לפניו :ו ¦ £
ועלז ּו § ¨ ¨
יה ׁ §שמוֹ § ¦ §
לרכב ּ¨ב¨ £
סל ּו ¨ ¥ Ÿ
ערבוֹ ת ּ§ב¨ ּ
ׁ §שמוֹ ּ Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לרוח בישא
יקום אלהים יפוצו אויביו )סח ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סח[ לרוחא
בישא סב מנא מלא מיא דלא חמו שמשא ולחיש אותו ושם שלו
י"ה .י' מן "יקום ,ה' מן "נורא באותיות הנ"ך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּׁשביעי
ׁשּבּלּולב ַּבּיֹום ַה ְ ִ ִ
ערבֹות ֶ ַ ָ
סֹוד ֲ ָ
ערבוֹ ת וגו' )סח ,ה( :
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סֹלּ ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
נמסרַ◌ ,רק
הסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רקיעים סוֹ ד ◌ַ ּ
עש ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ׂ
המנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה,
והכֹל ה ּוא ◌ַ ּב ּסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
החכמהּ ַ◌ ְ◌ ,
דעי ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
והם ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁ ◌ַש ◌ְּמ ׁ ◌ִשים
ורקיעֵ◌ ְ◌ ,
רקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִגּ ◌ָּלה סוֹ ד ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
רקיעים
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ָ
למעלהִ◌ ׁ ְ◌ ,
רקיעים ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ואחדִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְּב ◌ָכל ◌ֶ ◌ָ
כבים
רקיעים ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהם ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מעלהִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
למטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
דרכוֹ ּו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי %לוֹ .
להנהיג ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ ּ
ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
נהיג ◌ֶאת ◌ּ3כ ◌ָּלם
0מיני ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
עדיף ,ח ּוץ ◌ִמן ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0ביעי ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָּלםּ ָ◌ .כת ּוב ֹ ּ
ערבוֹ ת,
ערבוֹ תִ◌ .מי רוֹ ◌ֵכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קס"ה[(.
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I

הערבוֹ ת? ◌ֶ ◌ָּ
ול ◌ָּמה
ה0ביעיָ◌ ְ◌ ,
הרקיע ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ערבוֹ ת ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אלא ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ִמי ◌ֵהן ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
מצד
מים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מאש ּו ◌ַ ִ◌
ערבוֹ ת? ◌ַעל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכל ּול ◌ֵ ◌ֵ ׁ
נקרא ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחדּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
צדדים.
מ0ני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מערב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הצפוֹ ןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ָֹ ◌
◌ַ ◌ָ
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
הדּ רוֹ םּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
תחברוֹ ת ◌ַ ּב ּל ּו ◌ָלב,
הערבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכְ◌ ׁ ,%ש ּ◌ֵתי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
לרכב
סלוּ ◌ָ ֹ ◌ֵ
ערבוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סח( ֹ ּ
וש ◌ִנינ ּו ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ָ
הרי
ירכים? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ירכים ◌ַּבגּ ּוף ,אוֹ ג ּוף ◌ַּב ◌ְ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ערבוֹ תִ◌ .אם ◌ָ ּכִ◌ ,%מי נוֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
אלא
ונצ ◌ִניםּ ָ◌ ֶ◌ .
ונצ ◌ִניםֶ◌ ְ◌ ,וזה -א עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ֶזה עוֹ ◌ֶ ׂ
שה ◌ֵפרוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
שה ◌ֵפרוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ערבוֹ ת
ערבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּלוּ ◌ָלב .אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ
כל הוּ א סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ
◌ַו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַה ּ ֹ
מיםּ ַ◌ .ב ּסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ּ3כ ◌ָּלםְ◌ ,וה ּוא
ואחד ◌ַ ◌ִ
אש ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ֵ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּלוּ ◌ָלבָ◌ ֶ◌ ,
אחדּ ,ו ◌ִמּ 0ום
אחד ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
מים ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אש ּו ◌ַ ◌ִ
ביעי ,ה ּוא ◌ֵ ׁ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
האחרוֹ ◌ִנים ,ה ּוא סוֹ ד
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ערבוֹ ת ה ּוא סוֹ ד ◌ַ ◌ְּ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רקיע ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ◌ֵתר
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
רכ ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
הרקיעיםּ ,ו ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יפי
הרקיע ◌ְ ּב ֹ ◌ִ
לתקן אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ֹ ּ
ערבוֹ ת,
ערבוֹ תְ◌ ,לאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
עליוֹ ןַ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ְ
הח ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,שה ּוא
וגנ ּוז ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ַ ◌ַ
טמיר ◌ְ ◌ָ
הרקיע ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ִמיה ּו? אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ערבוֹ ת.
רוֹ ◌ֵכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
פניוָּ◌ ֶ◌ ,
הרי ◌ֵאין ◌ִמי
לפניוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניו- .א ◌ָכת ּוב ◌ִמ ּ◌ְל ◌ָ ◌ָ
ועלז ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרקיע
אצל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
כנס ◌ֵ ◌ֶ
לפניוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ַדע ּבוֹ ◌ְּכל ּוםָ◌ ֲ◌ .
הרקיע
עצב ּ◌ְכ ◌ָללִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מחה ◌ְו,א ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
לה ◌ָּכ ◌ֵנס ◌ְּב ◌ִ ׂ
צריִ◌ ְ◌ #
◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ָ◌ ,
הכל
הרי ׁ ◌ָשם ◌ַ ּ ֹ
ורגז ◌ְּכ ◌ָללֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עצב ◌ְ ֹ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזה גּ וֹ ◌ֵרםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ-ם ,א ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ֶ ◌ֶ
לבית
נכנס ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפניו -א ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזהּ ,כֹ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחהַ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְּב ◌ִ ׂ
המקוֹ ם גּ וֹ ◌ֵרם.
מחהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ִ ׂ
מחה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
הק ◌ד ׁש ַ◌ -רק ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ַ ּ ֶֹ
הרי ◌ַ ◌ָּ
לפניו
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ַה' ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
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I

אמרִ◌ ,אם
ואם ּתֹ ◌ַ
עצבִ◌ ְ◌ .
להראוֹ ת ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צריֶ◌ ׁ %ש5א ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ָ ◌ִ
רננהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מתוֹ %
לבוֹ ּ ,ו ◌ִ ּ
לש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ֶאת ◌ִ ּ
ודחקֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ׂ
בצער ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכִ◌ ,%מי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
יש לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
העליוֹ ןִ◌ .אם ◌ָ ּכ- ,%א
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ %
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
רחמים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבק ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָדּ ◌ְחקוֹ ◌ֵ ׁ
ִיתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הרי -א ◌ָיכוֹ ל
עצב ◌ְּכ ◌ָללֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
פלה ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ,ו-א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְ ּ ◌ַ
הת ּק ּון ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
מחהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
לפניו ◌ְּב ◌ִ ׂ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ֶאת ◌ִל ּבוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ְל ◌ַ ׂ
לאדם ◌ַה ◌ֶ ּזה?
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ערי
וש ◌ֲ ◌ֵ
ונס ◌ְגּ רוּ ַ◌ ׁ ְ◌ ,
ננעלוּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָּ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלּ א ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ֲ ◌ֵ
ה-ערים ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
◌ֶ ◌ָ
ועצב,
צער ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מתוֹ ַ◌ ַ◌ #
מעה ◌ֶ ◌ָ ּ
ואין ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
נסגּ רוּ ֵ◌ ְ◌ ,
ְדמעוֹ ת ,א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ָ
אלא ◌ִ ּ
חתיכוֹ ת
מש ◌ְּב ◌ִרים ◌ֲ ◌ִ
ה-עריםּ.◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ְ ׁ ◌ַ
הממנּ ים ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְוכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ .
◌ ◌ָ
מכניסים אוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָמעוֹ תְ◌ ,ואוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נכנסת
פלה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מנעוּ ◌ִלים וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
קשוֹ ת וּ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ׁ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
עצב
יש דּ ◌ַחק ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ואז ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ֵ ׁ
הקדוֹ ׁשָ◌ ְ◌ .
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
צרתם לא
אמר )ישעיה סג( ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ודחק ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
זכר
הזהְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ָ
למקוֹ ם ◌ַ ◌ֶ
)לו( ◌ָצרְ◌ּ .ת ׁש ּו ◌ַקת אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ן ◌ַ ◌ָּ
בירה ּומוֹ ◌ֵצא
המ ◌ֶלַ◌ %ל ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
כנס ◌ַ ּ◌ֶ
קבהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֶאל ◌ַה ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
נמסר ◌ְּב ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
0היא רוֹ ◌ָצהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עצבָ◌ ,אז ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
תה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ָ ּ
ידיהְ◌ ,ואוֹ תוֹ
תה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ריקםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
זרת ◌ֵ ◌ָ
פלה -א חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְואוֹ ◌ָ ּ
לפני
אדם ׁ ◌ֶש-וֹ ◌ֵפְ◌ #דּ ◌ָמעוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
עליוְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ָחס ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
תפלתוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
בש ◌ָ ּבת ׁשוֹ ◌ֵלט
עצבּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
מראה ◌ֶ ◌ֶ
צערוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
תענית ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ִ◌ ,
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתוֹ ֲ◌ ַ◌ %
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
מחהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
ראה ◌ְב ◌ִ ׂ
עליוֹ ן ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
רקיע ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
עצבִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט,
כל .אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ַל ּ ֹ
ּו ◌ְ ◌ַ ׂ
והרי
עליוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
גזר ◌ָ ◌ָ
הענש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
האדם ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ֶֹ ◌ ׁ
מוֹ ◌ִציא ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ֶנאמר ֹ ּ
ערבוֹ ת,
סל ּו ָ◌ -הב ּו ◌ָכבוֹ ד ◌ְורוֹ ◌ְממ ּות ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ֱ ◌ַ
תהלים ספר שני | יב לחודש | מזמור סח

672

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום כ אדר

I

י"ה
הרקיע ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי ◌ַ ◌ַ
לכֹלַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ ,
מש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ַ ּ
מחה ּו ◌ְ ◌ַ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ׂ
הח ּיוֹ ת ◌ְּב ◌ָ ּ
לפניו
ועלז ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכללְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ה0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ַ
תב ◌ֵאר.
עצבְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
לפניו ◌ֶ ◌ֶ
להראוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צריְ◌ ַ◌ ְ◌ %
 ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִצרי %לוֹ ◌ַמרּ ֹ :
לרכב ◌ַעל
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
אמרָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
אלעזר ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צרי%
היה ◌ָ ◌ִ
יה ה ּוא ◌ָ ◌ָ
ערבוֹ תַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
ערבוֹ ת? ◌ְ ּב ◌ָי ּה ׁ ◌ְשמוֹ ְּ◌ ,ב ◌ָ ּ
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ְשמוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
סת ◌ִרים,
הנּ ◌ְ ◌ָּ
נסתר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
אלא ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ִ ◌ְ
התגּ ◌ָּלה ◌ְו-א נוֹ ◌ַדע ◌ְּכ ◌ָלל
נאמר ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יקים ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
העת ◌ִ
עתיק ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ּ◌ִ
אמר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּבא ◌ְורוֹ ◌ֵכב ּבוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ּכ,%
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
ערבוֹ תִ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶשה ּוא רוֹ ◌ֵכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
להתגּ ּלוֹ תָּ◌ ֶ◌ .
אלא
נסתרּ ַ◌ ,ב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ֹּ
נס ּ◌ַתר ◌ָ ּכל
יקיםְ◌ ִ◌ ,
העת ◌ִ
עתיק ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ערבוֹ תֶ◌ ,זה ּו ◌ַ ּ◌ִ
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
י"ה,
במה ה ּוא רוֹ ◌ֵכב? ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סת ◌ִריםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָיד ּו ◌ַעּ .ו ◌ַ ּ◌ָ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ערבוֹ תְּ◌ ,ב ◌ָ ּ
נסתר
וזה ּו ׁ ◌ְשמוֹ ֵ◌ .מאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
לפניו )ממגו(ֶ◌ ְ◌ ,
קדמוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ◌ַ ◌ְ
י"ה- .א ׁ ◌ֶשה ּוא ה ּואָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ה ּוא ה ּוא,
ׁ◌ֶש5א ◌ָיד ּו ◌ַע ׁ ◌ְשמוֹ ה ּוא ◌ָ ּ
רכת
אבל ◌ַה ּ ◌ָפ ֹ ◌ֶ
פניוָ◌ ֲ◌ .
ויצאה ◌ִמ ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
פרסה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רכת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
תה ּ ◌ָפ ֹ ◌ֶ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
מרכ ◌ְב ּתוֹ ְ◌ ,ו-א נוֹ ◌ָדע ◌ְּכ ◌ָלל.
◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ׁ ◌ְשמוֹ ְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ

ּכלּולים ֵׁשׁש ֵמאֹות
הּזה ְ ִ
ּבּׁשם ַ ֶ
מברֵ ַ 5
רּבא ְ ָ ַ
ׁשמיּה ַ ָ
יהא ְ ֵ
אמן ְ ֵ
ֵָ
ְ ֹ
ּכלל ֶׁשל ָּכל ַהּסֹודֹות
ׁשהן ַה ְ ָ
הּתֹורה ֶ ֵ
מצוֹות ֶׁשל ַ ָ
ׂשרה ִ ְ
ּוׁשלׁש ֶע ְ ֵ
והּתחּתֹונים
העלי ִֹונים ְ ַ ַ ְ ִ
ֶָ ְ
וזה ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ָ
הגּ דוֹ לִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ָ ּכל ◌ָ ּכָ◌ %גּ דוֹ ל ◌ְּכמוֹ
◌ְ ◌ֶ
ספת אוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ .זה ּו ◌ַה ◌ֵ0ם
◌ֶזה ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּוּ ָ◌ .ב ◌ֶזה
ציאים ◌ָ ◌ֵ
ולכן ◌ַ ּב ◌ֵ0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָאנ ּו מוֹ ◌ִ ◌ִ
הגּ דוֹ לֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ
אמןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ◌ֶּ
ּ
אחר -א ◌ָ ּכ.%
בשם ◌ַ ◌ֵ
אמן ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַה ◌ְז ◌ַמןּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֵ
הוֹ ◌ֵלֵ◌ ָ◌ %
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I

מתת ◌ֵ ּקן
ה0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אשר ◌ַ ◌ֵ
מברֶ◌ ׁ ,%ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
רבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מיה ◌ַ ◌ָ ּ
אמן ◌ְ ◌ֵ
יהא ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
◌ָ ◌ֵ
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
מחים ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ש ◌ֵ ◌ִ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ׂ
 ◌ַה ּכֹל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותָ◌ ְ◌ ,ותחתוֹ ◌ִניםַּ◌ .ב ◌ֵ-ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכלוּ ◌ִלים
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַּב ◌ֵ0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ֶ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ◌ַה ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל
עש ◌ֵרה ◌ִ ◌ְ
,ש ◌ֶ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֵש ׁש ◌ֵמאוֹ ת וּ ׁ ◌ְש ׁ
מצווֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ַלם ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר
חתוֹ ◌ִניםְּ◌ ַ◌ .
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הסוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָּכל ◌ַ ּ
והת ◌ְ ּ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ּ3כ ◌ָּלן
וכל ◌ַ ּ◌ִ
למטהָ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ֵ ◌ָ
והכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ַלם ◌ַ ◌ְ
למעלהְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קבה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
האמ ּו ◌ָנהִ◌ .מי ׁ ◌ֶש5א
להראוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ֶאת סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
ואיבריםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רקים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ידע
התוֹ ◌ָרה- ,א ◌ֵ ◌ַ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
יתבוֹ ◌ֵנן ◌ַ ּב ּסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
יח ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ
◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
יתבוֹ ◌ֵנן ◌ֵאיּ ָ◌ 3◌ ְ◌ %
איברי
עליוֹ ןּ ָ◌ .כל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
האיברים ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
מתק ◌ִנים ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ
◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
התוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
מצווֹ ת ◌ַ ּ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
מתק ◌ִנים ◌ַעל ◌ַ ּ
קטנּ ים ּו ◌ְגדוֹ ◌ִלים,
ועליוֹ ◌ִניםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ִ
איברים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אחדּ ִ◌ ֲ◌ ,
אפל ּו ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ,ה ּוא
הק ◌ָטן ◌ְ ּביוֹ ◌ֵתר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ֶ ◌ָ
נטל ◌ֵ ◌ֶ
◌ִאם ◌ִ ּ◌ָ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֲ ◌ִ
נקרא ◌ַ ּב ◌ַעל מ ּוםָּ◌ .כל ׁ ◌ֶש ּ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
אפ ּלוּ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ּ◌ִטיל מוּ ם ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם
אחת ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ◌ִ ◌ְ
מצוה ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
צרי.#
ׁ ◌ֶש/א ◌ָ ◌ִ
האדם
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב) ,בראשית ב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ה' ◌ֱ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לעבד ּה
מר ּהְ◌ .ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לעבדה ּו ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
בגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ִנּ ◌ֵחה ּו ◌ְ ◌ַ
עדן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
מר ּה ּ ֵ◌ -
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל
אבל ◌ַ ּ
אחדָ◌ ֲ◌ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
קר ◌ָ ּבנוֹ תֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ָ ◌ְ
ּו ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים.
איברים ◌ֶ ◌ְ
רמ"ח ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
לעבדה ֵ◌ -א ּל ּו ◌ְ ◌ַ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ
התוֹ ◌ָרהּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מר ּה ּ ֵ◌ -
איברים
וחמ0ה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
וש ◌ִ0ים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִאל ּו ׁ ◌ְש ׁ
ּו ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ָזכוֹ רֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
חתוֹ ◌ִניםֶּ◌ ֵ◌ .
הת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל
ואלה ◌ַ ּ◌ַ
אלה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ַת ◌ְ ּ
מצווֹ ת
להש ◌ִלים אוֹ ◌ָתםְ◌ ִ◌ .
אש ◌ֵרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אחדְ◌ ׁ ַ◌ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ָשמוֹ רֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ונש ◌ָמתוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
להש ◌ִלים רוּ חוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לאדם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה גּ וֹ ◌ְרמוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

לרשת ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת,
האדם ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
מזכה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הבאּ ַ◌ .
מש ◌ַּת ◌ֵדּ ל
הבאָּ◌ .כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
עוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְועוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מכל
וח ◌ִ ּיים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַּב ◌ַח ◌ִ ּייםַ◌ .ח ◌ִ ּיים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ,
הבאִ◌ .נצּ וֹ ל ◌ִ ◌ָּ
הש ּ◌ַת ◌ְדּ לוּ ת
עליוִ◌ .אם ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
הרעים ׁ ◌ֶש/א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִל ׁ ◌ְש,ט ◌ָ ◌ָ
הענשים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
מעשה.
שה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ָּכָּ◌ ,#כל ׁ ◌ֶש ּ◌ֵכן ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ

ּפרדּות
הת ָ ְ
ּגֹורמים ִ ְ
הּקדׁש ַהּזֹו ְ ִ
ּברית ַ ֹ ֶ
ׁשֹומרים ֶאת ְ ִ
ׁשּלא ְ ִ
ֹותם ֶ ֹ
א ָ
ׁשּבּׁשמים
לאביהם ֶ ַ ָ ַ ִ
יׂשראל ַ ֲ ִ ֶ
ֵּבין ִ ְ ָ ֵ
בא
נדבוֹ ת ּ ◌ָת ◌ִניף וגו' )ס"ח ,י'(] :זוהר ח"א פ' וישב )דף קפטּ [(:ו ֹ
שם ◌ְ ◌ָ
◌ֶגּ ׁ ◌ֶ
דש ◌ַה ּזוֹ ,
מרים ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
ראה ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ
0מיםִ◌ ,מּ 0ום
לאביהם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
הת ּ ◌ָפ ◌ְרד ּות ◌ֵ ּבין ◌ִי ◌ְ ׂ
רמים ◌ִ ◌ְ
גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
להם,
חויתם ◌ָ ◌ֶ
והש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
אחרים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
א-הים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ועבדתם ◌ֱ ◌ִ
וסרתם ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
יהיה ◌ָ ◌ָ
ה0מים ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ועצר ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְוכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ
מטרֶ◌ ׁ .ש ◌ֶ ּזה ּו ◌ְּכמוֹ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַה ּזוֹ .
אחרֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר ◌ְ ּבאוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
חוה ◌ֵלאלוֹ ◌ַּה ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
מרת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ,אז ◌ַ ◌ָ ּ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁש
נש ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִ ׁ ◌ְ
ְוכאשר ◌ַ ◌ְּ
◌ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
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אהים ':
לעני ¡ ¦
בת¦ ¨ ¤ %
בה ּ¨ת ¦כין ּ§בטוֹ ¨ §
יא ©ח ּ¨י §ת§ ׁ ¨ %
ישב ּו ¨ ּ
צבאוֹ ת
מלכי § ¨
צבא ¨רב :יג © § ¥
המב(רוֹ ת ¨ ¨
אמר © § © §
יתן ¤ Ÿ
אדני ¦ ּ¤
יב ¨Ÿ £
חלק ׁ¨ש ¨לל :יד ¦אם ּ¦ת ׁ §ש ּ§כב ּון ּ¥בין
נות ּ©ב ¦ית ּ§ת © ּ¥
¦ידּ Ÿד ּון ¦ידּ Ÿד ּון ּו § ©
ירקרק
תיה ּ¦ב © § ©
ואברוֹ ¨ ¤
בכ ¤סף § § ¤
נחפה © ּ¤
נפי יוֹ ¨נה ¨ּ § ¤
פת ¦ים ּ©כ § ¥
ׁ §ש © ּ¨
צלמוֹ ן :טז ©הר
מלכים ּ¨ב ּה ּ©ת ׁ §ש ¥לג ּ§ב © §
פרשׂ ׁ©ש©דּ י § ¨ ¦
¨חר ּוץ :טו ּ§ב ¨ ¥
למה
אהים ' ©הר ּ¨ב ׁ¨שן ©הר גּ© §בנ¦ּ ªנים ©הר ּ¨ב ׁ¨שן :יז ¨ ּ¨
¡ ¦
אהים ' § ׁ ¦
חמד ¡ ¦
ההר ¨ ©
בנ ¦ּנים ¨ ¨
הרים גּ© § ª
ּ§ת©ר § ּצד ּון ¨ ¦
לש § ּ
בתוֹ

I

 Iזוהר תהלים I

I

למעלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא נוֹ ◌ֵתן ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להריק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ
ונלאה
נחלתָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ #
,הים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
אמר )תהלים סח( ◌ֶגּ ׁ ◌ֶשם ◌ְ ◌ָנדבוֹ ת ◌ָּת ◌ִניף ◌ֱא ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תר ◌ֶ ּצה
ננתהֶ◌ .גּ ׁ ◌ֶשם ◌ְ ◌ָנדבוֹ ת ֶ◌ -זה ּו ◌ִגּ ׁ ◌ְש ◌ֵמי ◌ָרצוֹ ןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
אתה כוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
להריק ◌ָל ּה
ראל ◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִעם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נחלת; ֵ◌ -הם
ננתהְ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אתה כוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ונלאה ◌ַ ּ◌ָ
נחלתָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
אזי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תַ◌ ֲ◌ ,
נחלתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
אמר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ונלאה  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נחלתוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ַיעקב ◌ֶ ◌ֶ
)דברים לב( ◌ ◌ֲ ֹ
ואז ◌ִהיא
צמאה ◌ִל ׁ ◌ְש ּתוֹ תָ◌ ְ◌ ,
אחרתֶ◌ ׁ .ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ארץ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
נלאה ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ננתה.
אתה כוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
נתןָ◌ ,אז ◌ַ ◌ָּ
גשם ׁ ◌ֶשל ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ָּ
כשאוֹ תוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ִנלאהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ַעל ◌ַ ◌ִ ּ
הק ּי ּום
צבאםּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ְועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַ
ולילה ◌ּ 3
חקוֹ ת
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה לג( ◌ִאם -א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ָ ּב ◌ֶזה,
צריִ◌ ְ◌ %
מתיּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
ש ◌ְ ּ◌ִ
וארץ -א ◌ָ ׂ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ויפה
תאר ◌ִ ◌ֵ
יפה ֹ ◌ַ
ויהי יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ◌ֵ
רש ּו ◌ָהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ַוהרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
עיניה ◌ֶאל
אדניו ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
אשת ◌ֲ ◌ָ
ואחריו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ◌ִת ◌ָ7א ◌ֵ ׁ ◌ֶ
מראהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ֶ
יוֹ ◌ֵסף.
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אהים
רכב ¡ ¦
לנצח :יח ¤ ¤
יש ּכŸן ¨ © ¤
¦ ׁ§
סיני ּ©ב ּקׁ ¤Ÿ
דש:
אדני ¨בם ¦ ©
נאן ¨Ÿ £
ׁ ¦ש § ¨

 Iזוהר תהלים I

I

ארי"ה ן' ֶזהּו
נׁש"ר ַ ְ ֵ
ּצּיּורים = ׁשֹו"ר ֶ ֶ
ּכלל ֶׁשל ָּכל ַה ִ ִ
"ן ְ ָ
ׁשנא ֹ
אלפי ִ ְ ָ
ַ ְֵ
אדם
ָָ
תים וגו'
רבוֹ ◌ַ ◌ִ
רכב ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ֶ
ניהם ּ ◌ְפ ◌ֵני
נקבהּ .ו ◌ְדמ ּות ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
שה ּ ◌ְפ ◌ִרי ְ◌ -דּ מ ּות ◌ָ ◌ָ
ע ◌ֶ ׂ
◌ֵעץ ּ ◌ְפ ◌ִרי ֹ
אינם ◌ְּכאוֹ ◌ָתם ◌ְּכר ּו ◌ִביםֶּ◌ ֵ◌ .
אדםֶּ◌ ֵ◌ ,
אלה ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְדמ ּות
אלה ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אדםּ ָ◌ ,כל
קטנּ וֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ִתינוֹ קוֹ תְ◌ ּ .פ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ֲחת ּו ◌ָמהְּ◌ .כר ּו ◌ִביםָ◌ ּ ,פ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ
מצט ◌ְ ּי ◌ִרים
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ְּכל ּולוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
אר ◌ַ ּב ◌ַעת
המפר ׁש ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
חקיקוֹ ת ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ְ ָֹ ◌
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִצ ּי ּו ◌ִרים ◌ֲחק ּו ◌ִקים ◌ְּכמוֹ ◌ֲ ◌ִ
מער"ב ◌ָצפוֹ "ן ◌ְ ◌ָודרוֹ "ם.
מזר"ח ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
)סח ,יח( ] :זוהר ח"א פרשת בראשית )דף יח[(:

מס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִלים
הפ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ
וכל ◌ַ ּ ◌ָ
לצד ◌ָדּ רוֹ םָ◌ ְ◌ ,
מיכא"ל רוֹ ׁ ◌ֵשם ◌ִרּ 0ום ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ארי"הְ◌ ּ ,פ ◌ֵני ׁשוֹ "רְ◌ ּ ,פ ◌ֵני
אד"םְ◌ ּ ,פ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אליוְ◌ ּ .פ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
אדם ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
לאלה.
נקרא ◌ָ ◌ָ
נקבהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדם ה ּוא ◌ָ ◌ָ
ֶנש"רָ◌ ָ◌ .
◌ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
תיםֶ◌ ׁ ,
רבוֹ ◌ַ ◌ִ
א-הים ◌ִ ּ
רכב ◌ֱ ◌ִ
מצט ◌ְ ּי ◌ִרים ◌ִצ ּי ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
נאן ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָּכל
נאןִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ ֹ
אלפי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
תים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
א,הים ◌ִר ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
רכב ◌ֱ ◌ִ
סח( ◌ֶ ◌ֶ
התפ ◌ְ0ט ּות
אדםַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
ארי"ה .ן' ◌ֶזהוּ ◌ָ ◌ָ
נש"ר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הצּ ּיוּ ◌ִריםׁ ,שוֹ "ר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ִ
רבבוֹ ת,
האלפים ּו ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נקבהָ◌ ְ◌ .
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אחד ◌ְּבסוֹ ד ◌ָ ◌ָ
כללה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מהדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
נפרדים
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נא"ןּ .ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
מהסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
צאים ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ּ3כ ◌ָּלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
להםֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ואלה ◌ֵהם
יהם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ֶ
צדּ ◌ֶ
ואחד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֵ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ָ ּכל
אחדְ◌ ִ◌ ,
אחד ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
אחדּ ,ו ◌ְכל ּו ◌ִלים ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌3ש ◌ָּל ◌ִבים ◌ֶ ◌ָ
אד"ם
ארי"ה ◌ָ ◌ָ
נש"ר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
חברוֹ ׁ .שוֹ "ר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ואחד ◌ָ ּכל ּול ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
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I

אר ◌ָ ּב ◌ָעה ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ֲחק ּו ◌ִקים עוֹ ◌ִלים
מתנהגים ◌ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ׁשוֹ ר ◌ֶאל ּ ◌ְפ ◌ֵני
להתנהג ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להסת ◌ֵּכל .עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להתנהג ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
גונים,
מח ◌ָ ּקק ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתעטר ◌ְ ◌3
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אדם .עוֹ ◌ֶלה ׁ ◌ֵשם ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
והכ ּ◌ֵסא חוֹ ◌ֵקק ◌ְוגוֹ ◌ֵלף אוֹ תוֹ ,
לאחוֹ רִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוה ּוא ◌ֵא"לָ◌ .אז חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ָ
להסת ◌ֵּכל
להתנהג ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ה0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה .עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להתנהג ◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
ְונרשם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מתעטר ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מחקק ◌ְ ּבסוֹ ד
אחרֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
האדם .עוֹ ◌ֶלה ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֵ
ֶנשר ◌ֶאל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ ◌ֶ
עט ּור
ולעלוֹ ת ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
ונים ◌ִ ◌ְ
פנים ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
להיוֹ ת מ ּו ◌ָאר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
על ◌ָ ּיה ◌ָ ּב ◌ִ ּ
והכ ּ ◌ֵסא חוֹ ◌ֵקק
לאחוֹ רִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מעלהְ◌ ,וה ּוא ◌ָגדוֹ לָ◌ .אז חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
להתנהג ◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
ונר ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְוגוֹ ◌ֵלף אוֹ תוֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אדם .עוֹ ◌ֶלה ׁ ◌ֵשם
אריה ◌ֶאל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
להסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
להתנהג ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מתעטר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ונים
פנים ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
מתחקק ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ֵ
לאחוֹ ר,
גבוֹ רָ◌ .אז חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ָ
תקףְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ּ
להתי ◌ֵ0ר ◌ְּב ֹ ◌ֶ
להתח ◌ֵ ּזק ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להתנהג ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם
ונר ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ְוהכ ּ ◌ֵסא חוֹ ◌ֵקק ◌ְוגוֹ ◌ֵלף אוֹ תוֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ִּ
מסת ◌ֵּכל ◌ְ ּב ◌ָּ◌ 3
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ּבוֹ .
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ִלים ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
כלם3◌ ְ◌ ,
אד"ם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ָ◌ .
אחד
חקיקתם ◌ְ ּב ◌ִצ ּי ּור ◌ֶזה ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֵשם ◌ֶ ◌ָ
הצט ◌ְ ּיר ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ָאז ◌ּ3כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ניהם
עליהם )יחזקאל א( ּו ◌ְדמ ּות ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
ואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
קרא נוֹ ◌ָראָ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ללת
והדּ מ ּות ◌ַה ּזוֹ ּכוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אדםּ3◌ .כ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ְדּ מ ּות ◌ַה ּזוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ּ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא )נחמיה ט(
ועל סוֹ ד ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָתםַ◌ ְ◌ .
ה0מוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ◌ֲחק ּו ◌ִקים
הרי ◌ַ ◌ֵ
והנּ וֹ ◌ָראֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הגּ ּבוֹ ר ◌ְ ◌ַ
הגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ִ
האל ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
ארבע
העליוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כל ּו ◌ָלה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
רכ ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ֶּ
הכלְ◌ .דּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
האלה
ה0ם ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַ ּ ֹ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת יהו"הֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֵ
והכ ּ ◌ֵסא ◌ָחק ּוק ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
אחד
מרקם ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ֶ◌ ,
מחקקוֹ ת ּו ◌ְגל ּופוֹ ת ◌ַ ּב ◌ִּכ ּ ◌ֵסאִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לאחוֹ רָ◌ ,ר ׁש ּום
ואחד ◌ְ ◌ָ
לפנים ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ואחד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לש ֹ
ואחד ◌ִ ◌ְ ׂ
לימין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
תהלים ספר שני | יב לחודש | מזמור סח

678

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום כב אדר

ואף
אדם § ©
מתנוֹ ת ּ¨ב ¨ ¨
לקחת © ּ¨
$בי ¨ © § ּ¨
בית ¦ ¤
למרוֹ ם ׁ¨ש ¦ ¨
̈עלית © ּ¨
יט ¦ ¨
אדני יוֹ ם יוֹ ם
אהים ' :כ ּ¨בר ּו ¨Ÿ £
יה ¡ ¦
ררים ¦ ׁ §
סוֹ § ¦
לש ּכŸן ¨ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

הכ ּ ◌ֵסאְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶלהָ◌ ,ר ׁש ּום
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםִּ◌ ַ◌ .
ארב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ָּ
הדּ ◌3מ ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו
ה0מוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ארב ◌ָעה ◌ַ ◌ֵ
הלל ּוּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
ארבע ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
קח
נכלל ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵ ◌ַ
והכ ּ ◌ֵסא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכ ּ◌ֵסא ◌ַה ◌ֶ ּזהִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
לוֹ ◌ְ ◌ִ
קח ◌ְולוֹ ◌ֵקט
וענּ ּו ◌ִגים ׁ ◌ֶשל ◌ִּכ ּס ּו ◌ִפיםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵ ◌ַ
נפשוֹ ת ◌ְ ◌ִ
◌ְולוֹ ◌ֵקט ◌ְ ◌ָ ׁ
ענפים
מלא ◌ְּכמוֹ ◌ֵעץ ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ֵלא ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וכס ּו ◌ִפים ,יוֹ ◌ֵרד ◌ָ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ◌ִענּ ּו ◌ִגים ◌ְ ◌ִ ּ
ארבע
צאים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
מלא ◌ֵפרוֹ תֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ◌ֵרד ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל ◌ַצד ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
ּ
ּ
ּ
הדּ ◌3מיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
צצים
מאירים נוֹ ◌ְ ◌ִ
ריהם ◌ֲחק ּו ◌ִקים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מצ ◌ָי ◌ִרים ◌ְ ּב ◌ִצי ּו ◌ֵ ◌ֶ
הלל ּו ◌ְ ◌3
◌ַ ◌ְ
עשב
נקרא ◌ֵ ◌ֶ ׂ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זרע ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
רעים ◌ֶ ◌ַ
והם זוֹ ◌ְ ◌ִ
מלהטיםֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
זרע ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
רעים ◌ֶ ◌ַ
שב ׁ ◌ֶש ◌ֵהם זוֹ ◌ְ ◌ִ
הע ◌ֶ ׂ
זרעֵ◌ ָ◌ ,
מזריע ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ

ּומרים
מׁשה ִ ְ ָ
אהרן ֹ ֶ
ּבזכּות – ַ ֲ ֹ
ּקּב"ה ִ ְ
מה ָ ָ
מּתנֹות טֹובֹות ֵ ַ
ַָ
(בי וגו' )סח ,יט( :
בית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
עלית ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
ראל ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
ליש ◌ָ ◌ֵ
הזדּ ּ◌ְמנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עליוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתנוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ַ ◌ָּׁ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ,ש ׁ
ענני
משהֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
מריםָ◌ .מן ּ ִ◌ -ב ◌ְזכ ּות ֹ ׁ ◌ֶ
אהרן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
משהֹ ֲ◌ ַ◌ ,
אחיםֶ◌ ׁ ֹ :
שה ◌ַ ◌ִׁ◌ְש ׁ ◌ָ
מריםָּ◌ 3◌ ְ◌ .
וכלם ◌ֲאח ּו ◌ִזים
אהרןּ ְ◌ .ב ◌ֵאר ִּ◌ -ב ◌ְזכ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָכבוֹ ד ּ ִ◌ -ב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
לכם
ממטיר ◌ָ ◌ֶ
הנני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
משהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טז( ◌ִ ◌ְ ◌ִ
למעלהָ◌ .מן ◌ִּב ◌ְזכ ּות ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ענני ◌ָכבוֹ ד
משהֵ◌ ְ◌ ֵ◌ .
ה0מים )דוקא( ֶ◌ -זה ֹ ׁ ◌ֶ
ה0מיםִ◌ .מן ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לחם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
נראה
עין )אהרן( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
אשר ◌ַ ◌ִ
אהרןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )במדבר יד( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
ענן ◌ַ ◌ְ ּ
למעלה
טרתַ◌ .מה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הק ֶֹ ◌
וכסה ◌ֲ ◌ַ
וכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
◌ַא ּ◌ָתה ה' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
עננים
בעה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
טרת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַּב ◌ְ ּק ֶֹ ◌
בעהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בעהַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן ◌ַגּ ם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
]זוהר ח"ג פ' אמור )דף ק"ג[(.
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I

העננים,
בעת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לכל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
ראש ◌ְ ◌ָ
הרן ה ּוא ֹ ׁ
וא ◌ֲ ֹ
אחד )ועוד(ַ◌ ְ◌ .
נקש ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
עמוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םְּ◌ .ב ◌ֵאר ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות
◌ְוה ּוא קוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ֶאת ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
האחרים ◌ִ ּ
האגּ ◌ָדה) ,שמות
בספר ◌ָ ◌ַ ◌ָ
נקראת ◌ְ ּב ◌ֵארּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ִהיא ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ַח ◌ִ ּיים,
לדעה ◌ְוגוֹ '  -זוֹ ◌ִהי ◌ְ ּב ◌ֵאר ◌ַ ◌ִ
מרחק ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אחתוֹ ◌ֵ ◌ָ ֹ
תצב ◌ֲ ֹ
ב( ◌ ּ◌ֵ
ַות ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ֵארֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
הסת ◌ְּל ◌ָקה ◌ַ ◌ְּ
מרים ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ -
מתה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחדָ◌ ֵ◌ .
קשר ◌ֶ ◌ָ
ְוהכל ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ַ ּ ֹ
רצתה ◌ְ ּב ◌ֵאר
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ִ
)במדבר ב( ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
לעדהּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
ראתה ׁ ◌ִש ◌ָ0ה
ראלְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
היתה ◌ְמצ ּו ◌ָיה ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
להסת ◌ֵּלקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחרת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אהרן,
נקש ◌ָרה ◌ִהיא ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ .מת ◌ַ ◌ֲ ֹ
עליהְ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
קש ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עננים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ׁ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
משה,
עמ ◌ֶהםּ ָ◌ .בא ֹ ׁ ◌ֶ
והסת ◌ֵּלק ◌ֲ ◌ַ
עננים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הסת ◌ְּלק ּו אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ענן ◌ַה ◌ְּב ◌ֵאר ◌ִ ◌ָּ
ביבית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
החזיר אוֹ ◌ָתםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים סח( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
עלית ◌ַ ◌ָּ
מתנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
מתנוֹ ת ◌ַו ◌ַדּ אי ,אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ָּ
לקחת ◌ַ ◌ָּ
אדםָּ◌ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
מתנוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
לקחת ◌ַ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
עננים -
יצחקִ◌ ָ◌ ֲ◌ .
וענניםּ ְ◌ .ב ◌ֵאר  -זוֹ ◌ְ ּב ◌ֵארוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בראשוֹ ◌ָנה ְּ◌ -ב ◌ֵאר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ׁ
◌ֵ ּ
אהרן
זכה ◌ַ ◌ֲ ֹ
מפ ◌ֵני ◌ָמה ◌ָ ◌ָ
יצחקְ◌ ּ ִ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אהרןַ◌ ָ◌ .
העננים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אל ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נקשר
עננים )ראש לעננים(ְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
קש ּור ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לזה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ׁ
◌ָ ◌ֶ
◌ָּכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ְ ◌ָּ◌ 3
רכים ◌ַעל ◌ָידוֹ .
מתב ◌ְ ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לכלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ

חלקֹו ֶׁשל ֹ
ׁשאר
ּביקרֹו ַעל ָּכל ְ ָ
חפץ ִ ָ
ׁשרּבֹונֹו ָ ֵ
מ ֶׁשה ֶ ִ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
ֹולם
ּבני ָהע ָ
ְֵ
ויהי ◌ְ ּביוֹ ם
למרוֹ ם וגו' )סח ,יט( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קמ"חִ◌ ְ◌ ַ◌ [(.
עלית ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
0נינ ּוַ◌ ָ◌ ,
משהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ◌ַּכ ◌ָּלתוֹ ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
משהַ◌ ַ◌ ,
◌ַּכ ּלוֹ ת ֹ ׁ ◌ֶ
ביבית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים סח( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
עלית ◌ַ ◌ָּ
◌ְוגוֹ '? ◌ֶ ◌ָּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא )שמות ג( ׁ ◌ַשל
אלא ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מיכאל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ההרַ◌ ָ◌ .
עזע ◌ָ ◌ָ
הזדּ ◌ֲ ◌ַ
רגליַ◌ ְ◌ ִ◌ ,%
מעל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ְנעליַ◌ ֵ◌ %
◌ ◌ָ ◌ֶ
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I

והרי ◌ָ ּכת ּוב
אדם? ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
לסתר ◌ָ ◌ָ
התרצה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
רבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ִ◌ :
רכה
נמצאת ◌ַה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אתםֵ◌ ְ◌ ,
ויברָ◌ ֹ %
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נקבה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
)בראשית ה( ◌ ◌ָָזכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֶ ◌ָּ
מאש ּתוֹ ?
להפ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ִ ׁ ◌ְ
ואתה אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
נקבהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ְּב ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
אני רוֹ ◌ֶצה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ7א
רב ◌ָ ּיהּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ֲ ◌ִ
משה ּ ◌ְפ ◌ִר ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ִק ◌ֵ ּים ֹ ׁ ◌ֶ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ :
◌ָ ◌ַ
עמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
תרד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה0כינהּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה0כינה ◌ָלד ּור ◌ִ ּ
ש ◌ָאה ◌ְל.%
כינה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׂ
ה0בי? ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
0ביּ .ו ◌ַמה ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ִ
בית ◌ֶ ◌ִ
עלית ◌ַל ◌ָּמרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
אדם -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
אדם ◌ַה ◌ָ ּיד ּו ◌ַע
אלא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
אדםּ ְ◌ .ב ◌ָ ◌ָ
מתנוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
חת ◌ַ ּ◌ָ
לק ◌ְ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ
למשה ◌ִהיא
ש ◌ָאה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
ה-כינה ,אוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׂ
רדה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
למעלה .וּ ◌ַב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממ ׁש.
משהַּ◌ ,כ ◌ַּלת ֹ ׁ ◌ֶ
ָירדהֶ◌ ,זהוּ ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ַּכ ּלוֹ ת ֹ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
משה ◌ַ ◌ָּ

חלקֹו ֶׁשל ֹ
ּבני
ׁשאר ְ ֵ
ּביקרֹו ַעל ָּכל ְ ָ
חפץ ִ ָ
ׁשרּבֹונֹו ָ ֵ
מ ֶׁשה ֶ ִ
ׁשרי ֶ ְ
ַא ְ ֵ
ֹולם
ָהע ָ
עלית ◌ַל ּ◌ָמרוֹ ם וגו' )סח ,יט( ] :זוהר במדבר פ' נשא )דף קמ"ח[(:
◌ָ ◌ִ ◌ָ
פני ◌ַ ◌ְּ
בנהּ ָ◌ ,כת ּוב )יהושע ה( ׁ ◌ַשל
הל ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִביהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
נפרד ◌ֶ ◌ָּ
ה0כינה -א
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
זמנּ ים ◌ְיד ּו ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ַנעלֶ◌ ׁ ,%ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ְ
פל ◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע
נראתה לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַו ◌ִ ּי ּ ֹ
נש ◌ָאה לוֹ ◌ָ ּכל ◌ָ ּכְ◌ %ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ׂ
ודּ איַ◌ .מ ◌ָּתנוֹ ת
משה ◌ַ ◌ַ
אבל ◌ָ ּכאן ◌ַּכ ◌ַּלת ֹ ׁ ◌ֶ
ארצהָ◌ ֲ◌ .
◌ֶאל ]על[ ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חפץ
משה ׁ ◌ֶש ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ָ ◌ֵ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
מת ◌ַנת ◌ָ ּכת ּובְ◌ ׁ ַ◌ .
אדםְ◌ּ ַ◌ ,
◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
יקרוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
◌ִ ּב ◌ָ

ׁשּלא
ּפארן ֶ ֹ
ּבני ָ ָ
ּׁשאמרּו ְ ֵ
מּמה ֶ ָ ְ
ּפארן ַ ִ -
מהר ָ ָ
ליׂשראל ֵ ַ
והאיר ְ ִ ְ ָ ֵ
ֹופיע ְ ֵ ִ
ה ִ ַ
ּכראּוי
יֹותר ָ ָ
חביבּות ְואֹור ֵ
יׂשראל ֲ ִ
ֹוסיפּו ִ ְ ָ ֵ
לקּבל ִמ ֶּזה ה ִ
ֹוצים ְ ַ ֵ
ר ִ
(בי וגו' )סח ,יט( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף קצ"ב[(.
בית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
עלית ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ

)שופטים ה(

מ7עיר
צאתִ◌ ֵ◌ ִ◌ %
ה' ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ְ
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I

רצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
רעשה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ארץ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
מ7דה ◌ֱאדוֹ ם ◌ֶ ◌ֶ
צעדּ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְ
עשו ◌ְו-א
הלִ◌ ְ◌ %וז ּ◌ֵמן ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ ׂ
ראלַ◌ ָ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
לתת ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
מ7עיר
וזרח ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
מס ◌ַיני ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמר )דברים לג( ה' ◌ִ ּ◌ִ
קבל ּו ◌ָהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ
לה,
מעאלְ◌ ,ו-א ◌ָרצ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
יש ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ִ ׁ ◌ְ
הלֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
להַ◌ ָ◌ .
◌ָלמוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָרצ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
לקב ◌ָ ּ
לקב ◌ָ ּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
להם ◌ְ ◌ִ
חזר ◌ָ ◌ֶ
ארןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש5א ◌ָרצ ּוַ◌ ָ◌ ,
מהר ּ ◌ָפ ◌ָ
פיע ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב הוֹ ◌ִ ◌ַ
אדם
חט ◌ָאה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עכשו ◌ֵי ׁש ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ְ◌ ֵ◌ .
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַ ◌ָּ
בריוָ◌ ּ .פס ּוק
להאיר ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ויש ◌ַאל ׁ ◌ְש ◌ֵאלוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מדק ◌ֵדּ ק ◌ִדּ ּי ּו ◌ִקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
אלּ ָ◌ ַ◌ ,
הל%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ויש ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
מתי ◌ֵ0בׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶזה -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לאיזה
לפארןֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
הלָ◌ ָ◌ ְ◌ %
כש ◌ָ ◌ַ
התגּ ◌ָּלה? ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נביא ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לאיזה ◌ָ ◌ִ
לש ◌ִעירֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ ׂ
התגּ ◌ָּלה ◌ְ ◌ָּ◌ 3
מצאנ ּו
לכלם- ,א ◌ָ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
התגּ ◌ָּלה? ◌ִאם ּתֹ ◌ַ
נביא ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
והרי
משהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ועל ◌ְי ◌ֵדי ֹ ׁ ◌ֶ
לבדּ םַ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
למיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֶזה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לש ◌ִעיר
וזרח ◌ְ ◌ֵ ׂ
לסיני ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הפס ּוק לוֹ ◌ַמר :ה' ◌ְ ◌ִ ◌ַ
צריָ◌ ּ ַ◌ %
ִנתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
מהר
מ7עיר ◌ָלמוֹ ? ּו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ַ
ארןַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
להר ּ ◌ָפ ◌ָ
פיע ◌ְ ◌ַ
◌ָלמוֹ הוֹ ◌ִ ◌ַ
מענ ּו
אלנ ּוְ◌ ,ו-א ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
והרי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
להסת ◌ֵּכלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לדעת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
יש ◌ָ ◌ַ ◌ַ
הכל ◌ֵ ׁ
ארן? ◌ַ ּ ֹ
ּ ◌ָפ ◌ָ
ידענ ּו.
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הרי
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
מק ◌דםַ◌ ָ◌ .
וש ◌ַאל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,בא ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ִ ּ
אמר )שמות
יני ◌ָ ּבאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מס ◌ַ
נאמרה .ה' ◌ִ ּ ◌ִ
אלה זוֹ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
והתגּ ◌ָּלה
מס ◌ַיני ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הענןּ ,ו ◌ִ ּ◌ִ
אליְּ◌ %ב ◌ַעב ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אנכי ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ
הנּ ה ◌ָ ֹ ◌ִ
יט( ◌ִ ◌ֵ
ש ◌ִעיר ׁ ◌ֶש5א
0אמר ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵ ׂ
ממה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ
מ7עיר ◌ָלמוֹ ַ◌ּ ִ◌ ,
וזרח ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
עליהםַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עליהם אוֹ ר
ראל ◌ְוהוֹ ◌ִסיף ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
להם ◌ְ ◌ִ
האיר ◌ָ ◌ֶ
לקבלִ◌ ,מ ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ִ
רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ארן,
מהר ּ ◌ָפ ◌ָ
ראל ◌ֵ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
והאיר ◌ְ ◌ִ
פיע ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
חביבוּ ת ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהַ◌ .גּ ם ◌ָּכ #הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ
ארן ׁ ◌ֶש/א רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ַ
אמרוּ ◌ְּב ◌ֵני ּ ◌ָפ ◌ָממה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ַּ
לק ◌ֵּבלִ◌ ,מ ◌ֶ ּזה הוֹ ◌ִסיפוּ
00אלת ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ִמי
חביבוּ ת ◌ְואוֹ ר יוֹ ◌ֵתר ◌ָּכ ◌ָראוּ יּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ראל ◌ֲ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
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הדּ ◌ָבר ◌ַעל
והתגּ ◌ָּלה ◌ַ ◌ָ
עליוֹ ן ה ּואַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אליהם ) -בא ראה( סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
התגּ ◌ָּלה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
סתר.
הנּ ◌ְ ◌ָּ
המ ◌ֶלִ◌ ַ◌ %
ראש )קדוש( ◌ַ ּ◌ֶ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,של ֹ ׁ
מסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
יצאה ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְידּ ַ◌ .%
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
תה
מאל )ימין(ָ◌ ָ◌ ,
ש ֹ
לזרוֹ ◌ַע ◌ְ ׂ
יעה ◌ִ ◌ְ
הגּ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
ללבן ◌ְזרוֹ ◌ַע
לברר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
צריֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
אמרִ◌ ָ◌ ,
מ0םַ◌ ָ◌ .
תרבה ◌ִ ◌ָ
◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ָדּ ם ◌ַרע ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
לברר
צריֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
אבל ◌ָ ◌ִ
הכלָ◌ ֲ◌ .
יפגּ ֹם ◌ַ ּ ֹ
ימ %אוֹ תוֹ ◌ָדּ ם ◌ַרעְ◌ ִ◌ ,
ואם -א ◌ִ ּ ֹ
זוֹ ִ◌ ְ◌ ,
מכאן ◌ָּכל ּ ◌ְפ ◌ָגם.
◌ִ ◌ָ ּ

ּבדוקא
יׂשראל ְ ַ ְ ָ
אצל ַעם ִ ְ ָ ֵ
ּתֹורה ֵ ֶ
קּבלת ַה ָ
סדר ַ ָ ַ
ֵֶ
התרצה
ואמר לוֹ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ֲ◌ :
לפניוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לסמא"לּ ,ו ◌ָבא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
עשה? ◌ָ ◌ָ
◌ֶמה ◌ָ ◌ָ ׂ
תרצחִ◌ .דּ ּ◌ֵלג
אמר לוֹ - :א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמרַ◌ :מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה? ◌ָ ◌ַ
רתיַ◌ ָ◌ .
תוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
אמרַ◌ :חס ◌ְ ׁ ◌ָ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ ָ◌ .%
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ָּ
ושלוֹ םּ ,תוֹ ◌ָרה זוֹ
לפניו.
והתח ◌ֵנּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה- .א רוֹ ◌ֶצה ּתוֹ ◌ָרה זוֹ ָ◌ ׁ .שב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וש ּ◌ְלִ◌ּ %ת ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּלִ◌ %היאֶ◌ ׁ ְ◌ ,
תהּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ◌ִני עוֹ ◌ֵבר,
אמרִ◌ :ר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,אם ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אתה נוֹ ◌ֵתן ◌ִלי אוֹ ◌ָ ּ
וש ◌ְלטוֹ ◌ִני ◌ַעל
יהי ּוִ◌ ׁ ְ◌ ,
קרבוֹ ת -א ◌ִ ◌ְ
הרג ה ּואּ ,ו ◌ְ ◌ָ
הרי ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ◌ִני ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
יתב ּ◌ֵטל ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ִ◌ .
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מאדּ יםִ◌ .אם ◌ָ ּכֹ ּ ַ◌ %
ּכוֹ ◌ָכב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפני,%
אבל ◌ִאם נוֹ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ונחלה ◌ָ ּב ּהָ◌ ֲ◌ .
חלק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יהיה ◌ִלי ◌ֵ ◌ֶ
רתְ◌ ,%ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַקח ּתוֹ ◌ָ ◌ְ
אמר
הרע ◌ָ ◌ַ
להם ◌ְרא ּו ◌ָיהְ◌ .וה ּוא ◌ָח ׁ ◌ַשב ׁ ◌ֶש ◌ָּל ׁשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ַעם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֲ ◌ֵ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
יצא ◌ְ ◌ִ
מ7עיר ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ◌ָ ◌ָ
מ7עיר ◌ָלמוֹ ִ◌ ֵ◌ ִ◌ ,
וזרח ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
וזה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליהםֶ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יעבר ּו
יקבל ּו ◌ֶאת ◌ֶזהְ◌ ַ◌ ַ◌ ,
יעקב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ודּ אי ◌ִאם ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
סמא"לַ◌ ַ◌ :
אמר ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
אוֹ רַ◌ ָ◌ .
ואמר
פעמים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אליו ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למיםָ◌ ׁ .שב ◌ֵ ◌ָ
◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְלט ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ :
אתה ◌ְ ּבכוֹ רּ ,ו ◌ְלְ◌ %רא ּו ◌ָיהַ◌ ָ◌ .
ואמר לוֹ ָּ◌ ַ◌ :
◌ֶזהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הרי לוֹ
אמר לוֹ  :הוֹ ◌ִאיל ◌ְו-א
דיתיַ◌ ָ◌ .
ואני הוֹ ◌ֵ ◌ִ
יה לוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מכרת ◌ָ
והרי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רתיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְּבכוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר
יפהַ◌ ָ◌ .
אמרֶ◌ ָ◌ :
כלַ◌ ָ◌ .
ממ ◌ָנּ ה ◌ַּב ּ ֹ
חלקַ◌ּ ,ת ◌ֲ ֹ
היה ◌ְלּ ָ◌ %ב ּה ◌ֵ ◌ֶ
ָרצית ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ָ
עבר ◌ִ ◌ֶּ
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יעקב
קבל ּו ◌ָה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
אעשׂ ה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ְ ּ
עצה ◌ֵאיֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
וכֵ◌ּ ,%תן ◌ִלי ◌ֵ ◌ָ
לוֹ  :הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ָ
צריְ◌ %ל ׁ ◌ַש ◌ֵחד אוֹ ◌ָתםַ◌ .קח
אמר לוֹ ִ◌ :ר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ,
אתה אוֹ ◌ֵמרַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
והרי ׁ ◌ֶש ◌ִּלי
יקבל ּו ◌ָהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
בזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עליהםּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ותן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ה0מים ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ר ◌ֵמאוֹ ר ◌ֵחילוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
בת ◌ִ ◌ָ ּ
להם
לתת ◌ָ ◌ֶ
ונתן לוֹ ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ּו אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִּכ ּ◌ָסה אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חלהִ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ .
◌ ◌ְֵיהא ◌ַ ּ◌ְ
הפשיט ◌ִ ◌ֶּ
ממ ׁשֶ◌ .זה
מ7עיר ◌ָלמוֹ ִ◌ ֵ◌ ִ◌ .
וזרח ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
ראלֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
מ7עיר ◌ַ ◌ָּ
ראל.
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
עליוָ◌ .למוֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ -
ה7עיר ◌ָ ◌ָ
ונשׂ א ◌ַ ◌ָ ◌ִ
סמא"לֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֵ
ימין
לזרוֹ ◌ַע ◌ָ ◌ִ
חזר ◌ִ ◌ְ
מאלַ◌ ָ◌ ,
והעביר ◌ָדּ ם ◌ַרע ◌ִמ ◌ְ ּזרוֹ ◌ַע ◌ְשׂ ֹ
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ֵער ◌ֶזה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
צריּ ַ◌ ְ◌ %
מדּ ם ◌ָרע
לנקוֹ ת ◌ִ ◌ָ
אמרּ ָ◌ :כַ◌ %גּ ם ◌ָ ◌ִ
ראה ּבוֹ ◌ַגּ ם ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ .%
)שמאל(ָ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ַ◌ :מה
רתי? ◌ָ ◌ַ
התרצה תוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ֲ◌ :
לרה"בַ◌ ָ◌ ,
קרא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ְזרוֹ ◌ַע זוֹ ָ◌ ָ◌ .
ריש
יר0ה זוֹ יוֹ ◌ִ ׁ
אמר :אוֹ י ◌ִאם ◌ְ ◌ָ◌ 3
תנאףַ◌ ָ◌ .
ואמר- :א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָּכת ּוב ◌ָ ּב ּה? ◌ִדּ ◌ֵּלג לוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ממ ◌ִנּ י ◌ָ ּכל ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ◌ִני ◌ָב ּה,
עבר ◌ִ ּ◌ֶ
רעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
יר0ה ◌ָ ◌ָ
◌ִלי ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ 3◌ ְ◌ ,
רכת ◌ְדּ ◌ֵגי ◌ַה ◌ָ ּיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )בראשית א( ּ ◌ְפר ּו
המ ◌ִים ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נטלתיּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַּ
הרי ◌ִּב ◌ְר ◌ַּכת ◌ַ ◌ַּ
וכת ּוב
אתוֹ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
יתי ֹ
והרב ◌ִ
אתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ּ
והפריתי ֹ
וכת ּוב )שם יז( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ְרב ּו ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
ואמר
רבוֹ נוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לפני ◌ִ ּ
להתחנּ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התחיל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אדםִ◌ ְ◌ ִ◌ .
יהיה ּ ◌ֶפ ◌ֶרא ◌ָ ◌ָ
)שם טז( ◌ְוה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יצחקֵ◌ּ ,תן
הרי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאברהם ֵ◌ ֲ◌ -
יצא ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בנים ◌ָ ◌ְ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
לוֹ ּ ִ◌ :
אתה ◌ַה ◌ְ ּבכוֹ ר ּו ◌ְלְ◌ %רא ּו ◌ָיה.
איני ◌ָיכוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ָ
אמר לוֹ ִ◌ ֵ◌ :
ולהם ◌ְרא ּו ◌ָיהַ◌ ָ◌ .
להםֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
רתי ּ◌ְת ◌ֵהא ׁ ◌ֶש ּלוֹ ,
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,בכוֹ ◌ָ ◌ִ
ואמרּ ִ◌ :
לפניוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להתח ◌ֵנּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התחיל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
עשׂ הֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
וכָ◌ ָ◌ %
להםָ◌ ְ◌ .
ותן ◌ָ ◌ֶ
רש ּ◌ִתי ◌ַעל ◌ֶזהַ◌ ,קח ◌ְ ◌ֵ
◌ְואוֹ ר ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַ ׁ ◌ְ
ברה"ב
וזרחּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
סמא"ל ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ארןַ◌ .מה 0וֹ ◌ֶנה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
מהר ּ ◌ָפ ◌ָ
פיע ◌ֵ ◌ַ
הוֹ ◌ִ ◌ַ
חרב
סמא"ל ◌ֶ ◌ֶ
הפשיט ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
נטל ◌ְ ּבאוֹ תוֹ אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
פיע? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ◌ַ
◌ָּכת ּוב הוֹ ◌ִ ◌ַ
חרב
וא ׁ ◌ֶשר ◌ֶ ◌ֶ
ולהרג ◌ָּכ ◌ָרא ּויֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ַ ◌ֲ
להרג ◌ְּב ◌ִדין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
והרגֹ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רכה
ונטל אוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
היתה ׁ ◌ֶש ◌ְּלַ◌ ָ◌ ְ◌ .%
אותַ◌ .%אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
רכתם
מב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קצת ◌ִ ◌ִּ
פיע ◌ְ ◌ָ
קצתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ַ
רה"ב ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
הפ ׁ ◌ִשיט ◌ִ ◌ֶּ
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I

ארןְ◌ ,ו-א
מהר ּ ◌ָפ ◌ָ
פיע ◌ֵ ◌ַ
גלל ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ִ ◌ַ
רב ◌ָ ּיהּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
לעשוֹ ת ּ ◌ְפ ◌ִר ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ׂ
וזרח.
ָ◌כת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ

ּׁשבי
ׁשבית ֶ ִ
עלית ַל ָּמרֹום ָ ִ ָ
ִָ ָ
מתנוֹ ת ◌ֵ ּ
יטים ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים,
ראל ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ַש ּ◌ִל ◌ִ
ליש ◌ָ ◌ֵ
אל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטל ◌ַ ּ◌ָ
מנּ ים ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ָאר
קד ׁש ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ◌ 3
רבבוֹ ת ֶֹ ◌
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
וקרא ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מתנוֹ ת
מכ ◌ָ ּלם ◌ִק ◌ֵּבל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
העמיםִ◌ ׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
והשיב ּו לוֹ ◌ַגּ ם ◌ָ ּכ ,%וּ ◌ִ ◌ּ.
ונטל ◌ַ ◌ָּ
מלא ◌ַסם
אחד ◌ָ ◌ֵ
היה לוֹ ּ◌ְכ ◌ִלי ◌ֶ ◌ָ
ראלְ◌ .לרוֹ ◌ֵפא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
להם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
לתת ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ
לבנוֹ ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ִלי ׁ ◌ֶש ◌ֶמן
לתת ◌ִ ◌ְ
רצה ◌ָ ◌ֵ
לבנוֹ ָ◌ ָ◌ .
◌ַח ◌ִ ּיים וּ ׁ ◌ְש ◌ָמרוֹ ◌ִ ◌ְ
עבדים
אמרִ◌ ָ◌ ֲ◌ :
חכםַ◌ ָ◌ ,
היה ◌ָ ◌ָ
אפרסמוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַסם ◌ַח ◌ִ ּייםָ◌ .הרוֹ ◌ֵפא ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
לבני אוֹ ◌ָצר ◌ֶזה,
אני נוֹ ◌ֵתן ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ביתיִ◌ ,אם ◌ֵ ◌ְידע ּו ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
יש ◌ְּב ◌ֵ ◌ִ
ָרעים ◌ֵ ׁ
◌ ◌ִ
קצת ◌ַסם
לקח ◌ְ ◌ָ
עשה? ◌ָ ◌ַ
להרגוֹ ֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
וירצ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
עיניהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ירע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ַ
אתם
להםֶ◌ּ ַ◌ :
ואמר ◌ָ ◌ֶ
לעבדיו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ִליָ◌ ָ◌ ,
ונתן ◌ַעל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ◌ְּ
המ ◌ֶות ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָּ
נראה ◌ַמה
אמר ּוֶ◌ ְ◌ ִ◌ :
הסם? ◌ָ ◌ְ
התרצ ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַ ּ ◌ַ
לפניְ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
נאמנים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
יתן
בל ◌ָ ּבםִ◌ :אם ◌ַסם ◌ֶזה ◌ִ ּ◌ֵ
אמר ּו ◌ְ ◌ִ
הריח ּו ◌ָרצ ּו ◌ָלמ ּותְ◌ ָ◌ .
טרם ◌ֵ ◌ִ
◌ֶ ּזהֶ◌ ֶ◌ .
לפניו:
אמר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נירש ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ ◌ֵננ ּוְ◌ ָ◌ .
ואנ ּו ◌ִ ◌ַ ׁ
ודּ אי ◌ָימ ּותָ◌ ְ◌ ,
לבנוֹ ַ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ
מוֹ ◌ֵרנ ּוַ◌ ,סם ◌ֶזה -א ◌ָרא ּוי ◌ֶ ◌ָּ
דתנ ּו
ש ◌ַכר ◌ֲעבוֹ ◌ָ ◌ֵ
והרי ◌ְ ׂ
לבנֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,%
אלא ◌ְ ◌ִ ◌ְ
קבל ◌ַסם ◌ֶזהּ ָ◌ .כ;
שחד ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ֵּותן לוֹ ◌ְ ◌ַ
אצלֵ◌ ,%לֵ◌ ְ◌ %
ארנ ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
הש ◌ַ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
יתן ּתוֹ ◌ָרה
ידע ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ִ ּ◌ֵ
חכםַ◌ ָ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ,ה ּוא רוֹ ◌ֵפא ◌ָ ◌ָ
דפים ◌ֶאת
להםְּ◌ ,ב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָהי ּו רוֹ ◌ְ ◌ִ
דיע ◌ָ ◌ֶ
טרם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ִ ◌ַ
ראל ◌ֶ ◌ֶ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
נתנ ּו
והם ◌ָ ◌ְ
עשה ◌ֶאת ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,
אבל ◌ָ ◌ָ ׂ
רגים אוֹ ◌ָתםָ◌ ֲ◌ .
עליה ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
לוֹ ◌ַמ ◌ָּתנוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ָצרוֹ ת ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַק ◌ְ ּבל ּו ◌ָהּ ָ◌ 3◌ ְ◌ ,
לתתם
משה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
קב ◌ָלם ֹ ׁ ◌ֶ
וכלם ◌ִ ◌ְּ
בי ◌ְוגוֹ '.בית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סח( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עלית ◌ַ ◌ָּ
קטר ּוג
בלי ◌ִ ◌ְ
ערע ּור ּו ◌ְ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִלי ◌ִ ◌ְ
ראל ◌ֶאת ◌ַ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ְיר ׁש ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
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האל § ׁ
האל ¨לנ ּו ¥אל
סלה :כא ¨ ¥
עתנ ּו ¨ ¤
יש ּו ¨ ¥
יעמס ¨לנ ּו ¨ ¥
©¨ £
למ¤ות ּתוֹ ¨צאוֹ ת:
אדני © ּ¨
וליהוה )קרי ולאלהים( ¨Ÿ £
§למוֹ ׁ¨שעוֹ ת § ¨Ÿ ¥
ימחץ ׁ Ÿ
קדקד שׂ¨ ¥ער
איביו ¨ § Ÿ
ראש ¨ §Ÿ
אהים ' ¦ § ©
כב ©א ¡ ¦
אשיב
אשיב ¨ ׁ ¦
מב ׁ¨שן ¨ ׁ ¦
אדני ¦ ּ¨
אמר ¨Ÿ £
אש ¨מיו :כג ¨ ©
מתהל ּ©ב ¨ׁ £
¦ § © ּ¥

 Iזוהר תהלים I

I

I

למיםּ .בֹא
למי עוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ .בר ּו %ה ּואּ ָ◌ ,בר ּוְ◌ ׁ %שמוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
אלוּ ◌ַמ ּ◌ָתנוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ָצרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּק ◌ְּבלוּ ,
ראל ◌ֵ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
עדים ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
ראהָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ֵ
האחרְ◌ .ו,א
המ ◌ֶות ◌ְו,א ◌ַצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
היה ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
וּ ◌ִמ-וּ ם ◌ֶזה ,א ◌ָ ◌ָ
עליהם ◌ַ ◌ָּ
ערעוּ ר ◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ ֶ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִלי ◌ִ ◌ְ
◌ַדי ◌ָ ◌ֶ
להם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ְקחוּ ◌ַ ּ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּק ◌ְּבלוּ
חטא ּו ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שמות לג(
מכ ◌ָ ּלםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
מתנוֹ ת ◌ִ ◌ּ.
אוֹ ◌ָצרוֹ ת וּ ◌ַ ◌ָּ
אדםַ◌ .מה ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַאר
מתנוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
עדיםֵ◌ .הם ◌ַ ּ◌ָ
ראל ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
תנצל ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
0בי ◌ְוגוֹ '.
בית ◌ֶ ◌ִ
עלית ◌ַל ּ◌ָמרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
מהם? אוֹ תוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
בא
אדנ"י יוֹ ם יוֹ ם וגו' )סח ,כ( ] :זוהר ח"א פ' מקץ )דף קצ"ד([ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו! ◌ֲ ֹ ◌ָ
יעמס ◌ָלנוּ .
אדנ"י יוֹ ם יוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ראה] ,כמו שנאמר[ )שם סח( ◌ָ ּברוּ ָ◌ ֲ◌ #
◌ְ ◌ֵ
והפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא סוֹ ד
אל"ף ◌ָדּ ◌ֶל"ת נ ּו"ן יוֹ "דָ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
אדנ"יְּ◌ ,ב ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּוָ◌ ֲ◌ %
החכמה .יוֹ ם יוֹ ם ּ ֵ◌ -
ויהי ◌ִ ◌ֵ ּ
מקץ
אמר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ימיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נתים ◌ָ ◌ִ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היאר  -סוֹ ד ה ּוא,
עמד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ֹ
והנּ ה ֹ ◌ֵ
חלם ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
פרעה ֹ ◌ֵ
ימיםּ .ו ◌ַ ◌ְ ֹ
נתים ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הצ ◌ִדּ יק.
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמרֶ◌ ,זה יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ָהר ]שכל הנהר[ ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ

אמת
ּדברי ֱ ֶ
ּדבריו ִ ְ ֵ
ׁשּכל ְ ָ ָ
הּקּב"ה ֶ ָ
לאמּונת ַ ָ ָ
ֵיׁש ָלנּו ָל ִׂשים ֵלב ֶ ֱ ַ
ּדֹוחק
האיׁש ֵ
נע ֶׂשה ְ ֶוזה ָ ִ
ּדבר ַה ֹּכל ַ ֲ
ֹומר ָ ָ
ׁשּכיון ֶׁשא ֵ
רּבה ֶ ֵ ָ
ּוּנה ַ ָ
ואמ ָ
ֱֶ
יׁשּתּלם ֶזה
זמ ִּנים ִ ְ ַ ֵ
ּולכּמה ְ ַ
ׁשנים ְ ַ ָ
לכ ָּמה ָ ִ
ֹומרַ ְ :
הּלבְ ,וא ֵ
ֵַ
אמר ה' ◌ִמ ◌ָ ּב ׁ ◌ָשן וגו'
◌ָ ◌ַ

)סח,

כג( :

]זוהר ח"ג פ' בלק )דף קפ"ה[(.
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רגל§ּ %ב¨דם § ׁ
לבי%
לשוֹ ן ּ§כ ¨ ¤
מחץ © § §
למען ּ¦ת § ©
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ממ ªצלוֹ ת ¨ים :כד § © ©
הליכוֹ ¤תי¦ ¡ %
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¦ §Ÿ ¥
אהים '
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אחר ¦ § Ÿ
קדּ מ ּו ׁ¨ש ¦רים © ©
דש :כו ¦ §
אלי © § ּ¦
הליכוֹ ת ¦ ¥
¦£
מלכי © ּ
אהים
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 Iזוהר תהלים I

I

אשיב ◌ִ ּ◌ְ
אשיב ◌ָ ׁ ◌ִ
מב ׁ ◌ָשן ◌ָ ׁ ◌ִ
אמר ה' ◌ִ ◌ָ ּ
)תהלים סח( ◌ָ ◌ַ
ממ ◌.צלוֹ ת ◌ָיםֵ◌ .י ׁש ◌ָלנוּ
אמת
ברי ◌ֱ ◌ֶ
בריו ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
לאמוּ ◌ַנת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
לשים ◌ֵלב ◌ֶ ◌ֱ
◌ָ ◌ִ ׂ
האיש
נעשהֶ◌ ְ◌ .וזה ◌ָ ◌ִ ׁ
הכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ֶואמוּ ◌ָנּ ה ◌ַר ◌ָ ּבהֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ◌ָדּ ◌ָברֹ ּ ַ◌ ,
◌ ◌ֱ
זמנּ ים ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַּת ◌ֵּלם ◌ֶזה,
לכמה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
דּ וֹ ◌ֵחק ◌ַ ◌ֵּ
לכמה ׁ ◌ָש ◌ִנים וּ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הלבְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמרָּ◌ ַ◌ ְ◌ :
מלאים ◌ְּכבוֹ דוֹ ּ ָ◌ ,כֶ◌ %זה.
גד ◌ָּלתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכְּ◌ .%כ ◌ִפי ◌ְ ◌3
לפי ׁ ◌ָש ◌ָעה.
לפי ׁ ◌ָש ◌ָעהּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ְ ◌ִ
בריו ◌ֵהם ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
קטןָ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ָ
בריו ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
תש ּו ◌ָבה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
רבוֹ ת ,ה ּוא
בדמעוֹ ת ◌ַ ּ
מעשים טוֹ ◌ִבים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בבק ׁ ◌ָשה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
אבל ◌ִּב ◌ְ ׁ
◌ֲ ◌ָ
מקמט
מזהיר אוֹ רוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ועליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ָקדוֹ ׁש ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עתיד
לעתיד ◌ָלבא ◌ָ ◌ִ
אמר ה'ִ◌ ָ◌ ֶ◌ .
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ ַ◌ ָ◌ .
לאדם ◌ַ ◌ֲ ׂ
קד ◌ָ0תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌3
◌ַ ◌ָ ּ
מב ׁ ◌ָשן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
לה ׁ ◌ִשיב ◌ִ ◌ָ ּ
להתעוֹ ◌ֵרר ּו ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם )אף כאן
ואכל ּו אוֹ ◌ָתםִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶ
7דה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הרג ּום ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ
רמים
והרים ◌ָ ◌ִ
מלך הבשן( ◌ְמקוֹ ם מוֹ ׁ ◌ָשב ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַח ּיוֹ ת ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
ונסת ◌ִרים ◌ֵ ּ
הת ◌ִ ּקיף ׁ ◌ָשם ,ה ּוא
דבר ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
וערד ◌ַ ּ◌ִ
באל ּוֹ ֲ◌ ַ◌ ,
ּו ◌ְגדוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
היה
כחוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היהּ ,ו ◌ָמצ ּוי ׁ ◌ָשם ּ ֹ
עוֹ ג) ,בין( ◌ֲערוֹ ◌ֵדי ◌ַה ◌ִּמ ◌ְד ◌ָ ּבר ◌ָ ◌ָ
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I

גלל
קרב ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
נגדּ וֹ ◌ְ ◌ָ
לערְֹ◌ ֶ◌ %
מלכי ◌ָהעוֹ ◌ָלם -א ◌ָ ◌ְ
הב ׁ ◌ָשןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מלּ ָ◌ ַ◌ %
◌ֶ ◌ֶ
יכל ּו ◌ַ ◌ֲ
קרב.
נגדּ וֹ ◌ְ ◌ָ
וערְ◌ ֶ◌ %
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הב ׁ ◌ָשןּ ,ו ◌ָבא ֹ
חזק ◌ַ ◌ָ ּ
ֹ ◌ֶ

למּצה ִנּקּוד
חמץ ְ ַ ָ
ּכׂשערה ֵּבין ָ ֵ
קטן ְ ַ ֲ ָ
חּוט ָ ָ
קנה וגו' )סח ,לא( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רנ"בַ◌ [(.ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
חיּ ת ◌ָ ◌ֶ
◌ְגּ ◌ַער ◌ַ ◌ַ
עגלי
אב ◌ִירים ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
עדת ◌ַ ◌ִּ
קנה ◌ֲ ◌ַ
ואמר) ,תהלים סח( ◌ְגּ ◌ַער ◌ַח ◌ַ ּית ◌ָ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למדנ ּו,
קנה ְ◌ ַ◌ ָ◌ -
עשוֶ◌ ָ◌ .
הח ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ּה ◌ֵ ◌ָ ׂ
◌ַע ּ◌ִמיםְ◌ .גּ ◌ַער ◌ַח ◌ַ ּית  -זוֹ ◌ַ ◌ַ
נעץ
בריאלַ◌ ָ◌ ,
רעהּ ָ◌ ,בא ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
המ ◌ֶלֶ◌ %את ◌ַּבת ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
מה ◌ַ ּ◌ֶשא ׁ ◌ְש ֹ
ׁ◌ֶש ◌ַּב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ָ ׂ
קנה? ◌ֶזה
נבנית ◌ִעיר ׁ ◌ֶשל רוֹ ◌ִמיַ◌ .מה ּו ◌ָ ◌ֶ
ועליו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הגּ דוֹ לָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קנה ◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
אחיזתוֹ ◌ַ ּב ◌ְ ּק ◌3ד ◌ָ0ה.
קטן ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
רעהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש לוֹ ◌ַצד ◌ָ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ׁ ◌ֶשל זוֹ ◌ַ ◌ַ
לטת ◌ַעל
הגּ דוֹ לּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קנה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ע ּוץ ◌ַּב ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
◌ ◌ְֶוזה ּו ◌ָ ◌ֶ
קנה,
קמל ּוֶ◌ ָ◌ .
קנה ◌ָוס ּוף ◌ָ ◌ֵ
ועל ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,ישעיה יט( ◌ָ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ָ ֹ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
קנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְלכ ּותְ◌ .ועוֹ ד ◌ָ ◌ֶ
לכל ◌ַ ּ◌ַ
וראש ◌ְ ◌ָ
לטת,
מצרים ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
קנה ◌ֶזהֹ ּ .
בר אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ
לש ּ ֹ
ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
והכל ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל
למיניהםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
צאים ◌ַּכ ◌ָּמה ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
ממ ◌ָנּ ה יוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
חמץ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ,הוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ֵ
חמץֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ
0בר אוֹ ◌ָ ּ
חמץ,
מהכל ׁ ◌ָש ◌ַבר אוֹ ת ח' ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
קטן ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
מכניס ◌ַמ ◌ָ ּצהַּ◌ .ב ּ◌ֶמה? ◌ְ ּבח ּוט ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אל ּו אוֹ ◌ִת ּיוֹ תָּ◌ ֶ◌ ,
מצהּ ֵ◌ .
קרא
0בר ח' ׁ ◌ֶשל ◌ַח ◌ָ ּיה זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ְונעשה ◌ַ ◌ָ ּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

קנה ◌ֶזהַּ◌ .ב ּ◌ֶמה
קנהֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ַח ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ְ ּברוֹ ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ֶ
נקרא ◌ַח ◌ַ ּית ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חמץַ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֵ
והיה
מאיתנהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ערה ׁ ◌ָש ◌ַבר ח' ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ש ◌ֲ ◌ָ
קטן ◌ְּכמוֹ ◌ַ ׂ
◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר? ◌ְּבח ּוט ◌ָ ◌ָ
ועבר ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ּ
קנהָ◌ .גּ ◌ַער ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְגּ ◌ַער ◌ַח ◌ַ ּית ◌ָ ◌ֶ
מצהַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
ועתיד
ונעשה ה') .ועובר ח' של חמץ ונעשה(ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
חמץ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ונש ◌ַ ּבר ח' ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
רגל
יש ּבֹר ◌ֶ ◌ֶ
קנה ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהְ◌ ׁ ִ◌ ,
בר לוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֶ
לש ּ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
ק' ◌ִ ◌ָ ּ
חזק ◌ָיבוֹ א
א-הים ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
הנּ ה ה' ◌ֱ ◌ִ
הנּ ה) .ישעיה מ( ◌ִ ◌ֵ
וי0אר ◌ִ ◌ֵ
מק ◌ֶנהֵ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לפניוַ◌ .מה ּו ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
ש ◌ָכרוֹ ◌ִא ּתוֹ ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
פעלתוֹ ?
פעלתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הנּ ה ◌ְ ׂ
מש ◌ָלה לוֹ ◌ִ ◌ֵ
זרעוֹ ֹ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ֹ
והיא
תהִ◌ ְ◌ ,
תה ק' )פעלה של אותו חמץ( ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ ֹ
◌ֶזה ּ ֹ
בר אוֹ ◌ָ ּ
פ ◌ַעל ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָ ּ
ּ ◌ְפ ◌ָּ◌ 3
אמר )שם מא(
הנּ הֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ויהיה ◌ִ ◌ֵ
רגלוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יעביר ◌ַ ◌ְ
פניוְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עלה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
ּ
הנּ ם ◌ְוגוֹ '.
הנּ ה ◌ִ ◌ָ
לציוֹ ן ◌ִ ◌ֵ
ִראשוֹ ן ◌ְ ◌ִ
◌ ׁ

מעלה
ּבפמליא ֶׁשל ַ ְ ָ
ּכח ְ ָ ַ ְ ָ
ֹותנים ֹ ַ
יׂשראל נ ְ ִ
לאלהים – ִ ְ ָ ֵ
תנּו ֹעז ֵ ֹ ִ
ּכביכֹול
ְִָ
בא ּו ◌ְ ּב ◌ֵני
לאהים וגו' )סח ,לה( ] :זוהר ח"ב פ' בא )דף ל"בַ◌ [(:ו ◌ָ ּי ֹ
◌ִ
עז ◌ֵ
ּ ◌ְתנ ּו ֹ
הא-הים ּ ֵ◌ -
יח
להש ◌ִגּ ◌ַ
ממנּ ים ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ָ ◌ֱ ◌ִ
אמר )מלכים א כב(
להתי ◌ֵ ּצב ◌ַעל ה' ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
האדםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
מעשי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
להתיצב
7מאלוֹ ָ◌ ֲ◌ .
מימינוֹ ּו ◌ִמ ◌ְ ֹ
עליו ◌ִ ◌ִ
עמד ◌ָ ◌ָ
ה0מים ֹ ◌ֵ
צבא ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְוכל ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
אבל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ּ
ראל,
יש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
אהבת ◌ַ ◌ָ
מצאנוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ַעל ה'ּ ְ◌ ,ב ◌ָפסוּ ק ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
ּ
גּ
מעשי ◌ְ ּב ◌ֵני
יח ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
להש ◌ִ ◌ַ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌3מ ◌ִנּ ים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ה0ל ּו ◌ִחים ◌ַ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
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I

עשים,
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
קחים ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
טטים ◌ְולוֹ ◌ְ ◌ִ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ּו ◌ְ ׁ
האדם ,הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
לעמד
קטגוֹ ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ ֹ
נעשים ◌ָ ◌ֵ
לעמד ◌ָלד ּון ◌ָהעוֹ ◌ָלםׂ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הדּ ין ◌ַ ◌ֲ ֹ
ּו ◌ַב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ִ
מדים
העמים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם -א עוֹ ◌ְ ◌ִ
מכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ראהּ ָ◌ ִ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
אדםּ .ו ֹ
◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לבדּ םִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ ּ
אלה ◌ָ ּב ◌ִנים
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
יהם ◌ַרק ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
ש ◌ֶ
מע ◌ֵ ׂ
לה ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
יח ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
עשים ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
נמצאים ◌ַ ּ◌ַ
כש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
לעמד ◌ַעל
ממנּ יםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ַ ◌ֲ ֹ
ביכוֹ ל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
הרי
ודּ אי ◌ַעל ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מדים ◌ַ ◌ַ
ראלֵ◌ ,הם עוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
מעשים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ביכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
כש ◌ִריםִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
מעשים ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ׁ ◌ֵ
שים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ראל עוֹ ◌ִ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מת0ים ּכֹחוֹ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
תנים
שים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
מע ◌ִ ׂ
כשעוֹ ◌ִ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
שים ◌ַ ◌ֲ
ותקף ◌ַ ◌ָ ּ
עז
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סח( ּ◌ְתנוּ ֹ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ְ◌ .
כ ◌ַח ◌ְ ֹ ◌ֶ
ֹּ
ועל ◌ֶזה ◌ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ָ ּכל
מעשים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִריםַ◌ ְ◌ ,
לא,היםַּ◌ .ב ּ◌ֶמה? ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ִ
◌ֵ
הרי
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הת ◌ַּכ ◌ְנּ ס ּו ◌ַעל ה'ַ◌ .על ה' ◌ַ ◌ַ
הממנּ ים ◌ִ ◌ְ
הגּ דוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ 3
ה7רים ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ◌ִ
עליו.
התכ ◌ְנּ ס ּו ◌ָ ◌ָ
ראלֵ◌ ,הם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
יש ◌ָ ◌ֵ
התכ ◌ְנּ ס ּו ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ

ׁשהיא
הּנׁשמה ֶ ִ
ׁשרי ַ ְ ָ ָ
ׁשּלּה ַא ְ ֵ
ׁשהיא ֵקן ֶ ָ
והּתפ ָּלה ֶ ִ
הּתֹורה ְ ַ ְ ִ
ׁשרי ַ ָ
ַא ְ ֵ
המקטרגים
מּכל ַ ְ ַ ְ ְ ִ
פֹוחדת ִ ָ
מקּננת ָׁשם ֹלא ֶ ֶ
ׁשּכׁשהיא ְ ַ ֶ ֶ
ׁשּלּה ֶ ְ ֶ ִ
הּקן ֶ ָ
ֵַ
ֹולם
ֶׁשל ָהע ָ
פת ◌ִים וגו' )סח ,יד( :
◌ִאם ּ ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְּכב ּון ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ַ ּ ◌ָ
ל0כינהֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
מש ◌ָ ּכב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
שה ּבוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
הפה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה עוֹ ◌ֶ ׂ
אש ◌ֵרי ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
פתח,
פתי ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ָ
ש ◌ָ ◌ַ
אדני ◌ְ ׂ
פת ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ֲ ָֹ ◌
)תהלים סח( ◌ִאם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְּכבוּ ן ◌ֵּבין ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ָּ
והאם
אמר ◌ָ ּב ּה )דברים כב( ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לה ׁ ◌ְש ◌ִּכיב ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
זליה,
נפיה ◌ַעל גּ וֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
שת ◌ְּכ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא פוֹ ◌ֶר ◌ֶ ׂ
האפרחיםֶ◌ ׁ .ש ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
רבצת ◌ַעל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ֹ ◌ִ
ֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה )לברך(
וימים טוֹ ◌ִביםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶ
ראלּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ׂ
])תיקונים תכ"א וזוהר חדש([
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אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
בחר ּות ◌ִ ◌ָ ּ
נמצא ּו ◌ְ ◌ֵ
עלינ ּוְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ש ◌3ס ◌ַּכת ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ◌ֵ
הפוֹ ◌ֵר ׂ
◌ַ ּ
מכל ◌ּ 3
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
בצת ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
וימים טוֹ ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ִהיא רוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ◌ְימוֹ ת
המקטרגים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
מכל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
להם ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
האםּ .ו ◌ַמה ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ּבין
נאמר ּבוֹ )שם( ׁ ◌ַש ◌ֵּל ◌ַח ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ַּלח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ
החלַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ֹ
אחד? ◌ֶ ◌ָּ
ה0כינה
אלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הכל ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
לת ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַ ּ◌ַ
ה0כינה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נחפה
נפי יוֹ ◌ָנה ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
ונאמר ◌ָ ּב ּה )תהלים סח( ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
חתוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ְּכיוֹ ◌ָנהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
מצ ◌ָדּ ּהִ◌ ,מּ 0ום
ופחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
תהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צריּ ַ◌ ְ◌ %
בכ ◌ֶסףִ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
לכסוֹ ◌ָ ּ
נמצא ◌ִ ◌ִ ּ
לתב ◌ַע ◌ִדּ ◌ִיניםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה
הגּ ב ּו ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם סמא"ל ◌ִ ◌ְ ּ
מצד ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְט ◌ָלה ◌ִ ◌ַ ּ
מכ ◌ִירים אוֹ תוֹ .
דינים ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ִּ
עלי ◌ִ ◌ִ
מכ ◌ָּמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
תה ◌ִ ◌ַּ
צריַ◌ ְ◌ %
◌ָ ◌ִ
לכ ּסוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
נאמרּ ָ◌ ,כל ◌ָהעוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
גללוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ימיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
כסףֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ִ
במה? ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ַ ּ◌ֶ
ילהּ ָ◌ ַ◌ ,
חסד ◌ַ ּב ּיוֹ ם.
עליו ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשָ◌ ָ◌ %
◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הרחמיםֶ◌ ׁ ,ש5א
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בכ ◌ֶסף ◌ִ ◌ְ
נח ּ ◌ָפה ◌ַ ◌ֶּ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ֶ ◌ְ
שם אוֹ ◌ָ ּ
לר ׁ ֹ
תה ◌ִ ◌ַ ּ
העליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ַּכ ◌ֶנּ ׁ ◌ֶשרֶ◌ ׁ ,ש5א
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אבל ◌ָ ◌ֵ
הדּ יןָ◌ ֲ◌ .
עלי ◌ַ ◌ִ
◌ַי ◌ִּכיר ּו ◌ָב ּה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מסוֹ ף
נפים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ֵהם ◌ִ ּ
והכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מעלהְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מכל ◌ָהעוֹ פוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חדת ◌ִ ◌ָ ּ
פוֹ ◌ֶ ◌ֶ
יעיר
נשר ◌ָ ◌ִ
נאמר )דברים לב( ◌ְּכ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ביל ּה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ועד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
צפוֹ ר.
נאמר )שם כב( ◌ִּכי ◌ִי ◌ָ ּק ◌ֵרא ◌ַקן ◌ִ ּ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ליםָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ִקנּ וֹ ְ◌ ,וזוֹ ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ ּ
לים
הצ ּפוֹ ר ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מעלהַ◌ ְ◌ ,
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ִהיא ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וקן ◌ַ ◌ִ ּ
הפה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֵ ּ
התוֹ ◌ָרה
אש ◌ֵרי ◌ַ ּ
הקן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהְ◌ ׁ ַ◌ .
אש ◌ֵרי ◌ַ ּ ◌ֶ
מטהְ◌ ׁ ַ◌ .
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
ְוהת ◌ִ ◌ָּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֵ ּ
הקן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה.
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ְ
פלה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵקן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ ◌ַ ּ◌ְ
המקטרגים ׁ ◌ֶשל
מכל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
חדת ◌ִ ◌ָ ּ
מקנּ ◌ֶנת ׁ ◌ָשם- ,א פוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
נש ◌ַמת ◌ָ ּכל ◌ַחי.
נקראת ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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אהים
יעני ¡ ¦
לדוד :ב הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
למנ ּ¥צ ©ח ©על ׁשוֹ ׁ©ש ּ¦נים § ¨ ¦
א ©§©
מים ©עד ¨ ׁ ¤
טבעתי ּ¦ב ¥יון
נפש :ג ¨ © § ּ¦
' ּ¦כי ¨בא ּו © ¦
וש ּב¤ Ÿלת
מים § ׁ ¦
במעמקי © ¦
אתי § © ¥ּ © £
מעמד ּ¨ב ¦
ואין ¨ ¨ ¢
§מצ ּו ¨לה § ¥
עיני
נחר גּ§ רוֹ ¦ני ּ¨כל ּו © ¥
בקראי ¦ ©
יגעתי § ¨ § ¦
טפתני :ד ¨ © § ּ¦
ׁ §ש ¨ ¨ § ¦
נאי
ראשי שׂ © §Ÿ
מ(ערוֹ ת ¦ ׁ Ÿ
לאהי ' :ה © ּ
מיחל ¨ ¥
§ ©¥
רב ּו ¦ © £
גזלתי
אשר א ¨ © § ּ¦
ש ¤קר ¤ׁ £
איבי ׁ¤
מצמיתי © §Ÿ
עצמ ּו © § ¦ ©
¦ח ּ¨נם ¨ §
לתי
לא ּ©ו § ּ¦
ידעת § ¦
אתה ¨ © § ּ¨
אהים ' © ּ¨
אשיב :ו ¡ ¦
¨אז ¨ ׁ ¦
נכחד ּו :ז ©אל ׁ Ÿ ¥
יבש ּו ¦בי קוֹ¤י%
ממ %א ¦ § ¨
ואשמוֹ ©תי ¦ ּ§
§ © ׁ§
מבקשי%
יכ §למ ּו ¦בי § © § ׁ¤
צבאוֹ ת ©אל ¦ ּ¨
יהוה )קרי אלהים( § ¨
אדני § ¦Ÿ
¨Ÿ £
חרפה
אתי ¨ּ § ¤
עלי¨ %נשׂ¨ ¦
ראל :ח ּ¦כי ¨ ¤
ישׂ ¨ ¥
אהי ' ¦ §
¡ ¥
ונכרי
לאחי § ¨ § ¦
הייתי § ¨ ¤
פני :ט מ ּו ¨זר ¨ ¦ ¦
כלמה ¨ ¨
ּ¦כ ּ§ס ¨תה § ¦ ּ¨
וחרפוֹ ת
אכלתני § ּ § ¤
ית¦ § ¨ ¨ £ %
קנאת ּ¥ב §
אמי :י ּ¦כי ¦ § ©
לבני ¦ ּ¦
¦ §¥
ות ¦הי
נפשי © ּ§
ואבכה ©ב ּצוֹ ם © § ׁ ¦
עלי :יא ¨ ¤ּ § ¤
נפל ּו ¨ ¨
רפי§ ¨ %
חוֹ § ¤
להם
ואהי ¨ ¤
ואת ¨נה §לב ּו ׁ ¦שי שׂ¨ ק ¨ ¡ ¦
לחרפוֹ ת ¦לי :יב ¨ §ּ ¤
© ¨£
נגינוֹ ת ׁשוֹ ¥תי ׁ¥ש ¨כר:
יש ¥בי ׁ¨ש ©ער ּו § ¦
ישׂ יח ּו ¦בי § ׁ Ÿ
למשל :יג ¨ ¦
§ ¨ ׁ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחמדי וזנאי
הושיעני אלהים כי באו )סט ,ב(] :שימוש תהלים לפרק סט[ אם אתה
חמדן וזנאי ובעל עבירות תאמר אותו על מים ותשתה.
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יהו  ¥עת ¨רצוֹ ן ¡ ¦
תפל ¦תי §ל¨Ÿ § %
ואני § ¦ ּ¨
יד © ¦ £
אהים '
יש ¤ע:%
אמת ¦ ׁ §
ענני ּ¤ב ¡ ¤
חסדּ ¦ ¥ £ %
ּ§ב¨רב © § ¤

I

טו

ואל
מטיט § ©
ילני ¦ ּ ¦
©ה ¦ ּצ ¦ ¥

 Iזוהר תהלים I

I

וחסד
אחד ִּדין ְ ֶ ֶ
ּבר ַגע ֶ ָ
להיֹות ְ ֶ
ּכביכֹול ָיכֹול ִ ְ
הּקּב"ה ִ ְ ָ
אצל ַ ָ ָ
ֵֶ
תפלּ ◌ִתי וגו' )סט ,יד( ] :זוהר ח"א פ' וירא )דף קהָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ [(:
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ואברהם ◌ָהיוֹ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רכה ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ּכאן?
הב ◌ָ ◌ָ
ועצ ּוםָ◌ .מה ◌ַה ּ◌ַט ◌ַעם ◌ַ ◌ְּ
יהיה ◌ְלגוֹ י ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ
דיע ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
אפל ּו ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא יוֹ ׁ ◌ֵשב
אלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
שב ◌ְּב ◌ִדין ◌ַעל ◌ֶזה ]ד"א
הרי יוֹ ׁ ◌ֵ
מש ּ◌ַת ◌ֶנּ הֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּב ◌ִדין ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם- ,א ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר
אחתַ◌ ָ◌ .
אחד ּו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
רגע ◌ֶ ◌ָ
והכֹל ◌ְּב ◌ֶ ◌ַ
ברחמים ◌ַעל ◌ֶזהּ ַ◌ ְ◌ ,
ויושב[ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
תפ ◌ָ ּל ◌ִתי ◌ְל #ה' ◌ֵעת
ואני ◌ְ ◌ִ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )תהלים סט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ִ ּ
ולפעמים ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן.
לפעמים ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָרצוֹ ןִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
מצא,
לפעמים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מעִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ולפעמים ׁ ◌ֶש5א ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מעִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לפעמים ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נמצאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נה( ◌ִדּ ◌ְ ׁ
ולפעמים ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רש ּו ה' ◌ְּב ◌ִה ◌ָּמ ◌ְצאוֹ
ליחידּ ָ◌ ,כאן
אלעזרּ ָ◌ ,כאן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קראה ּו ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ָקרוֹ בַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌3
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכֵּ◌ %ב ◌ַר%
וכאן ◌ְ ◌ָ
אחדָ◌ ְ◌ ,
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
לצב ּורּ ָ◌ .כאן ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב(
אברהםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ָשק ּול ◌ְּכ ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶּ
ראם] ,וכתוב[ ◌ְו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו
הב ◌ְ ◌ָ
והארץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ה0מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלה תוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
שיםשיםּ ָ◌ .כָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ִגימטר ◌ָ ּיא ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
יהיה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אברהםֶ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזמין ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ָכל דּ וֹ ר ◌ָודוֹ ר ◌ְלעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ
אברהם.
הזמין ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ

אימתי הוא עת רצון
תפ ◌ָלּ ◌ִתי וגו' )סט ,יד( :
ואני ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ואמר) ,תהלים
הסוֹ ◌ֵחר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּ

]זוהר
סט(

ח"ב פ' וירא )דף קנוָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח אוֹ תוֹ
תפל ◌ִתי ◌ְל #ה' ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ

תהלים ספר שני | יג לחודש | מזמור סט

סדר הלימוד

I

ליום כו אדר

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

693

I

נקראת
אימתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ֶעָ◌ ׁ .#ש ◌ִנינ ּוַ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
אמת ◌ִ ׁ ◌ְ
ענני ◌ֶּב ◌ֱ ◌ֶ
חסדּ ִ◌ ֵ◌ ֲ◌ #
,הים ◌ְּב ◌ָרב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֱא ◌ִ
וכ %ה ּוא
יפה ה ּואָ◌ ְ◌ ,
לליםֶ◌ ָ◌ .
מתפ ◌ְ ◌ִ
הצ ּב ּור ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן? ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ ּ
מסדּ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
העת
נה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
הצ ּב ּור ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַַודּ איֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מתק ◌ִנים ◌ֶאת ּ◌ִת ּק ּו ◌ָ ּ
הרי ◌ָאז ◌ַ ◌ִ ּ
א-הים
לב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֱ ◌ִ
וצריַ◌ ְ◌ %
ואז ה ּוא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַהזאתָ◌ ְ◌ ,
לב ◌ֵ ּק ׁש ◌ֶאת
הרי ◌ָאז ◌ֵ ׁ
◌ְ ּב ◌ָרב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
יש ◌ְ ◌ַ
אמת ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ֶעֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
ענני ◌ֶ ּב ◌ֱ ◌ֶ
חסדּ ִ◌ ֵ◌ ֲ◌ %
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ואני ֶ◌ -זה
הרי ◌ָּכאן סוֹ ד ◌ַה ◌ִ ּיח ּודִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
תפל ◌ִתי ◌ְל %ה'ֵ◌ ֲ◌ ,
הב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשהִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ַּ
תפ ◌ָּל ◌ִתי  -זוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
קרא ◌ְגּ ◌ָּ◌ 3
וכאן
פלהָ◌ ְ◌ .
אלהִ◌ ְ◌ .
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלָּ◌ ַ◌ ,%
אחדְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ◌ֵמְ◌ %גּ ◌ָּ◌ 3
סמיכה ◌ַל ◌ְגּ ◌ָּ◌ 3
אלה
אלהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ָ
ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אזי ה ּוא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןֵ◌ .עת ◌ָרצוֹ ן ַ◌ -אף ◌ָ ּכְּ◌ ,%כ ◌ָלל ה ּוא
◌ַל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלהַ◌ ֲ◌ ,
ודוד
אחדִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ונהי ּו ◌ֶ ◌ָ
בזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נכלל ּו ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
אחדְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אחדָ◌ ,רצוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
אחדֵ◌ ,עת ◌ֶ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אמרָ◌ ,ל ◌ָּמה
ואם ּתֹ ◌ַ
אחדִ◌ ְ◌ .
ליחד ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִיח ּוד ◌ֶ ◌ָ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ֶּ
נאה ה ּוא
מנחה ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת? ◌ָ ◌ֶ
תפ ◌ַּלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
התמנּ ה ◌ַ ּ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
תה ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
חלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי
תפ ◌ַּלת ֹ
מנחה ◌ְו-א ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
פלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
להיוֹ ת ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
◌ֵאין ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
חלּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת
הרי ◌ַּב ֹ
חלִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מנחה ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְּכמוֹ ֹ
פלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
ואינוֹ ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןָ◌ ֲ◌ ,
הדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ
נחהָ◌ּ ,תל ּוי ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
אחדַ◌ ְ◌ ,
נכלל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
והכֹל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרגז ה ּו ◌ַסר ◌ְ ◌ַ ּ
◌ָ ֹ ◌ֶ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ִדּ ין ,זוֹ
הדּ ◌ָרגוֹ ת.
ליחד ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
צריָ◌ ּ %פס ּוק ׁ ◌ֶשל ◌ִיח ּוד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ולכן ◌ָ ◌ִ
התב ◌ְ7מ ּותֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מת ◌ַּב ּ◌ֵסם,
והכֹל ◌ִ ◌ְ
רחמים ◌ְ ◌ַ ּ
ונכלל ◌ָ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתחבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִיח ּודִ◌ ַ◌ ,
מתב ּ ◌ֵסם
והדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אחדִ◌ ַ◌ ְ◌ .
הכל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ְואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןֵ◌ .עת ◌ָרצוֹ ן ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ָ
כל.
מחה ◌ַּב ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
ויש ◌ִ ׂ
זמןׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מנחה ׁ ◌ֶשל
תה ׁ ◌ְש ◌ַעת ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הסת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָרצוֹ ן
ׁ◌ַש ◌ָ ּבתּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מצאת ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
ה0ערים ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
ננעלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למטהַ◌ ְ◌ ,
וצער ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
למעלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
היה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
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I

ערי ◌ֵ ּבית
ננעל ּו? ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ומעלהֵ◌ .איל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
נחה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
מ0עת ◌ַ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
ערים ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
התוֹ ◌ָרה
הנּ ◌ֱ ◌ָ
משה ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
להז ◌ִּכיר ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ֶ
דרשְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ׁ
אמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
◌ַ ◌ִּ
מדרשוֹ ׁ ◌ֶשל מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ּב ◌ַטל,
זמן ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
גללוֹ ְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
התב ּ◌ְט ◌ָלה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מדרשוֹ ׁ ◌ֶשל מֹ ׁ ◌ֶשה
ערי ◌ֵּבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
האחריםִ◌ .מי רוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶשל מֹ ׁ ◌ֶשה
האחרים?! ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
וש5א ◌ִי ◌ָנּ ◌ֲעל ּו ◌ָּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נעל ּוֶ◌ ׁ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֲ
זמןִ◌ ,מי -א ◌ָעצ ּוב?! ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל
עליו ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ֲעצ ּו ◌ָבה ◌ָ ◌ָ
והצטרכ ּו ◌ָּ◌ 3
לצ ◌ֵדּ ק ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
כלם ◌ְ ◌ַ
ננעל ּוְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ ׁ
ׁ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
דרש ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ערי ◌ֵּבית ◌ַ ◌ִּ
הררי ◌ֵאל.
צדקתְּ◌ %כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
והינ ּו )תהלים לו( ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
דרֶ◌ ׁ %ש ◌ַבחְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ

ּבעת
ּדׁשּבת ְ ֵ
מנחה ְ ַ ָ
ּבּזמן ִ ְ ָ
ֹולם ַ ְ ַ
ּתּלקּו ִמן ָהע ָ
ׁשהס ַ ְ
ׁשלשה ֵהם ֶ ִ ְ
ְ ָ
הּׁשלֹום
עליו ַ ָ
הּמלָ ָ 5
ודוד ַ ֶ ֶ
ּצּדיק ְ ָ ִ
יֹוסף ַה ַ ִ
ָרצֹוןֹ -מ ֶׁשה ַר ֵּבנּו ֵ
וכ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים
הסת ◌ְּלק ּו ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה3◌ ְ◌ ,
לשה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ ◌ְש ◌ָ
ואחד
העליוֹ ןָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אמן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
הנּ ◌ִביא ◌ַ ◌ֶ
משה ◌ַ ◌ָ
אחד ֶ◌ ׁ ֹ -
משהָ◌ ֶ◌ .
◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
המ ◌ֶלִ◌ .%מּ 0ום ◌ָ ּכֵ◌ %י ׁש ◌ָ ּכאן
הצ ◌ִדּ יקָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ואחד ָ◌ -דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
 יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּלכל
הצ ◌ִדּ יק קוֹ ◌ֵדם ◌ְ ◌ָ
שה ◌ִצדּ ּו ◌ֵקי ◌ִדיןָ◌ ֶ◌ .ׁ◌ְש ׁ ◌ָ
אחד ה ּוא ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ
◌ֵ ◌ֶ ּ
רבה ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ .זה
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטיְ◌ּ %תהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
הררי ◌ֵאל ◌ִ ׁ ◌ְ
צדקתְּ◌ %כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אלהֶ◌ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ִנים.
ההרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הררי ◌ֵאלְּ◌ ,כמוֹ ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לבדּ וֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְ ◌ַ
וצדקת#
אמןֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם עא( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
משה ◌ַה ◌ָנּ ◌ִביא ◌ַ ◌ֶ
ואחד ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לכל
דלוֹ תִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא נוֹ ◌ֵטל ◌ְ ◌ָ
ית ◌ְגּ ֹ
עש ◌ָ
אשר ◌ָ ◌ִ ׂ
א,הים ◌ַעד ◌ָמרוֹ ם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
המ ◌ֶלֶ◌ ְ◌ ,%
ואחד ה ּוא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
מאלָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
דדיםִ◌ ָ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
אמתְ◌ .לעוֹ ◌ָלם ֶ◌ -זה ◌ָדּ ◌ִוד
רתֶ◌ ֱ◌ %
צדק ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְותוֹ ◌ָ ◌ְ
צדקתֶ◌ ֶ◌ %
)שם קיט( ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הכל ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
מת ◌ַּכ ◌ֵנּ ס ◌ַ ּ ֹ
המ ◌ֶלָ◌ .%אז ◌ִ ◌ְ
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה
◌ַ ◌ֶּ
וננעל ּו
ננעל ּו ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהַ◌ ְ◌ .
ערי תוֹ ◌ָרהֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ּ
ּ
יבש ּו
הצ ◌ִדּ יקׁ ְ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ערי ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּב ◌ְז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶזהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ
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בגּ ל ּותָ◌ ּ .פ ◌ְתח ּו
נפל ּו ◌ַ ◌ָ
0בטים ◌ָ ◌ְ
וכל ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עינוֹ תָ◌ ְ◌ ,
וה ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
המקוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְּ
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטיְ◌ּ %תהוֹ ם ◌ַר ◌ָ ּבה
הררי ◌ֵאל ◌ִ ׁ ◌ְ
צדקתְּ◌ %כ ַ◌ ◌ְ ◌ֵ
ואמר ּוְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
העליוֹ ִ◌נים ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְוגוֹ '.
וננעלה ּתוֹ ◌ָרה
הריםָ◌ ֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ה0מש ◌ַּב ◌ָ ּצ ◌ֳ ◌ַ ◌ִ
נחשׁ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
משהַ◌ ׁ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵּמת ֹ ׁ ◌ֶ
אירהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
המ ◌ִ ◌ָ
קלריה ◌ַ ּ◌ְ
האספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כתבָ◌ ,האוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
נסה ◌ַ ◌ְּ
רהְ◌ ,ותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה
הל ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,%כ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בנה ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
והתר ◌ְּב ◌ָתה
התוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נגנז ּו אוֹ רוֹ ת ◌ַ ּ
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ְ
נסה ◌ֶאת אוֹ ◌ָר ּהּ .ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכ ◌ְ ◌ָ
חזקי ◌ַ ◌ֵּ
הלב
וכל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מח-קתָ◌ ְ◌ ,
והחכמים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֲ ◌ֶ
ח-קת ◌ַעל ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ַּ
זמן ◌ְ ּב ◌ָכל דּ וֹ רוֹ ת
התוֹ ◌ָרה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מחת ◌ַ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ֵאין ◌ִ ׂ
ביהַ◌ ְ◌ .
ער ּב ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
רב ◌ָנן? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני
ענ ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְזר ּו ◌ַ ◌ָ ּ
הת ◌ֲ ◌ִ
חמרוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
מהן ◌ְ◌ 3
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ָ ◌ֵ
יתר
היה ◌ִּכנּ ּוס ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ָ ּכָ◌ %גּ ◌ְזר ּו ◌ָ ּכ) .%זה שהיה( ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
תעניתְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָגּ ◌ְזר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
זמן ◌ַעל
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
מחת ◌ַ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ִ ׂ
ולכן
זמןֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
התוֹ ◌ָרה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ערי ◌ַ ּ
לנעל ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
וכ ◌ָּמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֹ ְ◌ ִ◌ %
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
מרים ◌ֶאת ◌ֵ ּ
ש ◌ְמח ּו ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי
תב ◌ֵארׂ ָ◌ .
הדּ יןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
אל ּו ◌ִצדּ ּו ◌ֵקי ◌ַ ◌ִ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
חלקנ ּו
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ואמר ּוְ◌ ׁ ַ◌ ,
מק ◌דםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בראשוֹ ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
נשק ּוה ּו ◌ְ ֹ ׁ
ְורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ !

הּׁשאלֹות
וכל ַ ְ ֵ
ּבּקׁשֹות ְ ָ
ֹומדֹות ָּכל ַה ַ ָ
ׁשּׁשם ע ְ
הרצֹון ָ ֶ -
היכל ָ ָ
ֵ ַ
ׁשּבעֹו ָלם
ֶָ
ההיכל
תפלּ ◌ִתי וגו' )סט ,יד( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רנגָ◌ ֵ◌ ַ◌ [(.
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרצוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָרצוֹ ן
היכל ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ֵ ◌ַ
ההיכל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה00יֶ◌ .זה ּו ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ◌ִ
הכל.
הדּ ◌ְבק ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
מחה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
קרא )דברים ח( מוֹ ◌ָצא ◌ִפי ה'ׂ ִ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הכת ּוב )שיר השירים ד( ◌ְּכח ּוט
הרצוֹ נוֹ תּ ְ◌ ,בסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
וכאן ה ּוא ◌ְרצוֹ ן ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
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הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ מוֹ ◌ָצא ◌ִפי
תיְ◌ .%רצוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ש ◌ְפתוֹ ◌ַ ◌ִ
ה0ני ◌ִ ׂ
◌ַ ◌ָ ◌ִ
וכל
הב ◌ָ ּק ׁשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
הרצוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַּ
היכל ◌ָ ◌ָ
ההיכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ַ
ה'ָ◌ ֵ◌ ַ◌ .
הרצוֹ נוֹ ת ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ׁ ◌ִשיקוֹ ת
ה0אלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואז,
לרחלָ◌ ְ◌ .
יעקב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הכת ּוב )בראשית כט( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ0ק ◌ַ ◌ֲ ֹ
נמצאוֹ תְּ◌ ,בסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
נמצאת
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נקראת ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לזהָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ׁ ◌ֵשק ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
מאירוֹ תּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ִ ּ
פלוֹ ת עוֹ לוֹ תָ◌ ,אז ה ּוא ◌ֵעת
הפ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְ ◌ָ
תפל ◌ִתי ◌ְל #ה' ◌ֵעת
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים סט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להמ ◌ֵצאַ◌ ְ◌ .
◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
חב ּור ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה.
◌ָרצוֹ ןֶ◌ ׁ .שה ּוא ◌ִ ּ

ּדׁשּבת
מנחה ְ ַ ָ
ּבעת ִ ְ ָ
ֵעת ָרצֹון ְ ֵ
תפ ◌ָלּ ◌ִתי וגו' )סט ,יד( :
ואני ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
דזעיר
דרעויןְ◌ ,רע ּו ◌ָתא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רעוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לתא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
דגלגּ ◌ְ ּ◌ָ
מצ ◌ָחא ◌ְ ◌ַ◌ ְ◌ 3
קכ"טִּ ◌ ִ◌ [(.
לק ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַהה ּוא ◌ְרע ּו ◌ָתא )נ"א מצחא דגולגלתא ,רצון אקרי .דהא רעוא
אנפין ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
והיה
כתיב )שמות כח( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דרעוין אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא .כתיב( ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
אקרי ◌ָרצוֹ ן ,ה ּוא
מצחא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לרצוֹ ן ◌ְוגוֹ ' ◌ְ ◌ַ
מצחוֹ ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ◌ִ ◌ְ
מאה
אר ◌ַ ּבע ◌ְ ◌ָ
מתכ ּ◌ְס ◌ָייא ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
לתאְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ִגּ ּל ּו ◌ָייא ◌ְדּ ◌ָכל ◌ֵרי ׁ ◌ָשא ◌ְוג ּו ◌ְל ◌ַגּ ◌ְ ◌ָּ
אתק ◌ְ ּב ◌ָלא ◌ְצלוֹ ◌ְתהוֹ ן
ליאַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אתגּ ◌ְ ◌ָ
וכד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עלמיןַ◌ ְ◌ .
ש ◌ִרין )נ"א ועשר( ◌ָ ◌ְ ◌ִ
וע ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ׁ .ש ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָניינ ּות
ליאָ◌ ׁ .ש ◌ִתיק ◌ַ ◌ִ ּ
אתגּ ◌ְ ◌ָ
אימתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראלַ◌ ָ◌ ֵ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ׂ
ליא.
אתגּ ◌ְ ◌ָ
אימתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ריהַ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
לר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ
אימתיַ◌ ָ◌ .
◌ֵ ◌ָ ◌ַ
אלעזר ◌ְ ּב ◌ֵ ּ
אמר ◌ֵלי ּה
מנחה ◌ְדּ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ָתאַ◌ ָ◌ .
עתא ◌ִדּ ◌ְצלוֹ ◌ָתא )רפ"ח( ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ֵלי ּה ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
עתא ◌ְ ּביוֹ ◌ֵמי ◌ְדּ חוֹ ל,
ההיא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
ליהִ◌ ,מּ 0ום ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ
טעמאַ◌ ָ◌ .
◌ַמאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ֵ ּ
מצחא
ליא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אתגּ ◌ְ ◌ָ
בש ◌ְּב ◌ָתא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אפיןּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
זעיר ◌ַ ּ ◌ִ
לתתא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
ליא ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
ואש ּ◌ְת ◌ַכח
גזאְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
אש ּ◌ְת ◌ִכי %ר ּו ◌ְ ◌ָ
עתא ◌ִ ׁ ◌ְ
ההיא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
אתקרי ◌ָרצוֹ ןּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
ואני
דכתיב) ,תהלים סט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מתקב ◌ָלא ◌ְצלוֹ ◌ָתאָ◌ ֲ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רעואּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
]זוהר ח"ג אידרא רבא קדישא פ' נשא )דף
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טפני
מים :טז ©אל ּ¦ת ׁ §ש § ¦ ¥
עמקי ¨ ¦
ממ¥ּ © £
מ(נאי ּו ¦ ּ©
צלה ¦ © §Ÿ
אטב ¨עה ¦א ּ¨נ § ¨
¨ּ § ¤
עלי ּ§ב ¥אר
אטר ¨ ©
ואל ּ¤ת § ©
בלעני §מצ ּו ¨לה § ©
ואל ּ¦ת § ¨ ¦ ¥
מים § ©
ׁ ¦ש ּב¤ Ÿלת © ¦
רחמי%
רב © ¤ £
חסדּ §ּ %כ Ÿ
יהו  ּ¦כי טוֹ ב © § ¤
ענני § ¨Ÿ
יה :יז ¦ ¥ £
ּ¦פ ¨
מהר
מעבדּ ¦ּ %כי ©צר ¦לי © ¥
סתר ּ¨פ ¤ני¤ § © ¥ %
ואל ּ©ת § ּ¥
אלי :יח § ©
ּ §פ ¥נה ¨ ¥
דני:
איבי ּ§פ¦ ¥
למען © §Ÿ
קרבה ¤אל © § ׁ ¦
ענני :יט ¨ § ¨
¦¥£
נפשי § ¨ ¨ ּ
גאלה § © ©
ררי:
נגדּ ¨ּ %כל צוֹ § ¨
כלמ ¦תי § § ¤
בש ּ¦תי ּו § ¦ ּ¨
חרפ ¦תי ּו ¨ ׁ §
ידעת ¨ּ § ¤
אתה ¨ © § ּ¨
כ © ּ¨
ואין
ואק ּו¤ה ¨לנ ּוד ¨ © ¦
ואנ ּו ׁ¨שה ¨ © £
לבי ¨ ¨
ברה ¦ ּ¦
חרפה ׁ¨ש § ¨
כא ¨ּ § ¤
מצאתי :כב ©ו ¦ּי ּ§תנ ּו ּ§ב ¨בר ּו ¦תי ׁ Ÿ
ראש
ולמנחמים §וא ¨ ¨ ¦
§ © § ©¦ £
לפח
לפניהם § ¨
לחנם ¦ § ¤ ¥
ש§ ¨¨
יהי ׁª
חמץ :כג § ¦
ישק ּו ¦ני ¤ Ÿ
ולצמאי © ׁ §
§¦§¨ ¦
ולשלוֹ ¦מים §למוֹ ׁ ¥
מראוֹ ת
עיני ¤הם § ¥
כנה ¥ ¥
חש § ¨
קש :כד ּ¤ת § ׁ©
§ ¦ ׁ§
וחרוֹ ן
זעמ£ © %
עליהם © § ¤
המעד :כה ׁ §ש ¨פ ¤ ¥ £
ּו ¨ § ¤ ¥
מתניהם ּ¨ת ¦מיד © § ©
יהי
אהליהם ©אל § ¦
נש ּ¨מה ּ§ב ¨ ¤ ¥ ¢
טירתם § ׁ©
י(יגם :כו ּ§ת ¦הי ¦ ¨ ¨
אפ¥ ¦ © %
© ּ§
חללי%
מכאוֹ ב ¤ ¨ £
ואל © §
רדפ ּו § ¤
ית ¨ ¨
הכ ¨
אשר ¦ ּ¦
אתה ¤ׁ £
ישב :כז ּ¦כי © ּ¨
¥ׁ Ÿ
צדקת:%
יבא ּו ּ§ב ¦ § ¨ ¤
ואל ¨ Ÿ
יספר ּו :כח ּ§ת ¨נה ¨עוֹ ן ©על £עוֹ ¨נם § ©
§ © ּ¥
עני
ואני ¨ ¦
יכ ¥תב ּו :ל © ¦ £
יקים ©אל ¦ ּ¨
צדּ ¦
ועם © ¦
ימח ּו ¦ ּ¥
כט ¦ ּ¨
מס ¤פר ©ח ¦ּיים § ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

מעתיק יוֹ ◌ִמיןָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לגל ◌ָאה
ועת ◌ָרצוֹ ן ◌ֵ ◌ַ ּ◌ִ
תפל ◌ִתי ◌ְלָ◌ ְ◌ 7יי ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןֵ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
למימריה ◌ִ ּב ◌ְצלוֹ ◌ָתא
אתת ◌ַ ּקן ◌ַהאי ◌ְ ◌ָ
בגין ◌ָ ּכָּ◌ ְ◌ ִ◌ %
מצחאּ .ו ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
קראּ ֵ◌ ְ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אלעזר ◌ְּב ◌ֵרי ּה,
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
מנחה ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ְ ּב ◌ָתאַ◌ ָ◌ .
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עתא
מצחא ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּכח ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
רעוא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לעתיק יוֹ ◌ִמיןָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִריּ ְ◌ %ב ◌ִרי ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
תצטריֵ◌ %לי ּה.
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
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§וכוֹ ¥אב § ׁ
אהללה ׁ¥שם
בני :לא ¨ § © £
אהים ' ּ§תשׂ© גּ§ ¦ ¥
עת¦ ¡ %
יש ּו ¨ §
ותיטב
ואגדּ ¤ל ּנ ּו §בתוֹ ¨דה :לב § ¦ ©
אהים ' ּ§ב ׁ ¦שיר © § © £
¡ ¦
ענוים
מפריס :לג ¨רא ּו ¦ ¨ £
מקרן © § ¦
ליהו  ¦מ$וֹ ר ּ¨פר © § ¦
© ¨Ÿ
מע
ויחי § © § ¤
אהים ' ¦ ¦
רשי ¡ ¦
ישׂ ¨מח ּו דּ ¥ׁ §Ÿ
¦ §
לבבכם :לד ּ¦כי ׁש© ¥ Ÿ
בזה:
אסיריו א ¨ ¨
ואת ¨ ¦ £
יהו  § ¤
אביוֹ ¦נים § ¨Ÿ
¤אל § ¤
רמשׂ ּ¨בם :לו ּ¦כי
וכל ¥ Ÿ
ימים § ¨
וארץ © ּ¦
מים ¨ ¨ ¤
יהלל ּוה ּו ׁ¨ש © ¦
לה § © §
וישב ּו ׁ¨שם
ערי §יה ּו¨דה § ¨ ׁ §
ויבנה ¨ ¥
יע ¦צ ּיוֹ ן § ¦ § ¤
¡ ¦
אהים ' יוֹ ׁ ¦ש ©
¦ׁ ¥
בה:
ואהבי ׁ §שמוֹ ¦ ׁ §
ינחל ּו ¨ה § ¥ £ Ÿ
עבדיו ¦ § ¨
וזרע ¨ ¨ £
וירש ּו ¨ה :לז § © ¤
יש ּ§כנ ּו ¨ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

יֹותר ַלה'
האביֹון ֶׁשהּוא ָקרֹוב ֵ
ּתפילת ָ ֶ ְ
יֹותר ְ ִ ַ
ׁשֹומע ֵ
ּקּב"ה ֵ ַ
ַה ָ ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מע ◌ֶאל וגו' )סט ,לד( ] :זוהר ח"ב פ' המן )דף סאַ◌ ָ◌ [(.
◌ִ ּכי ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מע
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם סט( ◌ִּכי ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מהתי ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ָ
◌ִח ◌ָ ּייאָ◌ּ ,ת ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לאחר? ◌ָ ◌ַ
מע ◌ְו-א ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אביוֹ ◌ִנים ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
וכי ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
אביוֹ ◌ִנים ה'ִ◌ ְ◌ ,
◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
למ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ּכת ּוב )שם נא( ◌ֵלב
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקרוֹ ◌ִבים יוֹ ◌ֵתר ◌ַ ּ◌ֶ
ואין ◌ְלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ְשב ּור
תבזהֵ◌ ְ◌ ,
א-הים -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ונדכה ◌ֱ ◌ִ
ִנש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
◌ ׁ ◌ְ
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני
בא ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֹ ּ ,
העני .עוֹ דַ◌ ָ◌ ,
◌ֵלב ◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
והעני -א
ונפשִ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּבג ּוף ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נראים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לבדּ ּהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פש
לנּ ◌ֶ ׁ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָקרוֹ ב ◌ַ ◌ֶ
פש ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ִנראה ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַּב ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
◌ ◌ְ ◌ֶ
יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ַּ
מלגּ ּוף.

f

תהלים ספר שני | יג לחודש | מזמור סט

סדר הלימוד

ליום כז אדר

זוﬣר תהים

699

ע

ילני
לה ¦ ּצ ¦ ¥
אהים ' § ©
להזכיר :ב ¡ ¦
לדוד § © § ּ¦
למנ ּ¥צ ©ח § ¨ ¦
א ©§©
לעזרתי ח ּו ׁ¨שה :ג ׁ Ÿ ¥
מבקשי
ויחפר ּו § © § ׁ¥
יבש ּו § © § ּ§
יהו  § ¦ ¨§ ¤
§ ¨Ÿ
רעתי :ד ¨ ׁ
עקב
יש ּוב ּו ©על ¤ ¥
חפצי ¨ ¨ ¦
ויכ §למ ּו ¥ ¥ £
יסŸג ּו ¨אחוֹ ר § ¦ ּ¨
נפשי ¦ ּ
© § ׁ¦
וישׂ §מח ּו ּ§ב¨ּ %כל
ישׂ ישׂ ּו § ¦ §
האח :ה ¨ ¦
האח ¨ ¤
האמרים ¨ ¤
ּ¨ב ׁ §ש ּ¨תם ¨ ¦ § Ÿ
אהבי
אהים ' ¥ £ Ÿ
יגדּ ל ¡ ¦
תמיד ¦ § ©
ויאמר ּו ¨ ¦
מבקשי§ Ÿ § %
§ © § ׁ¤
§ ׁ
עזרי
אהים ' ח ּו ׁ¨שה ּ¦לי ¦ § ¤
ואביוֹ ן ¡ ¦
עני § § ¤
ואני ¨ ¦
עת :%ו © ¦ £
יש ּו ¨ ¤
אחר:
יהו  ©אל ּ§ת © ©
אתה § ¨Ÿ
מפלטי © ּ¨
ּו § © § ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

למלחמה
אלהים להצילני )ע ,ב(] :שימוש תהלים לפרק ע[ אמור יתיה בקרבא
לקבל שונאך ותנצח.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּבא
ּובעֹולם ַ ָ
ֹולם ַה ֶּזה ָ ָ
ּמלָּ 5בע ָ
מּדוד ַה ֶ ֶ
התרּצה ִ ָ ִ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ִ ְ ַ ָ
ַָ
אתה ה' וגו'
מפלטי ◌ַ ּ ◌ָ
עזרי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אהים ח ּו ׁ ◌ָשה ◌ִלּ י ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ואביוֹ ן ◌ֱ ◌ִ
עני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ואני ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
המ ◌ֶל%
)ע ,ו( ] :זוהר ספר שמות )פרשת פקודי דף רל"ב ע"ב([ ◌ ◌ִָדוד ◌ַ ּ◌ֶ
עצמוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-%ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
מש ּ ◌ִפיל ◌ַ ◌ְ
היה ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָּת ◌ִמיד ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
מזקיף אוֹ תוֹ ◌ַעל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עצמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נמיְ◌ ַ◌ %
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
התרצה ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
◌ַ ּ ֹ
הכלּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
העיר
וגנּ וֹ ◌ִתי ◌ַעל ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאּ ָ◌ .בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה לז( ◌ְ ◌ַ
הבא -
עבדּ יּ .ו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
למען ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
למעני ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
יעה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַה ּ ֹזאת ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ ּ
פחד ּו
מלכם ּו ◌ָ ◌ֲ
ואת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
א-היהם ◌ְ ◌ֵ
בקש ּו ◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )הושע ג( ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
מלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם
היה ◌ֶ ◌ֶ
אחרית ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםָ◌ .דּ ◌ִוד ה ּוא ◌ָ ◌ָ
ואל ט ּובוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֶאל ה' ◌ְ ◌ֶ
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I

מאס ּו
אבן ◌ָ ◌ֲ
אמרֶ◌ ֶ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
לעתיד ◌ָלבאַ◌ ְ◌ .
מלִ◌ ָ◌ ֶ◌ %
יהיה ◌ֶ ◌ֶ
ודוד ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ ה.
היתה ◌ְ ֹ ׁ
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ

f
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עא

חסיתי ©אל ¥אבוֹ ׁ¨שה §לעוֹ ¨לם:
יהו  ¨ ¦ ¦
א ּ§ב¨Ÿ § %
אזנ%
אלי ¨ § §
הטה © ¥
טני © ּ¥
תפל ¦ ¥
ילני ּו § © ּ§
צדקת©ּ %ת ¦ ּצ ¦ ¥
ב ּ§ב ¦ § ¨ §
ית
היה ¦לי §לצ ּור ¨מעוֹ ן ¨לבוֹ א ּ¨ת ¦מיד ¦צ ¦ ּו ¨
יעני :ג ¡¥
§והוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
אתה :ד ¡ ©
דתי ¨ ּ¨
סלעי ּו §מצ ּו¨ ¦
§להוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
יעני ּ¦כי © § ¦
אהי '
תקותי
אתה ¦ § ¨ ¦
מע ּו¥ל §וחוֹ ¥מץ :ה ּ¦כי © ּ¨
רשע ¦ ּ©
טני ¦מ ּ©יד ¨ ׁ¨
ּ©פ ּ§ל ¦ ¥
מכף § ©
נסמכתי
עלי¦ּ § © § ¦ %
מבטחי ¦מ ּ§נע ּו¨רי :ו ¨ ¤
יהוה )קרי אלהים( ¦ § © ¦
אדני § ¦Ÿ
¨Ÿ £
תמיד :ז ּ§כמוֹ ¥פת
תהל ¦תי ¨ ¦
אתה גוֹ ¦זי ּ§ב¨ּ ¦ § %
אמי © ּ¨
ממ ¥עי ¦ ּ¦
מב ¤טן ¦ ּ§
¦ ּ¤
הל ¤ת¨ּ %כל
ימ ¥לא ¦פי ּ§ת ¦ ּ¨
עז :ח ¦ ּ¨
מחסי Ÿ
ואתה © ¦ £
לרבים § © ּ¨
הייתי § © ּ¦
¨¦ ¦
זקנה ּ¦כ §כלוֹ ת ּכ¦ Ÿחי
לעת ¦ § ¨
פארת :%ט ©אל ּ©ת ׁ §ש ¦ ¦ ¥
©ה ּיוֹ ם ּ¦ת § © § ּ¤
ליכני § ¥
יבי ¦לי § ׁ
נפשי נוֹ £עצ ּו
מרי © § ׁ ¦
וש¥ § Ÿ
אמר ּו אוֹ § ©
עזבני :י ּ¦כי ¨ §
©אל ּ©ת © § ¦ ¥
ותפשׂ ּוה ּו ּ¦כי
רדפ ּו § ¦ §
עזבוֹ ¦ §
אהים ' ¨ £
לאמר ¡ ¦
יחדּ ו :יא Ÿ ¥
©§¨
אהי
ממ ּ¦ני ¡ ©
רחק ¦ ּ¤
אהים ' ©אל ּ¦ת § ©
¥אין ©מ ¦ ּציל :יב ¡ ¦
לעזרתי )חישה( ח ּו ׁ¨שה :יג ׁ Ÿ ¥
נפשי
טני © § ׁ ¦
יכל ּו שׂ ¥ § Ÿ
יבש ּו ¦ §
' § ¦ ¨§ ¤
איחל
ואני ּ¨ת ¦מיד ¥ © £
רעתי :יד © ¦ £
מבקשי ¨ ¨ ¦
כלמה § © § ׁ¥
חרפה ּו § ¦ ּ¨
יעט ּו ¨ּ § ¤
©£
צדקת¨ּ %כל ©ה ּיוֹ ם
יספר ¦ § ¨ ¤
הל ¤ת :%טו ּ¦פי § © ּ¥
ספתי ©על ּ¨כל ּ§ת ¦ ּ¨
§והוֹ © § ּ¦
אדני
גברוֹ ת ¨Ÿ £
ספרוֹ ת :טז ¨אבוֹ א ּ¦ב § ª
ידעתי § Ÿ
עת¦ּ %כי א ¨ © § ּ¦
ּ§ת ׁש ּו ¨ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

למצא חן
בך ה' חסיתי )עא ,א(] :שימוש תהלים לפרק עא[ להנצל מהתפיסה
אמור אותו בכל יום ז' פעמים ערב ובקר וצהרים.
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לבדּ  :%יז ¡ ¦
צדקת¤ © § %
אזכיר ¦ § ¨ §
יהוה )קרי אלהים( © § ּ¦
§ ¦Ÿ
אהים '
וגם ©עד
נפלאוֹ ¤תי :%יח § ©
ועד ¥ה ּ¨נה ©אגּ¦ יד ¦ § §
למ § ּ©
¦ ּ©
דת ¦ני ¦מ ּ§נע ּו¨רי § ©
עזבני ©עד ©אגּ¦ יד §זרוֹ £ע%
אהים ' ©אל ּ©ת © § ¦ ¥
יבה ¡ ¦
זקנה §ושׂ¨ ¥
¦§¨
אהים ' ©עד
וצדקת¦ ¡ %
רת :%יט § ¦ § ¨ §
לכל ¨יבוֹ א גּ§ ב ּו¨ ¤
§לדוֹ ר § ¨
אהים ' ¦מי ¨כמוֹ :%
גדלוֹ ת ¡ ¦
ית § Ÿ
עשׂ ¨
אשר ¨ ¦
¨מרוֹ ם ¤ׁ £
רבוֹ ת § ¨ורעוֹ ת ּ¨ת ׁש ּוב
הראיתני ¨צרוֹ ת © ּ
אשר )הראיתנו( ¦ § ¦ © ¦
כ ¤ׁ £
עלני :כא ּ¤ת¤רב
הארץ ּ¨ת ׁש ּוב ּ©ת¦ ¥ £
המוֹ ת ¨ ¨ ¤
מת Ÿ
)תחיינו( ּ§ת ©ח ּ¥י ¦יני ּו ¦ ּ§

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם
יכּלה ֶאת ָהע ָ
ׁשּלא ְ ַ ֶ
הּדין ֶ ֹ
ּכבים ֶאת ַ ִ
מע ְ ִ
הרחמים ְ ַ
ַָ ֲ ִ
המוֹ ת
חיּ ◌ִני ּו ◌ִמ ּ ◌ְת ֹ
ורעוֹ ת ּ ◌ָת ׁש ּוב ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
רבוֹ ת ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
הראיתני ◌ָצרוֹ ת ◌ַ ּ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
רבי
עלני )עא ,כ( ] :זוהר ח"א פ' וישב דף קפּ ִ◌ ַ◌ [.
הארץ ּ ◌ָת ׁש ּוב ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לאל
חללה ◌ָ ◌ֵ
לבב ׁ ◌ִש ◌ְמע ּו ◌ִלי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
אנשי ◌ֵ ◌ָ
לכן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
ואמר) ,איוב לד( ◌ָ ◌ֵ
◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
איש
כארח ◌ִ ׁ
יש ◌ֶּלם לוֹ ּו ◌ְ ַֹ ◌
אדם ◌ְ ׁ ◌ַ
פעל ◌ָ ◌ָ
מעולִּ◌ ,כי ֹ ◌ַ
וש ◌ַדּ י ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
מרשע ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵ ◌ֶ ׁ ◌ַ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
ַימצאנּ ּוּ .בא ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
עשים ׁ ◌ֶשל
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
וכל ◌ַ ּ◌ַ
התק ◌ֵ ּיםָ◌ ְ◌ ,
הדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ַ ◌ִ
הדּ יןַ◌ ְ◌ ,
עשה אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׂ
מ0ל ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כ ◌ֵדי
מדים ◌ַ ּב ◌ִדּ ין ח ּוץ ◌ִ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
רחמיםְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ָ
יאבדָ◌ ּ .פ ◌ַר ׂ
לק ◌ֵ ּים ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש5א ֹ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
הדּ ין ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ועל
יכלה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
מעכ ◌ִבים ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
הרחמים ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ּ
אמר
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
בילםִ◌ ְ◌ .
מתק ◌ֵים ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מתנהג ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרחמים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
נאמר,
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אדם ◌ְּב ◌ִלי ◌ִדיןֵ◌ ֲ◌ ,
שה ◌ִדין ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
צדּ יקִ◌ ,מּ 0ום ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִ
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהבתוֹ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
תב ◌ֵארֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אליו ◌ִהיאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
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נבל
בכלי ¤ ¤
אני אוֹ §ד¦ § ¦ %
נחמני :כב גּ© ם ¦ £
ותסŸב ּ§ת © ¦ ¥ £
דל ¦תי § ¦ ּ
גּ§ ¨ּ ª
ראל:
ישׂ ¨ ¥
בכ ּנוֹ ר §קדוֹ ׁש ¦ §
אזמ¨רה §ל¦ § %
אהי ' §ּ © £
אמת¨ ¡ %
§ּ ¦ £
דית:
אשר ּ¨פ ¦ ¨
ונפשי ¤ׁ £
אזמ¨רה ּ¨ל § © § ׁ ¦
פתי ּ¦כי §ּ © £
כג ּ§ת©ר ּ¥נ ּ¨נה §שׂ ¨ ©
צדקת¦ּ %כי ׁ Ÿ
כד גּ© ם § ׁ
חפר ּו
בש ּו ¦כי ¨ §
לשוֹ ¦ני ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם ּ¤ת §הגּ ¤ה ¦ § ¨ ¤
רעתי:
מבקשי ¨ ¨ ¦
§ © § ׁ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

אליוְ◌ ,מ ׁ ◌ַש ◌ֵּבר ◌ֶאת
לקרב אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
אהבה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עליו ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מרחם ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אליו
האדם ◌ֵ ◌ָ
מתקרב ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהָ◌ ְ◌ ,
להש ◌ִליט ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ַהגּ ּוף ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
וצרי %גּ ּוף
נחלשִ◌ ָ◌ ְ◌ .
והגּ ּוף ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ׁ
לטת ◌ְ ◌ַ
והנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אהבה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
ואז ה ּוא ◌ָאה ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
חזקָ◌ ְ◌ ,
תגּ ◌ֶ ּב ◌ֶרת ◌ְּב ֶֹ ◌
חזקה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ
ונפ ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חל ׁש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
החברים ,נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הבא.
לז ּכוֹ ת אוֹ תוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
צער ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ָּ
שוֹ ◌ְנאוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
חזק ,ה ּוא ׂ
חל ׁ ◌ָשה ◌ְוג ּוף ◌ָ ◌ָ
וכא ׁ ◌ֶשר ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
צער ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
מרצה ּבוֹ - ,א נוֹ ◌ֵתן לוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
◌ַה ◌ֶ ּזהָּ◌ ֶ◌ ,
רכיו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
יתרהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִאם
מתקנוֹ ת ◌ְוה ּוא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
חסדּ ָ◌ ַ◌ ,
מש ּ◌ֵלם לוֹ ◌ֶאת ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ׁ ◌ַ
צדקה אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ֶ ׂ
ש ◌ָכרוֹ
רגּ ם
וזה ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
חלק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואֶ◌ ְ◌ .
יהיה לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נאיו
שוֹ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֵּלם ◌ְל ׂ
נאיו ◌ְוגוֹ ' ַ◌ ׁ ְ◌ -
לשוֹ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֵּלם ◌ְ ׂ
נקל ּוס )דברים ז( ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
א ּו ◌ְ ◌ְ
צדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר
שים ]הוא[ּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
ברים ◌ַ ◌ָּ
ּ◌ָת ◌ִמיד ה ּוא ◌ָאה ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּו
והדּ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ַ◌ ְ◌ .
עליו.
ענש ◌ָ ◌ָ
חטא ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ ׁ
מצא ◌ֵ ◌ְ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַדקְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ

f
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I

 Iשימוש תהלים I

I

למצא חן וחסד
לשלמה אלהים משפטיך )עב ,א(] :שימוש תהלים לפרק עב[ כתיב
אותו ותלהו עליך ותמצא חן וחסד בעיני הבריות .ושם שלו הוא
א"ה א' מן "אלהים ,ה' מן יאשרוהו וטוב שלא ירד מנכסיו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתחּלת ַהּיֹום
ׁשמׁש ְ ִ ַ
ּתפ ָּלה הּוא ִמ ַּיד ִעם ֶ ֶ
זמן ַה ְ ִ
ְַ
ועכשו
מש )עב ,ה( ] :זוהר ח"א פ' וישלח )דף קעח([ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
יירא ּו! ◌ִעם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ָ
ּ
ּ
פלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הת ◌ִ ◌ָ
זמן ◌ַ ּ◌ְ
ה0מש ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
האיר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
להת ּ ◌ַפ ◌ֵללְּ◌ ,כמוֹ
משַ◌ .מה ּו ◌ִעם
ייראוּ ִ◌ #עם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים עב( ◌ִ ◌ָ
יראה ◌ִעם
להאיר ◌ָל ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲהרי ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
עמנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מר אוֹ ר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ׁ ◌ָש ◌ֶמ ׁש? ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ה0מש ◌ִ ◌ָּ
מאיר ◌ַה ּיוֹ ם ,ה ּוא -א
כש5א ◌ֵ ◌ִ
להפרידםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
צריְ◌ ,%ו-א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה0מש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מש.
וזה ּו ◌ִעם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
אחדֶ◌ ְ◌ ,
לחבר אוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
וצריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
ה0משִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ֵיראה ◌ִעם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ ◌ָ ◌ֶ

ׁשירה
ֹומר ִ ָ
נעימה ְוא ֵ
ּפֹותח ְּבקֹול ְ ִ ָ
ּבגלּגּליו ֵ ַ
ּׁשמׁש ְ ַ ְ ַ ָ
ׁשּנֹוסע ַה ֶ ֶ
ּבׁשעה ֶ ֵ ַ
ְ ָָ
מש )עב ,ה( ] :זוהר ח"ב פ' ויקהל )דף קצ"וּ ְ◌ [(.ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
יירא ּו! ◌ִעם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ָ
למטה,
ראל נוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ה0מש ◌ַ ּב ּיוֹ םׂ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
טלים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תהלים ספר שני | יד לחודש | מזמור עב

סדר הלימוד

I

ליום כט אדר

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

705

I

סע
משּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
ייראוּ ִ◌ #עם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ָ
וה0מש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נעימה ◌ְואוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ְ◌ .
תח ◌ְ ּבקוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
גל ◌ַגּ ◌ָּליוּ ,פוֹ ◌ֵ ◌ַ
ה0מש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ואיזוֹ
בשמוֹ ◌ְוגוֹ ') .שם(
קרא ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מרים? )תהלים קד( הוֹ ד ּו ◌ַלה' ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ִש ◌ָירה אוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ויש ◌ָ ◌ֵ
זמר ּו לוֹ ◌ְוגוֹ 'ׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ׁ◌ִשיר ּו לוֹ ◌ַ ◌ְּ
יירא ּוִ◌ %עם
ה0משֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם עב( ◌ִ ◌ָ
ה ּוא ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ִעם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אמר
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ ,
ארנ ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
הרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
משַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ָש ◌ֶ ׁ
אלמלא ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם ◌ֲאט ּו ◌ֵמי ◌ֵלב ּו ◌ְסת ּו ◌ֵמי
אלעזרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
לעמד ◌ִ ּ
ה0מ ׁש
לגּ ל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
עימה ׁ ◌ֶשל ◌ַגּ ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ִ ◌ָ
מקוֹ ל ◌ַ ◌ְ
עינים- ,א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֵ ◌ַ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
סע )ויוצא( ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ◌ַ

חמה
ׁשּׁשקעה ֹ ָ
לפני ֶ ָ ְ ָ
מנחה ִ ְ ֵ
ּתפילת ִ ְ ָ
זמן ְ ִ ַ
ְַ
מש )עב ,ה( ] :זוהר חדש )פרשת בראשית([ ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ,%
יירא ּו! ◌ִעם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ָ
לאדם לוֹ ◌ַמר ◌ֶאת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְּבחוֹ ת
אלעזרָ◌ ,אס ּור לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
פלתוֹ ◌ֶ ◌ָּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מש.
ייראוּ ִ◌ #עם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
החמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ָ
אלא ◌ִעם ◌ִדּ ◌ְמדּ ּו ◌ֵמי ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
והת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
ילה,
הל ◌ְ ◌ָ
אלעזרַ◌ ,ה ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ְוכן ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ֵ
נראתה ◌ַ ◌ְּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים עב(
בנהֶ◌ ׁ ,
הל ◌ָ ◌ָ
טרם ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
החמה ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ֶ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מ00קעה ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
ירח ◌ְוגוֹ ' ,זוֹ ◌ִהי
ולפני ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
הב ◌ֶקרֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
תפלת ◌ַ ּ ֹ
מש ,זוֹ ◌ִהי ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
ייראוּ ִ◌ #עם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ָ
פלת ◌ַ ◌ַּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ

לאדם ַצ ִּדיק
להקּדים ָׁשלֹום ַרק ְ ָ ָ
ׁשּלא ְ ַ ְ ִ
נדר ִּתי ֶ ֹ
ֵמאֹותֹו יֹום ָ ַ ְ
ורבי
מש )עב ,ה( ] :זוהר ח"א פ' מקץ )דף רדַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
יירא ּו! ◌ִעם ׁ ◌ָש ◌ֶ ׁ
◌ִ ◌ָ
היה
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
איש ◌ֶ ◌ָ
ינתים ◌ָרא ּו ◌ִ ׁ
דרֵּ◌ .%ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לכים ◌ַּב ◌ֶ ◌ֶ
יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר
קש ּו ◌ִרים ּ◌ַת ◌ְח ◌ָּתיוַ◌ ָ◌ .
כלי ◌ַ ◌ִזין ◌ְ ׁ
מצוה ּו ◌ְ ◌ֵ
מעטף ◌ְ ּב ◌ִע ּט ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ◌ּ 3
ּ
יש ּבוֹ  -אוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא
ה0נים ◌ֵ ׁ
אחד ◌ִמן ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
האיש ◌ַה ◌ֶזהָ◌ ֶ◌ ,
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייאׁ ִ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
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I

אמר
לרמוֹ ת ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ִ
צדּ יק ׁ ◌ָש ◌ֵלם ,אוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְ ◌ַ ּ
הוי ◌ָדן ◌ָּכל
אמרוּ ֵ◌ ֱ◌ ,
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ
החסידים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ֲ◌ ,
לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
יתכ ◌ֵ ּון
לדּ ◌ֶרַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,%
אדם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ
הנּ ה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ָ◌ ,
לכף ◌ְזכוּ תֵ◌ ִ◌ .
אדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
לקרבָּ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו?
ולתפלהַ◌ ִ◌ .
דברים ְ◌ -לדוֹ רוֹ ןָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ִל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
שת ◌ֵ ּוזרז ◌ַ ◌ְ
אל ּוֵ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
לש ׁ ◌ֶ
התכ ◌ֵ ּון ◌ִ ׁ ◌ְ
עקבֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִמ ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הרי ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
עצמוֹ
לקרב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
והאי ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא הוֹ ◌ֵלַּ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ ,%ה ◌ֵנּ ה
ולתפלהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְלדוֹ רוֹ ןָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לת ◌ִ ◌ָּ
לקרב.
והנּ ה ּבוֹ ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פלהֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מצוה ◌ַ ּ◌ְ
◌ֵי ׁש ּבוֹ ◌ִע ּט ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחריה.
לרדּ ף ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
ה0לי ׁ ◌ִשי ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵא ◌ֶּלהִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
להםַ◌ ָ◌ .
השיב ◌ָ ◌ֶ
נתנ ּו לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְו-א ◌ֵ ׁ ◌ִ
אליהםְ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ַרב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להיוֹ ת ּבוֹ ֵ◌ -אין
ה0נים ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הנּ ה ◌ֶ ◌ָ
◌ִח ◌ָ ּייאֵ◌ ִ◌ ,
הרי -א ◌ִ ◌ֵ ּ
ה0לוֹ ם.
עצמוֹ ◌ְלדוֹ רוֹ ןּ ,ו ◌ְבדוֹ רוֹ ן ◌ָ ּכל ּול ◌ַ ◌ָ
תקן ◌ַ ◌ְ
ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
רחיש
תפלתוֹ  ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ ׁ
היה ◌ִ ׁ ◌ְ
רבי יוֹ ◌ֵסי ,א ּו ◌ַלי ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
יחדְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ֵּ
הלכ ּו ◌ַ ◌ַ
יש ◌ַּכח אוֹ תוֹ ְ◌ ָ◌ .
ּ◌ַת ◌ְלמ ּודוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
דבר אוֹ תוֹ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי
נש ◌ְמט ּו ◌ַ ◌ִ ּ
אחר ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ %
עמ ◌ֶהםַ◌ ַ◌ .
◌ָ ◌ִ
האי ׁש ◌ִ ◌ָּ
האי ׁש ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים
ראה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ְוהש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵּ◌ .כיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
להם ׁ ◌ָשלוֹ ם.
ונתן ◌ָ ◌ֶ
אליהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קרב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָהי ּו ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ ,
תתם ◌ִלי ׁ ◌ָשלוֹ ם
דתם אוֹ ◌ִתי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ַ ּ◌ֶ
חש ◌ְ ּ◌ֶ
רבוֹ ◌ַתיּ ַ◌ ,ב ◌ָּמה ◌ֲ ׁ ◌ַ
להםּ ַ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
היית
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ,א ּו ◌ַלי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
לכם? ◌ָ ◌ַ
הש ◌ְב ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ
◌ְו-א ◌ֵ ׁ ◌ַ
אוֹ ◌ֵמר ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
להםּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
אמר ◌ָ ◌ֶ
תלמ ּו ◌ְדַ◌ ָ◌ .%
מרחי ׁש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
פלה אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחד
לכם ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אבל ֹ ◌ַ
לכף ◌ְזכ ּותָ◌ ֲ◌ .
אתכם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָיד ּון ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
מתי לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ ם,
והקדּ ◌ְ ּ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מצאתי ◌ִאי ׁש ◌ֶ ◌ָ
הייתי הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ ָ◌ ָ◌ ,%
◌ָ ◌ִ ◌ִ
ואלמלא
וצער אוֹ ◌ִתיֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עלי ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
וקם ◌ָ ◌ַ
היה ׁשוֹ ◌ֵדדָ◌ ְ◌ ,
◌ְואוֹ תוֹ ◌ִאי ׁש ◌ָ ◌ָ
נדרתי ׁ ◌ֶש5א
הצטער ּ◌ִתיֵ◌ .מאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עליו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
רתי ◌ָ ◌ָ
התגּ ◌ַ ּב ◌ְ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תהלים ספר שני | יד לחודש | מזמור עב

סדר הלימוד

ליום כט אדר

זוﬣר תהים

707

יפרח
ארץ :ז ¦ § ©
זרזיף ¨ ¤
רביבים © § ¦
מטר ©על גּ ¥ז ּ¦כ § ¦ ¦
ירד ּ§כ ¨ ¨
ו ¥¥
וירדּ ¦מ ּ¨ים
ירח :ח § § § ¥
ורב ׁ¨שלוֹ ם ©עד ּ§ב ¦לי ¨ © ¥
צדּ יק § Ÿ
ימיו © ¦
ּ§ב¨ ¨
יכרע ּו ¦צ ¦ּיים
לפניו ¦ § §
ארץ :ט § ¨ ¨
אפסי ¨ ¤
©עד ¨ים ּו ¦מ ּ¨נ ¨הר ©עד © § ¥
תרש ׁ
ישיב ּו
מנחה ¨ ׁ ¦
וא ¦ּיים ¦ § ¨
יש § ¦
מלכי © § ׁ ¦
ילחכ ּו :י © § ¥
עפר § © ¥
ואיביו ¨ ¨
§ ¨ §Ÿ
ויש ּ©ת £חו ּו לוֹ ¨כל
יקריב ּו :יא § ¦ ׁ §
אש ּ¨כר © § ¦
סבא § ׁ ¤
מלכי ׁ §ש ¨בא ּו § ¨
© §¥
ועני
מש ּ¥ו ©ע § ¨ ¦
אביוֹ ן § ׁ©
יעבד ּוה ּו :יב ּ¦כי ©י ¦ ּציל § ¤
מלכים ּ¨כל גּ וֹ ¦ים © © §
§¨¦
ואביוֹ ן § © § ׁ
אביוֹ ¦נים
ונפשוֹ ת § ¤
יחס ©על ©דּ ל § § ¤
עזר לוֹ  :יג ¨ Ÿ
ואין ¥ Ÿ
§¥
עיניו:
וייקר ¨דּ ¨מם ּ§ב ¨ ¥
פשם § © ¥
יגאל ©נ § ׁ¨
מחמס ¦ § ©
מתוֹ  ּו ¨ ¨ ¥
יע :יד ¦ ּ
יוֹ ׁ ¦ש ©
תמיד
ויתפ ּ¥לל ּ©ב£עדוֹ ¨ ¦
ויתן לוֹ ¦מ § ּז ©הב ׁ §ש ¨בא § ¦ § ּ©
ויחי § ¦ ּ¤
טו ¦ ¦
ארץ ּ§ב ׁ Ÿ
ראש
פסת ּ©בר ּ¨ב ¨ ¤
יהי ¦ ּ©
יברכנה ּו :טז § ¦
ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם § ¨ § ¤ £
̈הרים ¦ § © ׁ
הארץ:
מעיר ּ§כ ¥עשׂ ¤ב ¨ ¨ ¤
ירעש ּ©כ ּ§ל ¨בנוֹ ן ּ¦פ §ריוֹ § ¨ ¦
¦
ויציצ ּו ¦ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

לאדם ◌ַצ ◌ִדּ יקָּ◌ ֶ◌ ,
רתיו
הכ ◌ְ ּ◌ִ
אלא ◌ִאם ◌ִ ◌ַּ
להק ◌ִדּ ים ׁ ◌ָשלוֹ םַ◌ ,רק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
כח,
עלי ◌ְּב ֹ ◌ַ
וית ◌ַגּ ◌ֵּבר ◌ָ ◌ַ
לצער אוֹ ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ראשוֹ ◌ָנהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה
לאי ׁש ◌ָר ׁ ◌ָשעֶ◌ ׁ ,
להק ◌ִדּ ים ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָאס ּור ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראיתי
ה0עה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אמר ה' ◌ָ ◌ְ
מט( ◌ֵאין ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ◌ַ
לר ׁ ◌ָש ◌ִעיםְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
אתכם,
דתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
חש ◌ְ ּ◌ִ
לכםַ◌ ׁ ָ◌ ,
בתי ◌ָ ◌ֶ
הש ◌ְ ּ◌ִ
נתתם ◌ִלי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְו-א ◌ֵ ׁ ◌ַ
אתכם ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ראית ◌ַּבח ּוץּ ,ו ◌ְכמוֹ ◌ֵכן
מצוה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
בכם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראיתי ◌ָ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אתם
אתכם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
ראיתי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
עכשו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אבל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
הייתי חוֹ ◌ֵזר ◌ַעל ּ◌ַת ◌ְלמ ּו ◌ִדיָ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ִ ◌ִ
הדּ ◌ֶרּ ֶ◌ 3◌ ְ◌ %
לפני.
מתק ◌ֶנת ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הנּ ה ◌ַ ◌ֶ
יקיםֵ◌ ִ◌ ,
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
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שׁ ¤
ויתב §רכ ּו
מש )ינין( ¦י ּנוֹ ן ׁ §שמוֹ § ¦ § ּ¨
לפני ׁ¤
יהי ׁ §שמוֹ §לעוֹ ¨לם ¦ § ¥
יז § ¦
אהים
יהו  ¡ ¦
יא$ר ּוה ּו :יח ּ¨בר ּו § ¨Ÿ
בוֹ ּ¨כל גּ וֹ ¦ים § © §

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּמׁשיח
ּביאת ַ ָ ִ ַ
ֹודם ִ ַ
ׁשּתהיה ק ֵ
ההנהגה ֶ ִ ְ ֶ
ְַַָָ
ויתב ◌ְרכ ּו בוֹ ◌ָ ּכל
לפני ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
יהי ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ִינּ וֹ ן ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ
יא(ר ּוה ּו) :עב ,יז(] .זוהר )ח"ב דף זַ◌ [(:ר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
גּ וֹ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זמן,
למי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ּ◌ֵמן ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ואמר ,אוֹ י ◌ְ ◌ִ
בכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ידיוּ ,ו ◌ָ ◌ָ
הרים ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
למי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ◌ֵּמן
זמן .אוֹ י ◌ְ ◌ִ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ◌ֵּמן ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ְואש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַ ׁ ◌ְ
בא ◌ַ ◌ָ ּ
לפקד
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
זמן ִ◌ -מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
עמ ּהּ ְ◌ ,ב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם
יסת ◌ֵּכל ◌ִמי ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הא ◌ָ ּי ◌ָלהַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֶאת ◌ָ ◌ַ
עמד ּו ◌ִ ◌ָּ
ואחדְ◌ ,ו-א ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מעשי ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מצאים ◌ִע ◌ָּמ ּהּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכמה ◌ָצרוֹ ת ◌ַעל
ואביט ◌ְ ◌ֵ
צדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )ישעיה סג( ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ִ
ואין עוֹ ◌ֵזרָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
אש ◌ֵרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ◌ֵּמן ◌ְ ◌ִוי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן -
ראלְ◌ ׁ ַ◌ .
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ָצרוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עמד ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
זמן ◌ֶּב ◌ֱאמוּ ◌ָנהְ◌ ִ◌ ,יז ◌ֶּכה ◌ְלאוֹ תוֹ
זמן ◌ָ ּכת ּוב )זכריה יג(
ועל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ,#
מחת ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ַ
אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ׂ
בחן ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהב ◌ְוגוֹ '
בחנתים ◌ִּכ ◌ְ ֹ
הכ ◌ֶסף ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
צרף ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
צרפתים ◌ִּכ ◌ְ ֹ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ

ֹולם
אפּלּו ִתינֹוקֹות ֶׁשל ָהע ָ
ּמׁשיח ֲ ִ
כׁשּיהיה ָקרֹוב ִלימֹות ַה ָ ִ ַ
ְ ְִֶֶ
קּצים
ולדעת ּבֹו ִ ִ
חכמה ְ ָ ַ ַ
נס ָּתרֹות ֶׁשל ָ ְ ָ
למצא ִ ְ
עתידים ִ ְ ֹ
ֲִ ִ
לּכל
יתּגּלה ַ ֹ
זמן ִ ְ ַ ֶ
ּובאֹותֹו ְ ַ
וחׁשּבֹונֹות ְ
ְֶ ְ
שמו וגו' )עב ,יז( )] :זוהר ח"א פרשת
מש ◌ִינּ וֹ ן ׁ ◌ְ
לפני ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
יהי ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
עשה ◌ַה ◌ֶ ּזה.
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ספר ּו לוֹ ◌ַ ּ◌ַ
וירא דף קי"חְּ◌ [(.כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ֶאל ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ּ ִ◌ ,
הייתם
יח ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
להם ,א ּו ◌ַלי ◌ְ ּב ◌ֵקץ ◌ַ ◌ָּ
מע ◌ָּמנ ּו.
נש ◌ָ ּכח ◌ֵ ◌ִ
הכל ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ◌ַ ּ ֹ
ידענ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ּו לוֹ ֶ◌ ,את ◌ֶזה -א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֲעס ּו ◌ִקים? ◌ָ ◌ְ
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לבדּ וֹ :
נפלאוֹ ת § ©
עשׂ ¥ה ¦ § ¨
ראל Ÿ
ישׂ ¨ ¥
אהי ' ¦ §
' ¡ ¥
וימ ¥לא §כבוֹ דוֹ ¤את ּכŸל
יט ּו ¨בר ּו ׁ¥שם ּ§כבוֹ דוֹ §לעוֹ ¨לם § ¦ ּ¨
ישי:
תפלוֹ ת ¨דּ ¦וד ּ¤בן ¦ ׁ¨
אמן § ¨ ¥
הארץ ¨ ¥
¨ ¨¤
ואמן :כ ּ¨כ ּל ּו § ¦ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

להם ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ֶזה
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
יחּ ִ◌ ֲ◌ ,
אפל ּו
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
כש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
תגּ ◌ֶּלה ◌ָ ּכל ◌ָ ּכָ◌ %לעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
היה ◌ָקרוֹ ב ◌ִלימוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
ולדעת
חכמה ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
נס ◌ָּתרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למצא ◌ִ ◌ְ
עתידים ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )צפניה
לכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
יתגּ ◌ֶּלה ◌ַ ּ ֹ
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וחש ּבוֹ נוֹ תּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
קצים ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ּבוֹ ◌ִ ◌ִ ּ
ּ
נסת
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ָתק ּום ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עמים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ָאז? ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
אהפֶ◌ %אל ◌ַ ּ◌ִ
ג( ◌ִּכי ◌ָאז ◌ֶ ◌ְ ּ ֹ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
אהפֶ◌ %אל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ,אז ◌ֶ ◌ְ ּ ֹ
העפר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ויקים אוֹ ◌ָ ּ
לקרא ◌ָּ◌ 3
אחד.
לעבדוֹ ׁ ◌ְש ◌ֶכם ◌ֶ ◌ָ
כלם ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ה' ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָפה ◌ְבר ּו ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ֹ
עמים ◌ָ ׂ
◌ַ ּ◌ִ

f
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iyily xtq

עג
I

'

אהים
ראל ¡ ¦
לישׂ ¨ ¥
לאסף ©א טוֹ ב § ¦ §
מזמוֹ ר § ¨ ¨
א ¦§
אין
רגלי ּ§כ © ¦
נטי ּו © § ¨
מעט )נטוי( ¨ ¨
לבב :ב © ¦ £
לברי ¨ ¥
§ ¨¥
ואני ּ¦כ § ©

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּדבק ּבֹו
לה ָ ֵ
ּכדי ְ ִ
ליׂשראל ְ ֵ
ַא 5טֹוב ְ ִ ְ ָ ֵ
ראל
לי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
לאסף ◌ַא! טוֹ ב ◌ְ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
לאסף ◌ַא #טוֹ ב
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,תהלים עג( ◌ִ ◌ְ
ע"א([ ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראהּ ָ◌ ַ◌ ,
עשה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
בא ◌ְ ◌ֵ
לבבֹ ּ .
לברי ◌ֵ ◌ָ
א,הים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ֱ ◌ִ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
נקרא טוֹ ב,
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להנהיג ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֶ◌ .
מאל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ֹ
ועשה ◌ְ ׂ
◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
בש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
והתקרב ◌ַ ּב ּ ֹ
האדםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נכלל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ָרעּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
ְואחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ָ
כלּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ
ונתן
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ה7מאלְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הרעֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ָ
נכלל ּו ◌ַ ◌ִּ
להט ◌ֵמא בוֹ .
וערלי ◌ָ ◌ָ ׂ
ערלי ◌ֵלב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּב ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
בשר ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אמרָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
לכלם?
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
ראלִ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
ראל ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַא %טוֹ ב ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
אבל ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ָ
אָּ◌ ֶ◌ ,לברי
הרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נטמאים ◌ִעם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
לעמים
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
וזה ◌ָרע .טוֹ ב ◌ְ ◌ִ
לבבִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶזה טוֹ ב ◌ְ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
לבדּ םָ◌ ְ◌ ,ורע ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ּ
בזה
להדּ ◌ֵבק ּבוֹ ּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָזלוֹ תַ◌ .א %טוֹ ב ◌ְ ◌ִ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ֵ
אחד.
יהיה ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
עליוֹ ןּ ְ◌ ,בסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
ראל ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְִנד ◌ְ ּבק ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
והרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
טעינ ּו ◌ְבֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,%
אש ◌ֵרינ ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסיְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
)עג ,א( ] :זוהר בראשית פ' מקץ )דף רה
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ללים ׁ §שלוֹ ם
אתי ּ©בהוֹ § ¦
אש¨רי :ג ּ¦כי ¦ק ּ¥נ ¦
ש ּ §פכ ּו ªׁ £
)שפכה( ׁª
בריא א ּו ¨לם:
חרצבוֹ ת §למוֹ ¨תם ּו ¨ ¦
אראה :ד ּ¦כי ¥אין © § ּ ª
רש ¦עים ¤ § ¤
§ ׁ¨
לכן
ינגּ¨ ע ּו :ו ¨ ¥
אדם א § ª
ועם ¨ ¨
עמל ¡אנוֹ ׁש ¥ ¥
ה ּ©ב© £
אינמוֹ § ¦
מחלב
יצא ¤ ¥ ¥
חמס ¨למוֹ  :ז ¨ ¨
יעטף ׁ ¦שית ¨ ¨
גאוה © ¨ £
ענקתמוֹ © ¨ £
§ ©¨£
עשק
ברע ¤ׁ Ÿ
וידבר ּו § ¨
ימיק ּו ¦ © ּ§
לבב :ח ¨ ¦
משׂ ּ¦כ ּיוֹ ת ¨ ¥
עבר ּו © §
עינמוֹ ¨ §
¥ ¥
יהם ּו § ׁ
הל
לשוֹ ¨נם ּ¦ת © £
ב$מים ּ ¦פ ¤
ידבר ּו :ט ׁ©ש ּת ּו © ¨ © ¦
ממרוֹ ם § © ּ¥
¦ ּ¨
לכן )ישיב( ¨ ׁ
ימצ ּו ¨למוֹ :
מלא ¦ ּ¨
עמוֹ £הם ּו ¥מי ¨ ¥
ארץ :י ¨ ¥
ּ¨ב ¨ ¤
יש ּוב © ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
רבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּטוֹ ב ה ּוא ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אלינ ּוַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ָש ◌ַלח אוֹ ◌ְתֵ◌ ֵ◌ %
עין
עין ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
לראוֹ ת ◌ַ ◌ִ
הבא ◌ִ ◌ְ
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ראל ◌ֵ ◌ֶ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עין ◌ִ ◌ְירא ּו ◌ְ ּב ׁש ּוב ה'
עין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
הכבוֹ דַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נב( ◌ִּכי ◌ַ ◌ִ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מראה ◌ַ ◌ָ ּ
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִצ ּיוֹ ןּ ָ◌ .בר ּו %ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
ללים ◌ְוגוֹ ' )עג ,ג( :
אתי ◌ַ ּבהוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּכי ◌ִק ◌ֵנּ ◌ִ
אמר ◌ֶאת
מלַ◌ %גּ תָ◌ ,אז ◌ָ ◌ַ
מאכי ׁש ◌ֶ ◌ֶ
נצל ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
המ ◌ֶלּ ַ◌ ִ◌ %
ה0כינה ◌ִ ◌ִ ּ
מעמוֹ ,
מהם ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ונצל ◌ֵ ◌ֶ
הק ◌ָ
◌ֶזהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מאכי ׁש ּו ◌ֵ ◌ַ ּ
יפה אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
התקיפ ּו ]שהקיפו[ אוֹ תוֹ ַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? )שמואל א כא(
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לכ ּ ֹ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
תהלל? ◌ָ ◌ָ
למה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ֹ ◌ֵ
תהלל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ֹ ◌ֵ
ידםָּ◌ ָ◌ ,
תב ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ַגּ עְּ◌ ,כמוֹ
עליָּ◌ ֶ◌ .
חזר ◌ַעל
אלא ◌ָ ◌ַ
להש ּ◌ַת ◌ֵגּ ◌ַע ◌ָ ◌ָ
הבאתם ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר )שם( ◌ִּכי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
אתי
קנּ ◌ִ
חלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים עג( ּ◌ִכי ◌ִ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
אתה
עדין ◌ַ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ :ח ◌ֶ ּייִ◌ ַ◌ ֲ◌ %
ללים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
◌ַּבהוֹ ◌ְ ◌ִ
והחזיק ּו בוֹ ַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
אכיש ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
לבית ◌ָ ◌ִ ׁ
כנס ◌ְ ◌ֵ
צריֶ◌ %את ◌ֶזהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
ואז
התחלהָ◌ ְ◌ .
בהם ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ללים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּק ◌ֵנּ א ◌ָ ◌ֶ
ידםְּ◌ ,כאוֹ ◌ָתם הוֹ ◌ְ ◌ִ
תהלל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ֹ ◌ֵ
סביב ◌ָדּ ◌ִוד.
רתה ◌ְ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ָ
כינה ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ָאה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
]זוהר בראשית פ' וישלח )דף קסו[(.
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ידע ¥אל § ׁ ¥
אלה
בעליוֹ ן :יב ¦ה ּ¥נה ¤ּ ¥
ויש ¥דּ ¨עה § § ¤
איכה ¨ ©
ואמר ּו ¨ ¥
יא § ¨ §
לבבי
יתי § ¨ ¦
זכ ¦
חיל :יג ©א ¦ריק ¦ ּ¦
השׂ גּ ּו ¨ ¦
לוי עוֹ ¨לם ¦ §
וש § ¥
רש ¦עים § ׁ©
§ ׁ¨
כחתי
ואהי ¨נג ּו ©ע ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם §ותוֹ © § ּ¦
נקיוֹ ן ּ©כ ּ¨פי :יד ¨ ¡ ¦
וארחץ ּ§ב ¦ ּ¨
¨© §¤
אספ¨רה §כמוֹ ¦ה ּ¥נה דוֹ ר ּ¨ב ¤ני%
אמרתי § ּ © £
קרים :טו ¦אם ¨ © § ּ¦
לב ¨ ¦
© ּ§
בעיני:
עמל )היא( ה ּוא § ¨ ¥
לדעת Ÿזאת ¨ ¨
בגדתי :טז ¨ ¨ § © £
¨ ¨ § ּ¦
ואח$בה ¨ © ©
לאחריתם :יח ©א
אבינה § © ¨ ¦ £
מקדּ ׁ¥שי ¥אל ¨ ¦ ¨
יז ©עד ¨אבוֹ א ¤אל ¦ § §
למּ $ואוֹ ת :יט ¥אי ¨הי ּו
לתם § ©
הפ § ּ¨
חלקוֹ ת ּ¨ת ׁ ¦שית ¨למוֹ ¦ ּ©
ּ©ב ¨ £
מהקיץ
תמ ּו ¦מן ּ©ב ּ¨להוֹ ת :כ ּ©כ £חלוֹ ם ¦ ¨ ¥
לש ּ¨מה § ¨ ©
§ ׁ©
כרגע ¨ספ ּו © ּ
וכליוֹ ©תי
לבבי § ¦ §
יתחמץ § ¨ ¦
בזה :כא ּ¦כי ¦ § © ּ¥
צלמם ּ¦ת § ¤
אדני ּ¨ב ¦עיר © § ¨
¨Ÿ £
עמ:
הייתי ¦ ּ¨
אדע ּ§ב ¥המוֹ ת ¨ ¦ ¦
בער §וא ¨ ¥
אש ּתוֹ ¨נן :כב © ¦ £
§ׁ ¤
ואני © ©
תנחני
עצת¦ ¥ § © %
ימיני :כד ּ©ב§ ¨ £
אחזת ּ§ב©יד § ¦ ¦
עמ ¨ © § ּ¨
תמיד ¦ ּ¨
ואני ¨ ¦
כג © ¦ £
חפצתי
ועמ %א ¨ © § ּ¦
ב$מים § ¦ ּ§
חני :כה ¦מי ¦לי © ¨ ¨ ¦
אחר ּ¨כבוֹ ד ּ¦ת ּ¨ק ¦ ¥
§ו © ©
אהים
וחלקי ¡ ¦
לבבי § ¦ § ¤
לבבי צ ּור § ¨ ¦
ארי ּו § ¨ ¦
בארץ :כו ּ¨כ ¨לה ׁ §ש ¦ ¥
¨ ¨¤
הצמתה ּ¨כל
יאבד ּו ¦ § © ּ¨
רחקי¥ Ÿ %
' §לעוֹ ¨לם :כז ּ¦כי ¦ה ּ¥נה § ¤ ¥
אהים ' ¦לי טוֹ ב ׁ©ש ּ¦תי
קרבת ¡ ¦
ואני ¦ © £
ממךּ¨  :כח © ¦ £
זוֹ ¤נה ¦ ּ¤
מלאכוֹ ¤תי:%
לספר ּ¨כל © § £
מחסי § © ּ¥
יהוה )קרי אלהים( © § ¦
אדני § ¦Ÿ
ּ©ב ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

מתקרב
אזי ִ ְ ָ ֵ
ׁשּנקראת טֹוב ַ ֲ -
לּתֹורה ֶ ִ ְ ֵ
מתקרב ַ ָ
אדם ִ ְ ָ ֵ
ּכׁשּבן ָ ָ
ְ ֶֶ
להיֹות ַצ ִּדיק
מתקרב ִ ְ
ואז ִ ְ ָ ֵ
ׁשּנקרא טֹוב ָ ְ -
לּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֶ ִ ְ ָ
ַָ
הים ◌ִלי טוֹ ב ◌ְוגוֹ ' )עג ,כח( :
קרבת ◌ֱא ◌ִ
ואני ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
קרבת
ואני ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואמרִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
תורה פרשת וישב([ ּ ◌ָפ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּיה ּו ◌ִדי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
]זוהר חדש )דף ל"ו :סתרי
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I

מתקרב ◌ַל ּתוֹ ◌ָרה
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
א,הים ◌ִלי טוֹ ב ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
◌ֱ ◌ִ
אזי
קראת טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכתוּ ב )שם קיט( טוֹ ב ◌ִלי תוֹ ◌ַרת ּ ◌ִפיַ◌ ֲ◌ ,%
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קמה(
קרא טוֹ בֶ◌ ׁ ,
מתקרב ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר )ישעיה
צדּ יקְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ַ ◌ִ
מתקרב ◌ִ ◌ְ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לכלָ◌ ְ◌ ,
טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
עליו,
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
צדּ יקְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָ
צדּ יק ◌ִּכי טוֹ בּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִ
אמר ּו ◌ַ ◌ִ
ג( ◌ִ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
מל ּ◌ֶמ ◌ֶדת אוֹ תוֹ סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ
כינה ◌ֶ ◌ָּ
לכים
וצדק הוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ יק ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ִעם טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חב ◌ֶרת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מת ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ִ ◌ְ
◌ ◌ַַיחד.

f
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לנצח
זנחת ¨ © ¤
אהים ' ¨ © § ּ¨
למה ¡ ¦
לאסף ¨ ¨
משׂ ּ¦כיל § ¨ ¨
א © §
קנית
עדת¨ ¦ ¨ %
זכר § ¨ £
מרעית :%ב § Ÿ
צאן © § ¦ ¤
אפ§ּ %ב Ÿ
יעשן © ּ §
©ׁ § ¤
כנת ּבוֹ :
נחלת© %הר ¦צ ּיוֹ ן ¤זה ׁ¨ש © § ּ¨
אלת ׁ¥ש ¤בט © ¤ ¨ £
ּ¤ק¤דם גּ¨ © § ּ¨
הרע אוֹ ¥יב ּ©ב ּקׁ ¤Ÿ
דש:
נצח ּ¨כל © ¥
למ$אוֹ ת © ¤
פעמיª © § %
̈הרימה § ¨ ¤
ג ¦ ¨
אתוֹ ת:
תתם Ÿ
עד %שׂ¨ מ ּו אוֹ ¨ Ÿ
קרב מוֹ ¤ £
צררי§ּ %ב ¤ ¤
ד ׁ̈ש £אג ּו ¤ §Ÿ
קרדּ ּמוֹ ת :ו )ועת(
סב ¥עץ © § ª
למעלה ּ¦ב ¨ £
מביא § ¨ § ¨
ה ¦י ּ¨ו ©דע ּ§כ ¦ ¥
יהמ ּון :ז ׁ ¦ש §לח ּו
וכילפŸת © £
כ$יל § ּ © ¥
חיה ּ¨י ©חד ּ§ב © ¦
ועתה ּ ¦פ ּת ּו ¨ ¤
§ © ּ¨
¨ׁ ¥
אמר ּו
מש ּ©כן ׁ §ש ¤מ :%ח ¨ §
חלל ּו ¦ ׁ §
לארץ ¦ ּ§
מקדּ ׁ¤ש¤ ¨ ¨ %
באש ¦ § ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

לפניו
ׂשמחה ְ ָ ָ
ּומזמן ַההּוא ֵאין ִ ְ ָ
הּמקּדׁש ַ ְ ִ -
חרּבן ֵּבית ַ ִ ְ ָ
ְֻ ַ
ּולמּטה
למעלה ְ ַ ָ
ְַ ְ ָ
מש ◌ַ ּכן ׁ ◌ְש ◌ֶמ2
חלּ ל ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
לארץ ◌ִ ◌ְ
מק ◌ָ ּד ׁ ◌ֶשֶ◌ ָ◌ ָ◌ 2
באש ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ִש ◌ְלח ּו ◌ָ ◌ֵ ׁ
רבי
הלֶ◌ %אל ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בראשית פ' נח )דף סא ע"ב( זוהר תורה[ ◌ ◌ִ ּ
התקין
ראה אוֹ תוֹ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
חמיוֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסי ◌ְּב ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן ◌ָלקוֹ ◌ְ ◌ָניא ◌ָ ◌ִ
חמיו,
אמר לוֹ ◌ָ ◌ִ
וישב ּוַ◌ ָ◌ .
טיח ׁ ◌ֶשל ◌ִּכ ּס ּוי ◌ְ ּבמוֹ טוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֵעץְ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
לוֹ ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
זמם
אשר ◌ָ ◌ָ
עשה ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מאביֶ◌ %זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איכה ב( ◌ָ ◌ָ ׂ
0מע ◌ָּת ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אפשר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
קדם? ◌ָ ◌ַ
מימי ◌ֶ ◌ֶ
אשר ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ִ ◌ֵ
אמרתוֹ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ַ ּצע ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מימי
אשר ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ִ ◌ֵ
האדּ ◌ֶרת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ֲ◌ .
אמרתוֹ ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּק ◌ַרע ◌ָ ◌ַ ◌ֶ
החבריםִּ◌ ,ב ◌ַ ּצע ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
)עד ,ז( ] :זוהר ספר
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תתינ ּו
ארץ :ט אוֹ ¥ Ÿ
עדי ¥אל ּ¨ב ¨ ¤
יחד שׂ¨ §רפ ּו ¨כל מוֹ ¥ £
נינם ¨ ©
בלבם ¦ ¨
§ ¦ ּ¨
ידע ©עד ¨מה :י ©עד
נביא §וא ¦ ּ¨
ראינ ּו ¥אין עוֹ ד ¨ ¦
א ¨ ¦
אתנ ּו © ¥Ÿ
לנצח:
ינאץ אוֹ ¥יב ׁ ¦ש §מ© ¤ ¨ %
יחרף ¨צר § ¨ ¥
אהים ' § ¨ ¤
מתי ¡ ¦
¨©
כלה:
חיק¥ּ © %
מק ¤רב )חוקך( § ¥
וימינ¤ּ ¦ %
תשיב ¨ §יד¤ ¦ ¦ %
למה ¨ ׁ ¦
יא ¨ ּ¨

 Iזוהר תהלים I

I

I

ראשוֹ ◌ִנים
ימים ◌ִ ׁ
האדּ ◌ֶרת ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
תה ◌ָ ◌ַ ◌ֶ
קדם ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
הרי אוֹ ◌ָ ּ
תהִ◌ ,מּ 0ום
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ◌ָ ◌ַ
עליוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ַב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ
קרע אוֹ ◌ָ ּ
חרב ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
עשה
אמר לוֹ ׂ ָ◌ ָ◌ ,
תהַ◌ ָ◌ .
ות ּק ּונוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
האדּ ◌ֶרת ◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ֶ
וקרע אוֹ ◌ָ ּ
לבניו ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ָיבא ּו
להרע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מל %חוֹ ׁ ◌ֵשב ]קדם[ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וכי ◌ֶ ◌ֶ
זמםִ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ָ ◌ָ
ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
בכל יוֹ ם
יקרּ ,ו ◌ְ ◌ָ
היה לוֹ ◌ְּכ ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
למלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ) ,משל( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לחטא!? ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ֹ
עיניו.
מצא ◌ֵחן ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
מסת ◌ֵּכל ּבוֹ ּו ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
י0בר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליו ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
היה ּפוֹ ◌ֵחד ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
יקר
המ ◌ֶל %אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
לקח ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ .%
והרגּ יז ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
לימים ◌ָ ּבא ◌ְּבנוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראהִ◌ ,מ ּיוֹ ם
זמםּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
אשר ◌ָ ◌ָ
שה ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְו ׁ ◌ָש ◌ַבר אוֹ תוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָע ◌ָ ׂ
היה ◌ַ ◌ָ ּ
וחביב
מסת ּ◌ֵכל ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
קדּ ׁש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ויחרב ◌ֵ ּבית
חטא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּי ◌ְ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
והיה ּפוֹ ◌ֵחד ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
הרבהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ָ
היה
קדּ ׁשָ◌ ָ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
אצל ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
היה ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ
וכּ ְ◌ %ב ◌ָכל ּ ◌ַפ ◌ַעם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁשָ◌ ְ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
לפני
והרגּ יז ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
החטאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אדּ ◌ֶרתַ◌ ַ◌ .
תה ◌ַ ◌ֶ
לוֹ ◌ֵ ׁ
בש אוֹ ◌ָ ּ
האדּ ◌ֶרת ]קרע אותה האדרת
תה ◌ָ ◌ַ ◌ֶ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
נחרב ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ֶלַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,%
וקרע אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
זמם.
אשר ◌ָ ◌ָ
עשה ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ָ ◌ָ ׂ
ונחרב בית המקדש[ְ◌ ַ◌ .
אמרתוֹ ◌ְוגוֹ '
◌ִ ּב ◌ַצע ◌ֶ ◌ְ ◌ָ

)איכה ב( ]האמרתו הזו בתחלה ישבה בראש אמיר ,והרי

התעטרו עטרה לראש ואילן נאה לפניו ,והיא מימי קדם ודאי ,ואז עצבות
לפניו בבתים החיצונים ודאי) ,ישעיה לג( והן אראלם צעקו חצה) ,שם כב( ויקרא
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קדּ ׁש.
המ ◌ְ ◌ָ
חרב ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הינ ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ה' אלהים צבאות ביום ההוא וגו'[ְ◌ ַ◌ .
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
זמן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ַ
חדוה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחר ◌ֵאין ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ַ ◌ֵ
אבל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ
לפניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הרגּ יז ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בדים ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
שה ◌ִדין
וכן ◌ְּב ◌ָכל דּ וֹ ר ◌ְודוֹ ר ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
רנּ הֵ◌ ְ◌ .
באבד ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִ ◌ָ
)משלי יא( ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ואם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ .
ותש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חדוה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְּב ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא
חדוה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ֹּ
רש ◌ִעים ◌ֶ ◌ָּ
עשה ◌ִדין
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אלא? ּבא ◌ְ ◌ֵ
שה ◌ִדין ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
עוֹ ◌ֶ ׂ
מהעוֹ ◌ָלם.
אבד ּו ◌ֵ ◌ָ
לפניו ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חדווֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רש ◌ִעיםְ◌ ֶ◌ ,
◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
ברים ◌ַ ◌ָּ
להם ◌ְו-א ׁ ◌ָשב ּו
המתין ◌ָ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
יע אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הלל ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
ְוהדּ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ
יע
הגּ ◌ַ
בהם ◌ִדּ ין ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ֶ
נע ◌ֶ ׂ
מחטאיהםָ◌ ֲ◌ .
אליו ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
אבל ◌ִאם ◌ַ ◌ֲ
אמר )בראשית טו( ◌ִּכי -א
חטאםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נש ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
זמנּ ם] ,ועד[ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ָ
לפניו
לפניוַ◌ ְ◌ ,ורע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חדוה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הנּ הָ◌ ,אז ◌ֵאין ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
האמוֹ ◌ִרי ◌ַעד ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ֵלם ◌ֲעוֹ ן ◌ָ ◌ֱ
יע
הגּ ◌ַ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
בהם ◌ִדּ ין ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ָ ◌ֶ
למה עוֹ ◌ֶ ׂ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אבד ּוִ◌ ְ◌ .
◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֶ ◌ְ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
זמ ◌ָנּ ם? ◌ֶ ◌ָּ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
לעצמםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ֵהם ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַרע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
זמנּ םָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים
יע ◌ְ ◌ַ ◌ָ
טרם ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
שה ◌ִדין ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵאינוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
מאב ◌ָדם
בהם ◌ִדּ ין ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
שה ◌ָ ◌ֶ
ולכן עוֹ ◌ֶ ׂ
להםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להרע ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
מצרים
יע ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הט ◌ִּב ◌ַ
ולכן ◌ִ ◌ְ
לפניוֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ַרע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב-א ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןֶ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ָ
הרי
וכן ◌ּ3כ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ימי ◌ְיהוֹ ׁ ◌ָש ◌ָפטֵ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ִּב ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
נאי ◌ִ ◌ְ ׂ
שוֹ ◌ְ ◌ֵ
והאביד ׂ
◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
חכה
הש ◌ַלם ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ָ ּ
אבל ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ◌ ׁ 3
זמנּ םָ◌ ֲ◌ .
לפני ◌ְ ◌ַ ◌ָ
נאבד ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום ◌ִ ◌ְ ׂ
אבד ּו
לפניו ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ות ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חדוה ◌ְ ◌ִ
להם ◌ְו-א ׁ ◌ָשב ּוָ◌ ,אז ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
חרב ◌ֵּבית ◌ַה ◌ִּמ ◌ְק ◌ָדּ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב
מהעוֹ ◌ָלםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ַל ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ָ
לפניו.
חדוה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היתה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לפניו, ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הרגּ יז ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הש ◌ַלם ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ְ◌ ׁ 3
למטה.
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חדוה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היתה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
זמן ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
למעלה וּ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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מק¤דם ּפ¥ Ÿעל § ׁ
קרב
יש ּועוֹ ת ּ§ב ¤ ¤
מלכי ¦ ּ¤
ואהים ' © § ּ¦
יב ¦ ¥
ראשי ©ת ּ¦נ ¦ינים
רת ¨ ׁ¥
בע §ּז¨ %ים ׁ ¦ש ּ©ב § ּ¨
אתה פוֹ © § ּ¨
הארץ :יג © ּ¨
¨ ¨¤
ררת § ¨
מאכל
לויתן ּ¦ת ּ§ת ¤נ ּנ ּו © ¨ £
ראשי ¦ § ¨ ¨
צת ¨ ׁ¥
אתה ¦ר ©ּצ § ּ¨
המ ¦ים :יד © ּ¨
©על © ּ¨
בש ּ¨ת
אתה הוֹ © ׁ §
ונחל © ּ¨
מעין ¨ ¨ ©
בקעת © § ¨
אתה ¨ © § ּ¨
לצ ¦ּיים :טו © ּ¨
לעם § ¦
§¨
הכינוֹ ¨ת
אתה ¦ £
לילה © ּ¨
איתן :טז §ל %יוֹ ם ©אף §ל¨ § ¨ %
נהרוֹ ת ¨ ¥
©£
וש ׁ ¤
קיץ
ארץ © ¦
בת ּ¨כל גּ§ ב ּולוֹ ת ¨ ¤
אתה ¦ה ©ּצ § ּ¨
מש :יז © ּ¨
¨מאוֹ ר ¨ ׁ¨
חרף § ¨Ÿ
זכר Ÿזאת אוֹ ¥יב ¥ ¥
יצרתם :יח § ¨
אתה § © § ּ¨
וחרף © ּ¨
¨ ¤Ÿ
יהו 
לח ּ©ית ׁ ¤ ¤
נפש ּתוֹ ¤ר© %ח ּ©ית
נאצ ּו ׁ §ש ¤מ :%יט ©אל ּ¦ת ּ¥תן § ©
נבל ¦ £
ועם ¨ ¨
§©
מלא ּו
לב ¦רית ּ¦כי ¨ §
הבט © ּ§
לנצח :כ © ּ¥
ענ ּ¤יי© %אל ּ¦ת ׁ §ש ּ©כח ¨ © ¤
¦£
חמס :כא ©אל ¨ ׁ
עני
נכלם ¨ ¦
ישŸב ©דּ  ¦ § ¨
ארץ §נאוֹ ת ¨ ¨
מחש ּ¥כי ¤ ¤
© ©ׁ £
ריב%
ריבה ¦ ¤
אהים ' ¦ ¨
יהלל ּו ׁ §ש ¤מ :%כב ק ּו ¨מה ¡ ¦
ואביוֹ ן § © §
§§ ¤
נבל ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם :כג ©אל ּ¦ת ׁ §ש ּ©כח קוֹ ל
חרפ §ת¦ %מ ּ¦ני ¨ ¨
זכר ¨ּ § ¤
§ Ÿ
תמיד:
עלה ¨ ¦
קמי¤ Ÿ %
צררי§ ׁ %שאוֹ ן ¨ ¤
¤ §Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

לראֹותֹו
ֹוכה ִ ְ
הּבית ז ֶ
חר ָּבן ַ ָ ִ
ֹוכה ַעל ֻ ְ
ׁשּמרים קֹולֹו ּוב ֶ
אדם ֶ ֵ ִ
ָּכל ָ ָ
וׂשמחתֹו
ּביּׁשּובֹו ְ ִ ְ ָ
ְִ
חמס )עד ,כ( :
ארץ ◌ְנאוֹ ת ◌ָ ◌ָ
מחש ◌ֵּכי ◌ֶ ◌ֶ
מלא ּו ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ַ
לב ◌ִרית ◌ִּכי ◌ָ ◌ְ
הבט ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֵ ּ
רבי
לפני ◌ַ ◌ִ ּ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
]תיקוני זוהר )תיקון ז' וכ"א([ ◌ַ ◌ִּ
נשא ּו קוֹ ל
צפיׂ ְ◌ ָ◌ %
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ,וה ּוא קוֹ ◌ֵראּ ָ◌ ,כת ּוב )ישעיה נב( קוֹ ל ֹ ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ֵ ◌ֶּ
צפיּ ָ◌ ֶ◌ ?%
צפים
אלה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ ◌ִ
צפיִ◌ ,%מי ◌ֵהם ֹ ◌ַ ◌ִ
יח ◌ָדּ ו ◌ְ ◌ַיר ◌ֵנּ נ ּו .קוֹ ל ֹ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ירחם ◌ַ ◌ָ ּ
נשא ּו קוֹ ל?
לבנוֹ ת ◌ֶאת ◌ֵּביתוֹ ׂ ְ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ
מתי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
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I

נשא ּו קוֹ ל? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ָ ּכל
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ְ ׂ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
ישא ּו קוֹ ל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ׂ
חר ◌ַּבן ◌ֵ ּביתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מרים קוֹ לוֹ ◌ַעל ◌ְ◌ 3
אדם ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֶכה ּו ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
יחדּ ו ◌ְ ◌ַיר ◌ֵנּ נ ּוְ◌ ,וזוֹ ◌ֶכה
אחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ַ◌ - %
0כת ּוב ◌ַ ◌ַ
למה ◌ֶ ◌ָ ּ
ה ּוא ,זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ַ
חדוה.
מי0ב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לראוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ִ ◌ְ

f
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עה

לאסף ׁ ¦שיר :ב הוֹ ¦דינ ּו
מזמוֹ ר § ¨ ¨
למנ ּ¥צ ©ח ©אל ּ©ת ׁ §ש ¥חת ¦ §
א ©§©
ספר ּו
וקרוֹ ב ׁ §ש ¤מ§ּ ¦ %
אהים ' הוֹ ¦דינ ּו § ¨
ּ§ל¦ ¡ %
אש ּפŸט:
מיש ¦רים § ׁ ¤
אני ¨ׁ ¥
אקח מוֹ ¥עד ¦ £
נפלאוֹ ¤תי :%ג ּ¦כי ©ּ ¤
¦§ §
דיה ּ¤ס ¨לה:
עמ ּו¨ ¤
תכ § ּ¦
אנכי ¦ ּ©
ביה ¨ ¦ Ÿ
יש ¨ ¤
וכל § ׁ Ÿ
ארץ § ¨
נמגים ¤ ¤
ד § ¦Ÿ
נתי © ּ
קרן:
ולרש ¦עים ©אל ּ¨ת ¦רימ ּו ¨ ¤
הל ּו § ¨ § ׁ¨
̈אמרתי ©להוֹ § ¦
ה © § ּ¦
ללים ©אל ּ¨ת ּ Ÿ
עתק :ז ּ¦כי
בצ ּ¨ואר ¨ ¨
דבר ּו § ©
קרנכם ּ§ת© ּ§
למרוֹ ם © § § ¤
ו ©אל ּ¨ת ¦רימ ּו © ּ¨
אהים
הרים :ח ּ¦כי ¡ ¦
דבר ¨ ¦
ממ § ּ©
ערב §וא ¦ ּ¦
ממ¨ £
ממוֹ ¨צא ּו ¦ ּ©
א ¦ ּ
יהו
וזה ¨ ¦ירים :ט ּ¦כי כוֹ ס ּ§ב©יד § ¨Ÿ
יש ּ¦פיל § ¤
' ׁש¥ Ÿפט ¤זה © ׁ §

I

I

 Iשימוש תהלים I
להשפיל הגאוה

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

I

I

 Iזוהר תהלים I
ּולכּון ּבֹו
ולדעת ֶאת אֹותֹו ַהּקֹול ְ ַ ֵ
ּבּׁשֹופר ְ ָ ַ ַ
ּזהר ַ ָ
לה ָ ֵ
צריִ ְ 5
ִָ

וזה ◌ָ ◌ִירים )עה ,ח( :
יש ּ ◌ִפיל ◌ְ ◌ֶ
אהים ׁשוֹ ◌ֵפט ◌ֶזה ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ִ ּכי ◌ֱ ◌ִ
א-הים ׁשוֹ ◌ֵפט,
אמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים עה(ִּ◌ .כי ◌ֱ ◌ִ
אבא ◌ָ ◌ַ
)דף י"חַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
עקב ׁשוֹ ◌ֶרה )ונרפא(
יצחק ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עבר ◌ַ ◌ִ
אלמלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
גש ◌ְ ּב ◌ִדינוֹ ְ◌ .וסוֹ ד
והתכ ּ◌ָסה )ורוחץ( )והתבשם( ׁ ◌ָשם ,אוֹ י ◌ָלעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ ◌ָפ ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
התב ◌ְ7מ ּות ׁ ◌ֶשל
בא ׁש ה' ◌ִנ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
הדּ ◌ָבר ) -ישעיה סו( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ
אזי
ויעקב אוֹ ◌ֵחז ּבוֹ ַ◌ ֲ◌ ,
יעקבֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למקוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
כנס ◌ִ ◌ְ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
וחגר
היה רוֹ ◌ֵגזַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מצטנּ ◌ִניםָ◌ ָ◌ ְ◌ .
חלים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
והגּ ◌ָ ◌ִ
ככת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
האש ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ׁ
]זוהר ח"א פ' ויקרא
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ימצ ּו
מריה ¦ §
מס ©ו ּ©יגּ ¥ר ¦מ ּ¤זה ©א ׁ §ש ¨ ¨ ¤
מלא ¤ ¤
חמר ¨ ¥
ויין ¨ ©
 §©¦
לאהי
אזמ¨רה ¥ ¥
לעלם §ּ © £
ואני ©אגּ¦ יד § ¨ Ÿ
ארץ :י © ¦ £
רש ¥עי ¨ ¤
יש ּת ּו ּכŸל ¦ ׁ §
¦ ׁ§
ממנה
אגדּ ©ע ּ§תרוֹ © § ¨
רש ¦עים ¥ © £
קרני § ׁ¨
וכל © § ¥
יעקב :יא § ¨
' ©Ÿ £
צדּ יק:
קרנוֹ ת © ¦
©§

I

 Iזוהר תהלים I

I

עמד
אחד ◌ָ ◌ַ
חכם ◌ֶ ◌ָ
אנשיםָ◌ ָ◌ .
להרג ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
מר ◌ָגּ ז ◌ַ ◌ֲ ֹ
ויצא ◌ְ ◌3
עליו ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזיןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ְושם ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ׂ
ותפס אוֹ ◌ִתי,
החזיק ◌ִ ּבי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אלמלא -א ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
אמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ :
ואחז ּבוֹ ַ◌ ָ◌ .
הפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
בזה
החזיק ּו ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
אנשיםְּ◌ .בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
הרג ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
נמצא ◌ֶ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
כיח -
יצא ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
להרגָ◌ ָ◌ .
רגזוֹ ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ַ ◌ֲ ֹ
הצטנּ ן ◌ָ ◌ְ
בזהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ְואחז ּו ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ֲ
הוה אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ,זה
אדם? ◌ֱ ◌ֵ
הדּ ין ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
וחזק ◌ַ ◌ִ
הרגז ◌ְ ֶֹ ◌
◌ִמי סוֹ ◌ֵבל ◌ֶאת ◌ָ ֹ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ראלּ ָ◌ :ב ◌ַני,
ליש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עמד ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ֶפ ◌ַתחּ ָ◌ .כ; ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הזדּ ◌ְרז ּו ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הפ ◌ַתחָ◌ ֲ◌ ,
אני עוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
הרי ◌ֲ ◌ִ
פחד ּוֵ◌ ֲ◌ ,
◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֲ
נמצא קוֹ ל ◌ַה0וֹ ◌ָפר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי
כ ◌ַחַּ◌ .ב ּ◌ֶמה? ◌ַ ּב0וֹ ◌ָפרֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְתנ ּו ◌ִלי ּ ֹ
למטה ,אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
האבוֹ ת,
מתע ּ◌ְט ◌ִרים ◌ָ ◌ָ
הקוֹ ל עוֹ ◌ֶלהּ ,ובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ
מכ ◌ְ ּו ◌ִנים ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ַ ּב0וֹ ◌ָפר
צריִ◌ ְ◌ %
ולכן ◌ָ ◌ִ
יעקבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מש ◌ָ ּכנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
מדים ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ולדעת ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
לכ ◌ֵ ּון ּבוֹ .
הקוֹ ל ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
וכל אוֹ ◌ָתם
אחדָ◌ ְ◌ ,
רקיע ◌ֶ ◌ָ
ואין ◌ְל %קוֹ ל ◌ַ ּב0וֹ ◌ָפר ׁ ◌ֶש-א עוֹ ◌ֶלה ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
תנים ◌ָמקוֹ ם ◌ְלאוֹ תוֹ קוֹ ל.
רקיע ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָהא ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
לפני ◌ֵחילוֹ ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ועוֹ ◌ֵמד
נתן קוֹ לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מרים? )יואל ב( ◌ַוה' ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ָמה אוֹ ◌ְ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
אחרְ◌ ,ונוֹ ◌ָעד ּו
הרקיעַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא קוֹ ל ◌ַ ◌ֵ
הקוֹ ל ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
יש
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוׁ ֵ◌ ,
אחרַ◌ ְ◌ .
לרקיע ◌ַ ◌ֵ
ַיחדּ וְ◌ ,ועוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ִז ּו ּוג ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
)והתעוררו( ◌ ◌ְ ◌ָ
קיעתם ׁ ◌ֶשל
עלה קוֹ לּ ,ו ◌ַמה ה ּוא? אוֹ תוֹ ◌ַה ּקוֹ ל ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ◌ָ
קוֹ ל ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ
הקוֹ לוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
תח ◌ְּב ◌ִרים ◌ָּכל ◌ַ ּ
מטה
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ּ◌ָטהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
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I

המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ׁשוֹ ◌ֶרה ּבוֹ ,
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
רקיע ◌ֶ ◌ְ
◌ְועוֹ ◌ִלים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הכ ◌ְסאוֹ ת עוֹ ◌ִלים,
ואז ◌ַ ◌ִּ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ,%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
מתעט ◌ִרים )נועדים( ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מצאנ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
מתת ◌ֵ ּקןַ◌ ְ◌ .
יעקב עוֹ ◌ֵמד ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ְוכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ִ
ספרוֹ
סבא ◌ְּבאוֹ ◌ָתן ּ◌ְת ◌ִ ּ
היה
ה0נה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
פלוֹ ת ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ִדּ יק,
אוֹ ◌ֵמרְ◌ּ ַ◌ ,
הת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְוקוֹ ל ◌ַה0וֹ ◌ָפר )שאותו קול( ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
ונפשוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה0וֹ ◌ָפר ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
הקוֹ ל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה
מצא ◌ֵמר ּוחוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
למעלה.
מקטרגים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונמצאים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למעלהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ יוֹ ם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפניו ◌ְו-א ◌ְיכוֹ ◌ִלים
נדחים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה אוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ַה0וֹ ◌ָפרּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הרצוֹ ן
לכ ◌ֵ ּון ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
דעים ◌ְ ◌ַ
יקים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לעמדְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַ ◌ֲ ֹ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
ּ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ועל
לתקן עוֹ ◌ָלם ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ּבקוֹ ל ׁשוֹ ◌ָפרַ◌ ְ◌ .
רבוֹ ◌ָנם ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דעיְ◌ ,ו-א
דעי ◌ְתר ּו ◌ָעה .יוֹ ◌ְ ◌ֵ
העם יוֹ ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים פט( ◌ַ ׁ ◌ְ
קעי.
תוֹ ◌ְ ◌ֵ

מעלים
ּוזכּיֹותיהם ַ ֲ ִ
למ ָּטה ְ ֻ ֵ ֶ
ׁשּפילים את השכינה ְ ַ
יׂשראל ַמ ְ ִ ִ
חטאי ִ ְ ָ ֵ
ֲַָ
למקֹומּה
ֹותּה ִ ְ ָ
א ָ
ירים )עה ,ח( ] :זוהר ח"ב פ'
וזה ◌ָ ◌ִ
הי"ם ׁשוֹ ◌ֵפט ◌ֶזה ◌ַי ׁ ◌ְש ּ ◌ִפיל ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ּכי ◌ֱא ◌ִ
צדק ׁ ◌ְש ◌ֵני
אבני ◌ֶ ◌ֶ
צדק ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְזרוֹ עוֹ תֵ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מאזני ◌ֶ ◌ֶ
פקודי )דף רמ"זֵ◌ ְ◌ ֹ [(.
מרחק
האמצעי ◌ְ ◌ָ◌ 3
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צדק ◌ַ ◌ִ
אמתִ◌ ,הין ◌ֶ ◌ֶ
עמ ּו ◌ֵדי ◌ֱ ◌ֶ
צדּ יקּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ּ
◌ַ ּ
א,הי"ם ׁשוֹ ◌ֵפט ◌ֶזה ◌ַי ׁ ◌ְש ּ ◌ִפיל
מש ּ ◌ָפטּ ,ובוֹ ◌ָכת ּוב ◌ִּכי ◌ֱ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה ,ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ֶּ
ה-כינה
להש ּ ◌ִפיל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יש ּ ◌ִפיל ִ◌ -מי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְֶוזה ◌ָ ◌ִיריםֶ◌ .זה ◌ַ ׁ ◌ְ
חטאי
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
להעלוֹ ◌ָת ּה ◌ִ ּ◌ְ
מהֶ◌ ְ◌ ,
וזה ◌ָ ◌ִירים ִ◌ -מי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ִ ◌ְּ
ממקוֹ ◌ָ ּ
ממקוֹ ◌ָ ּ
תה
תיהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
זכ ּיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
למטהּ ,ו ◌ְ ◌3
מש ּ ◌ִפ ◌ִ
ראל ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
מעלים אוֹ ◌ָ ּ
ילים אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תה
שה ◌ְ ◌3
צדּ יק ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
הרי ◌ַ ◌ִ
מהֵ◌ ֲ◌ ,
◌ִ ◌ְ
זכ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להעלוֹ ◌ָ ּ
למקוֹ ◌ָ ּ
מה.
◌ִ ◌ְ
למקוֹ ◌ָ ּ
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ויׁש ַ ִיין רע
ֵיׁש ַ ִיין טוב ְ ֵ
מלא ◌ֶ ◌ֶ
חמר ◌ָ ◌ֵ
ויין ◌ָ ◌ַ
מס! ◌ְוגוֹ ' )עה ,ט( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רמ"זְּ◌ [(.כמוֹ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
והכל -
ויש ּכוֹ סֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ויש ◌ַ ◌ִייןּ ָ◌ .כַ◌ %גּ ם ◌ֵי ׁש ּכוֹ ס ◌ְ ◌ֵ ׁ
יש ◌ַ ◌ִיין ◌ְ ◌ֵ ׁ
0נינ ּוׁ ֵ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
לבב
ש ּ◌ַמח ◌ְ ◌ַ
ויין ◌ְי ◌ַ ׂ
לרעִ◌ ַ◌ .יין ◌ְלטוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
זוֹ ◌ְלטוֹ ב ◌ְוזוֹ ◌ְ ◌ַ
מסְ◌ #וגוֹ 'ּ .כוֹ ס
מלא ◌ֶ ◌ֶ
חמר ◌ָ ◌ֵ
ויין ◌ָ ◌ַ
לרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם עה( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ויין ◌ְ ◌ַ
◌ֱאנוֹ ׁשִ◌ ַ◌ ְ◌ .
לרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
א7אּ .כוֹ ס ◌ְ ◌ַ
יש ּועוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
◌ְלטוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קטז( ּכוֹ ס ◌ְ ׁ
ּ
רעלהְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵי ׁש ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ּ
ד0ה
הק ◌ָ◌ 3
הת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
חמתוֹ ּ ,כוֹ ס ◌ַ ּ◌ַ
)ישעיה נא( ּכוֹ ס ◌ֲ ◌ָ
דדים
הצ ◌ָ ◌ִ
הכל ◌ְלטוֹ בְ◌ ,ור ּוחוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ממנּ ים ◌ַ ּ ֹ
היכלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ֵ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
ממ ◌ִנּ ים ◌ּ3כ ◌ָּלם
היכלוֹ ת ּו ◌ְ ◌3
מאה ◌ֵ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ּ ָ◌ -כַ◌ %גּ ם ◌ֵי ׁש ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ּ◌3
נגד
וזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מאיםֶ◌ ְ◌ .
הט ◌ֵ ◌ִ
דדים ◌ַ ּ◌ְ
וכל ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
ממנּ וֹ ת ◌ְ ◌ָ
טמאוֹ ת ◌ְ ◌3
לרעְ◌ ,ור ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
אחד.
והכל ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
הרעֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ויצר ◌ָ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶזהְּ◌ ,כמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יצר ◌ַ ּ
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 Iשימוש תהלים I
להנצל מאש וממים

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

I

I

 Iזוהר תהלים I

יקּבלּו
קדש ִ -אם ְ ַ ְ
ּברית ֹ ֶ
ׁשּיׁש ּבֹו ְ ִ
למי ֶ ֵ
נּתנה ֶא ָּלא ְ ִ
הּתֹורה ֹלא ִ ְ ָ
ַ ָ
לתהּו
ֹולם ְ ֹ
יחזר ָהע ָ
ואם ֹלא ֹ ֲ ַ -
מּוטב ְ ִ
הּתֹורה ָ -
יׂשראל ֶאת ַ ָ
ּבני ִ ְ ָ ֵ
ְֵ
ובהּו
ָ ֹ
קטה
יראה ◌ְו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ָ
ארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מעת ◌ִ ּדין ◌ֶ ◌ֶ
מ(מים ◌ִה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסי) ,שופטים ה( ה'
אמר ◌ַ ◌ִּ
פ' בלק )דף קצ"בַ◌ ָ◌ [(.
רע ׁ ◌ָשהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
ארץ ◌ָ ◌ָ
מ7דה ◌ֱאדוֹ ם ◌ֶ ◌ֶ
צעדֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
מ7עיר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ◌ְ
צאתִ◌ ֵ◌ ִ◌ %
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה,
קבל ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ
מ7עירֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ָשב ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
לחזר
רצתה ◌ַ ◌ֲ ֹ
רעשה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
רעשה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ארץ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
)עו,
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חמת
ארית Ÿ ¥
אדם ּתוֹ ¤דךּ¨ ׁ §ש ¦ ¥
חמת ¨ ¨
סלה :יא ּ¦כי © £
ארץ ¨ ¤
ענוי ¤ ¤
© §¥
אהי ' ¤כם
ליהו  ¡ ¥
וש ּ§למ ּו © ¨Ÿ
נדר ּו § ׁ©
ּ©ת §חגּ Ÿר :יב ¦ £
נגידים
יבצר ר ּו ©ח § ¦ ¦
למוֹ ¨רא :יג ¦ § Ÿ
ּ¨כל § ¦ ¨
סביביו יוֹ ¦ביל ּו ׁ©שי © ּ
ארץ:
למלכי ¨ ¤
נוֹ ¨רא § © § ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

התנה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ :אם
ובה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
לתה ּו ◌ָ ֹ
◌ְ ֹ
יחזר
ואם ,א ֹ ֲ◌ ַ◌ -
ראל ◌ֶאת ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה  -מוּ ◌ָטבִ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
ְיקבלוּ ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ ◌ַ ◌ְּ
הזמין ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הארץ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ראתה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ובהוּ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
לתהוּ ◌ָ ֹ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ֹ
מכל
קבל ּוּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְּ
לק ◌ֵּבל ◌ַ ּ
העמים ◌ְ ◌ַ
לכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ
הארץ
חש ◌ָבה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לבדּ םְ◌ ׁ ָ◌ ,
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
העמים -א ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ַ ◌ִּ
רעשהֵּ◌ .כ ◌ָיון
ארץ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
יקבל ּו ◌ְכמוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
ראל -א ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים עו(
קטהֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶ
ונש ◌ָמעִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ָ
נעשה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
אמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קטה.
וש ◌ָ ◌ָ
לבסוֹ ף ◌ְ ׁ ◌ָ
התחלהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ
יראה ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קטהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
וש ◌ָ ◌ָ
יראה ◌ְ ׁ ◌ָ
ארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ

f
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טו לחודש

עז

מזמוֹ ר:
לאסף ¦ §
למנ ּ¥צ ©ח ©על )ידיתון( §יד ּות ּון § ¨ ¨
א ©§©
ואצעקה קוֹ ¦לי ¤אל ¡ ¦
אהים ' § ¨ ¨ § ¤
¤אל ¡ ¦
אהים '
לילה ¦נגּ§ ¨רה
רש ּ¦תי ¨ ¦ידי © § ¨
אדני ¨דּ ¨ ׁ §
צרתי ¨Ÿ £
אלי :ג ּ§ביוֹ ם ¨ ¨ ¦
והאזין ¨ ¥
§ ©¦£
אזכ¨רה ¡ ¦
נפשי :ד §ּ § ¤
מאנה ¦ה ּ¨נ ¥חם © § ׁ ¦
§וא ¨תפ ּוג ¨ £ ¥
אהים '
אחזת ׁ §ש ªמרוֹ ת
סלה :ה ¨ © § ּ¨
ותתעטף ר ּו ¦חי ¨ ¤
יחה § ¦ § © ּ¥
אשׂ ¨
ואהמיה ¨ ¦
§ ¨¨¡ ¤
מק¤דם ׁ §שנוֹ ת
ימים ¦ ּ¤
ח$בתי ¨ ¦
אדבר :ו ¦ © § ּ¦
נפעמתי §וא ¥ּ © £
עיני ¦ § © § ּ¦
¨ ¥
יחה
אשׂ ¨
לבבי ¨ ¦
ילה ¦עם § ¨ ¦
נגינתי ּ©ב ּ¨ל § ¨
אזכ¨רה § ¦ ¨ ¦
למים :ז §ּ § ¤
עוֹ ¨ ¦
לרצוֹ ת
יסיף ¦ §
אדני §וא ¦ Ÿ
יזנח ¨Ÿ £
למים ¦ § ©
הלעוֹ ¨ ¦
ויחפשׂ ר ּו ¦חי :ח © §
© § © ּ¥
ודר:
לדר ¨ Ÿ
אמר § Ÿ
חסדּ וֹ גּ¨ ©מר ¤ Ÿ
לנצח © §
האפס ¨ © ¤
עוֹ ד :ט ¥ ¨ ¤
ואמר
סלה :יא ¨ © Ÿ
רחמיו ¨ ¤
קפץ ּ§ב ©אף © ¨ £
הש ©כח ©ח ּנוֹ ת ¥אל ¦אם ¨ ©
י ¨ׁ £
מעללי
אזכוֹ ר © © § ¥
ימין § ¤
חלוֹ ¦תי ¦היא ׁ §שנוֹ ת § ¦
עליוֹ ן :יב )אזכיר( ּ § ¤
© ּ
על%
בכל ּ¨פ¤ ¢
והגיתי § ¨
לא :%יג § ¨ ¦ ¦
מק¤דם ּ¦פ § ¤
אזכ¨רה ¦ ּ¤
יה ּ¦כי §ּ § ¤
¨ּ
אהים ' ּ©ב ּקׁ ¤Ÿ
רכ¦ %מי
דש ©דּ § ּ¤
יחה :יד ¡ ¦
אשׂ ¨
בעלילוֹ ¤תי¦ ¨ %
ּו © ¦ £
פלא
עשׂ ¥ה ¤ ¤
האל Ÿ
אתה ¨ ¥
אהים ' :טו © ּ¨
¥אל גּ¨ דוֹ ל ּ¥כ ¦
יעקב
עמ§ּ %ב ¥ני © Ÿ £
אלת ּ¦ב §זרוֹ ©ע © ּ¤
בעמים ªע ּז :%¤טז גּ¨ © § ּ¨
דעת ¨ © ּ¦
הוֹ © § ּ¨

I

ב

 Iשימוש תהלים I

קוֹ ¦לי

I

שלא תפול ביום צרה
קולי אל אלהים )עז ,ב(] :שימוש תהלים לפרק עז[ טוב להרגילו שלא
יפול בשום צרה.
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יחיל ּו
אהים ' ¨רא ּו©ּ %מ ¦ים ¨ ¦
סלה :יז ¨רא ּו©ּ %מ ¦ים ¡ ¦
§ויוֹ ¥סף ¨ ¤
חקים
נתנ ּו ׁ §ש ¨ ¦
מים ¨עבוֹ ת קוֹ ל ¨ §
תהמוֹ ת :יח §Ÿזרמ ּו © ¦
©אף ¦ §ירגּ§ ז ּו § Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבני
ׁשּיעברּו ָ ַ
ּכדי ֶ ַ ַ ְ
מימיֵ ְ A
ּכפילּות ַה ָּלׁשֹון ַ -ח ֵּלק ֵ ֶ
ענין ְ ִ
ִ ְַ
יחיל ּו )עז ,יז( ] :זוהר שמות פ' בשלח
אהים ◌ָרא ּו! ּ◌ַמ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
◌ָרא ּו! ּ◌ַמ ◌ִים ◌ֱ ◌ִ
ואמר) ,תהלים עז( ◌ָראוּ ַ◌ּ #מ ◌ִים
)דף נ"וַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים,
ש ◌ָ ◌ֵ
עבר ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
יחילוּ ◌ְוגוֹ 'ּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
א,הים ◌ָראוּ ַ◌ּ #מ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
מימי!%
הממנּ ה ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּיםַ◌ :ח ּ◌ֵלק ◌ֵ ◌ֶ
לאֶ◌ 3◌ ְ◌ ַ◌ %
למ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ :
יעבר ּו ◌ְבתוֹ ◌ְכַ◌ ָ◌ .%
אמר לוֹ ְּ◌ :כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַני ◌ַ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ָ◌ :ל ◌ָּמה? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
אלה ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶּ
אבל ◌ַמה 0וֹ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֶּ
הגּ ◌ָּ◌ 3
מאלה? ◌ַעל ּ◌ְת ◌ַנאי
אמתָ◌ ֲ◌ ,
אלה ◌ִהיא ◌ֱ ◌ֶ
מדּ ת ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ַ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ראתי ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .מה ◌ָע ◌ָ ׂ
יתי ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ
ש ◌ִ
◌ֶזה ◌ָע ◌ִ ׂ
המ ◌ִיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָרא ּו%
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? עוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ְגּ ב ּו ◌ָרתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ונקמט ּו ◌ַ ◌ַּ
הרג
אמר לוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֹ ֲ◌ :
יחיל ּוַ◌ ָ◌ .
א-הים ◌ָרא ּוַ◌ּ %מ ◌ִים ◌ָ ◌ִ
◌ַּמ ◌ִים ◌ֱ ◌ִ
◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהא ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ◌ַ ◌ָּ
אחר
זרק אוֹ ◌ָתם ◌ַהח ּו ◌ָצהַ◌ ַ◌ ,
ואחר ◌ָ ּכֹ ְ◌ %
הלל ּוַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וחילוֹ ◌ָ ◌ָירה
רעה ◌ְ ◌ֵ
בת ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
מר ◌ְּכ ֹ
עליהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּכַּ◌ %כ ּ◌ֵסה ◌ַה ◌ָ ּים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַב ◌ָ ּים.

מתקּים
ֹולם ִ ְ ַ ֵ
ּקּב"ה ָהע ָ
ֹוהבים ֶאת ַה ָ ָ
האמת ַה ָּללּו ֶׁשא ֲ ִ
צּדיקי ָ ֱ ֶ
ִַ ֵ
ּולמּטה
ׁשּלמעלה ְ ַ ָ
הּקׁשֹות ֶ ְ ַ ְ ָ
הּגזרֹות ַ ָ
וׁשֹולטים ַעל ָּכל ַ ְ ֵ
ּבעב ָּורם ְ ְ ִ
ֲַ
ויחפשׂ ר ּו ◌ִחי )עז,
יחה ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
אשׂ ◌ָ
לבבי ◌ָ ◌ִ
ילה ◌ִעם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נגינתי ◌ַ ּב ◌ָלּ ◌ְ ◌ָ
אז ◌ְ ּכ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא
ז( ] :זוהר ח"ג פר' אחרי מות )דף סז .סח (.זוהר תורה[ ◌ ◌ִּ
חר ּ ◌ךָ
אש ◌ֲ ◌ֶ
בקר ◌ִּבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
ילה ◌ַאף ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יתּ ַ◌ %ב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,ישעיה כו( ◌ַ ◌ְ
צרי%
היה ◌ָ ◌ִ
ילה ◌ָ ◌ָ
נפשי ◌ִא ◌ְ ּו ◌ָתּ ַ◌ %ב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ילהִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
יתּ ַ◌ %ב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
חר ּ ◌ךָ
◌
ָ
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ
חרךְ◌ ,י ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֶ
בקר ◌ִּבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
יתַ◌ ?%אף ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
להיוֹ ת! ◌ַמה ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
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I

להיוֹ ת! ◌ֶ ◌ָּ
למדנ ּוּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אלא ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ %
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ְור ּו ◌ִחי
מריםְ◌ ַ◌ :
ראל אוֹ ◌ְ ◌ִ
ויש ◌ָ ◌ֵ
הכלׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
והנּ ◌ֶ ׁ
ה ּוא ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌
ָ
וא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֶ ּ
למצא ◌ֶאת
חרך ◌ִ ◌ְ ֹ
בק ◌ְ ּבֲ◌ ַ◌ ,%
לד ּ ֹ
יתְ◌ ִ◌ %
אתהִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ %א ◌ִ ּו ◌ִ
◌ָ ◌ָּ
מטתוֹ  ,יוֹ ◌ֵצאת
אדם ◌ָ ׁ ◌ֵ
אמרְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ְרצוֹ ◌ְנִּ◌ ַ◌ .%
ישן ◌ְּב ◌ִ ◌ָּ
עשה ◌ְּב ◌ָכלאדם ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
מעידה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ַנפשוֹ  ,עוֹ ◌ָלה וּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְ ׁ
ילהַ◌ ,אף ר ּו ◌ִחי
יתַּ◌ %ב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
פשִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ :
לנּ ◌ֶ ׁ
◌ַה ּיוֹ םַ◌ .הגּ ּוף אוֹ ◌ֵמר ◌ַ ◌ֶ
חר ּ ◌ךָ.
אש ◌ֲ ◌ֶ
בקר ◌ִּבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
לפני
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אמרה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יתָ◌ ְ◌ ָ◌ - %
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
אחרְ◌ ַ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
ילהּ ְ◌ ,בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו
יתַּ◌ %ב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ :
מכל ◌ַרע )ושבעה נפשי מכל
העמיםּ ,ו ◌ְמנ ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
נפשי ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
לש ּוב
יתְּ◌ ,%כ ◌ֵדי ◌ָ ׁ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
העמיםִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
הבזיונות( ׁ◌ֶש ◌ְ ּק ׁש ּו ◌ָרה ◌ֵּבין ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌
ָ
אש ◌ֲ ◌ֶ ּ
חרךְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמרַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
בקרבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
למקוֹ ◌ִמיַ◌ .אף ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ
ממ ◌ִנּ י
הק ◌ד ׁש -א ◌ָ ◌ָזזה ◌ִ ּ◌ֶ
עב ◌ִדים ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ַני ◌ְ ּב ◌ָכל ׁ ◌ִש ◌ְע ּב ּוד ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
מש ◌ְ ◌ְּ
◌ְ ׁ ◌ַ
אמר ּו
אמרְ◌ ָ◌ ,
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצווֹ ◌ֶתיּ ִ◌ ַ◌ .%
שוֹ ת ◌ִ ◌ְ
ולע ׂ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ׁ ◌ַ
לש ◌ֵחר אוֹ ◌ְתֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ית%
פשי ◌ִ ּביִ◌ ,א ◌ִ ּו ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ְ◌ :בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ְ ׁ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ילה? ◌ֶ ◌ָּ
0עה
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ
הט ◌ַעם ◌ַּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
ילהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ַּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
◌
ָ
בקר ◌ִּבי ◌ֲא ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֶ ּ
אשר
חרךַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לחמד אוֹ ◌ְתַ◌ .%אף ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
צריכה ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ַה ּזוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌
ָ
לעשוֹ ת
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ַ ◌ֲ ׂ
חר ּך ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
אש ◌ֲ ◌ֶ
דשַ◌ ׁ ֲ◌ ,
הק ◌ ׁ
ררת ◌ִ ּבי ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
המ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט יוֹ ◌ֵרד
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ִ
לארץּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטיֶ◌ ָ◌ ָ◌ %
אשר ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְרצוֹ ◌ְנִּ◌ .%כי ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
תבלְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר,
למד ּו ֹי ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ֵ ◌ֵ
צדק ◌ָ ◌ְ
לב7ם ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ֶ ◌ֶ
לארץ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ממנּ ּו.
יש ◌ַמד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ּ◌ֶ
צדקְ◌ ,ו-א ◌ְ◌ ׁ 3
הדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לסבל ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
רבי
לארץּ ִ◌ ַ◌ .
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטיֶ◌ ָ◌ ָ◌ %
אשר ◌ִ ׁ ◌ְ
תבל? ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ֵבי ◌ֵ ◌ֵ
למד ּו ֹ ׁ ◌ְ
צדק ◌ָ ◌ְ
מתי ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
ראלַ◌ .אף
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ילה  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יתּ ַ◌ %ב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
אמרִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
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האיר ּו
רעמ©ּ %בגּ© §לגּ© ל ¦ ¥
יתהלכ ּו :יט קוֹ ל © © §
חצצי¨ּ © § ¦ %
©אף ¤ ¨ £
ות § © ׁ
רכ%
הארץ :כ ּ©ב ּ¨ים ©דּ § ּ¤
רעש ¨ ¨ ¤
רגזה © ּ¦
ברקים ּ¥ת ¥בל ¨ § ¨
§¨ ¦
נדע ּו:
ועקבוֹ ¤תי %א ¨Ÿ
רבים § ¦ ּ§
מים © ּ¦
ביל§ּ %ב © ¦
)ושביליך( ּו ׁ §ש ¦ §
ואהרן:
משה § © Ÿ £
עמ§ּ %ב©יד ¤ׁ Ÿ
̈נחית ©כ ּצŸאן © ּ¤
כא ¦ ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

אש ◌ֲ ֶ◌ ּ ָ◌
חרך ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
בקרבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
והר ּו ◌ַח נוֹ ◌ָדעוֹ ת
פש ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ֶ ׁ
ראהֶ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
אבא ּ ֹ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
למה
למדנ ּוֲ◌ ,עבוֹ ◌ָדה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
למיםְ◌ ַ◌ ָ◌ .
אחד ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
)משתתפות( ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לעבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מדנ ּו
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
אהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
אהבת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
א-היֶ◌ ׁ ,%ש ּ ֹי ◌ַ
ְואהבת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אהבת ◌ַ ◌ְ ׁ
למהַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אהבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ממ ׁשְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ◌ַ ◌ָּ
נפשוֹ ◌ְור ּוחוֹ ְּ◌ .כמוֹ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶּ
אדם
ידבק ◌ָ ◌ָ
והגּ ּוף אוֹ ◌ֵהב אוֹ ◌ָתם) ,אז( ◌ָ ּכּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
נדב ◌ִקים ◌ְ ּבג ּוףַ◌ ְ◌ ,
אלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לאהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
לד ּבק ּבוֹ .
נפשוֹ ◌ְור ּוחוֹ ◌ִ ◌ְ
אהבת ◌ַ ◌ְ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ֶ ◌ֱ ֹ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ַמ ◌ָּמ ׁשַ◌ .אף
ילה) ,כלומר( ◌ַ ◌ְ
יתַּ◌ %ב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ַ ◌ְ
ילה,
רבה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
אהבה ◌ַ ◌ָ ּ
אתדּ ◌ֵ ּבק ◌ְ ּבָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
חר ּ◌ָךַ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
אש ◌ֲ ◌ֶ
בקר ◌ִ ּבי ◌ֲ ׁ ◌ַ
ר ּו ◌ִחי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מאהבתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
לעמד ◌ְ ּב ◌ָכל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ֹ
אדם ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
עליו
הב ◌ֶקרִ◌ ְ◌ ,וי ◌ָּמ ׁ ◌ֵשָ◌ ָ◌ %
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ ֹ
לילה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
0נינ ּוְ◌ ׁ ַ◌ ,
חסדֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
האמת ◌ַ ◌ָ ּ
יקי ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
וצדּ ◌ֵ
אהבה ◌ָ ּכזוֹ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הללוּ
הבים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מתק ◌ֵ ּים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ָּכָ◌ ,#העוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ֲ ◌ִ
הגּ ◌ֵזרוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
מעלה
הק ׁשוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לטים ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
◌ַּב ◌ֲעבוּ ◌ָרםְ◌ ,ו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מתק ◌ֵּים.
וכל ◌ַמה ◌ֶ-גּ וֹ ◌ֵזר ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
למטהָ◌ ְ◌ ...
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
)נפגשות(

f
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עח

אזנכם
הט ּו ¨ § § ¤
רתי © ּ
עמי ּתוֹ ¨ ¦
האזינה © ּ¦
לאסף © ¨ ¦ £
משׂ ּ¦כיל § ¨ ¨
א © §
יעה ¦חידוֹ ת
במשל ּ ¦פי © ּ¦
אפת ¨חה § ¨ ׁ¨
לאמרי ¦פי :ב §ּ § ¤
§ ¦ §¥
אב ¨
ספר ּו ¨לנ ּו:
ואבוֹ ¥תינ ּו ¦ ּ§
דעם © £
קדם :ג ¤ׁ £
¦מ ּ¦ני ¤ ¤
מענ ּו ©ו ּ¥נ¨ ¥
אשר ׁ¨ש © §
הלוֹ ת
אחרוֹ ן § © ּ§
ניהם §לדוֹ ר © £
מב ¤ ¥
נכחד ¦ ּ§
ד א § © ¥
מספ ¦רים ּ§ת ¦ ּ
אשר ¨עשׂ¨ ה :ה ©ו ּ¨י ¤קם ¥עד ּות
ונפלאוֹ ¨תיו ¤ׁ £
ועז ּוזוֹ § ¦ § §
§ ¨Ÿ
יהו  ¡¤
אשר ¦צ ּ¨וה ¤את £אבוֹ ¥תינ ּו
ראל ¤ׁ £
ישׂ ¨ ¥
יעקב §ותוֹ ¨רה שׂ¨ ם ּ§ב ¦ §
ּ§ב© Ÿ £
אחרוֹ ן ּ¨ב ¦נים ¦י ּ¨ו ¥לד ּו
למען § ¥ידע ּו דּ וֹ ר © £
דיעם ¦ § ¤ ¥
לבניהם :ו § © ©
§להוֹ ¦ ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

חכם
ּתלמיד ָ ָ
להיֹות ַ ְ ִ
צריְ ִ 5
ּכהן ָּגדֹול ָ ִ
ֵֹ
ראל וגו' )עח ,ה( :
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
יעקב ◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ָשׂ ם ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
ויּ ◌ֶקם ◌ֵעד ּות ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ָ
חידקא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ֵסי
חדש מדרש רות )דף קַ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי
חידקאֵ◌ ֲ◌ ,
לר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
הט ◌ַעם
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ לָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
נכרי ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ה ּוא ◌ְּכמוֹ ּ ֹ
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ְ◌ ָ◌ ,
ּ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )תהלים עח( ◌ַו ◌ָי ◌ֶקם ◌ֵעד ּות
לכהן ◌ָגּ דוֹ לֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ׁ ◌ָש ◌ַקל אוֹ תוֹ ◌ְ ֹ ◌ֵ
ראלּ ָ◌ ַ◌ .
תה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
שם ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
יעקב ◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ָ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
נתן אוֹ ◌ָ ּ
קבל ּו ◌ָה,
הבאּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ
ש ◌ָכר ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עליה ◌ָ ׂ
לקבל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ראלֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הבאֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ; ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָכר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עליהם ◌ָ ׂ
מק ◌ְּב ◌ִלים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
א ◌ְ ◌ַש ◌ָכר.
עליה ◌ָ ׂ
מקב ◌ִלים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
סיניּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עמד ּו ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
עקיבאׂ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
]זוהר
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סלם
באהים ' ּ¦כ § ¨
וישׂ ימ ּו ¦ ¥
לבניהם :ז § ¨ ¦
ויספר ּו ¦ § ¤ ¥
יקמ ּו ¦ © ּ §
¨ª
יהי ּו
ינצר ּו :ח §וא ¦ §
מצוֹ ¨תיו ¦ § Ÿ
מעללי ¥אל ּו ¦ §
יש ּ§כח ּו © © § ¥
§וא ¦ ׁ §
לבוֹ §וא
הכין ¦ ּ
מרה דּ וֹ ר א ¦ ¥
ּ©כ £אבוֹ ¨תם דּ וֹ ר סוֹ ¥רר ּו ¤Ÿ
קשת
אפרים נוֹ ׁ §ש ¥קי רוֹ ¥מי ¨ ׁ¤
נאמנה ¤את ¥אל ר ּוחוֹ  :ט ּ§ב ¥ני ¦ © § ¤
¨ § ¤¤
קרב :י א ׁ¨ש §מר ּו ּ§ב ¦רית ¡ ¦
הפכ ּו ּ§ביוֹ ם § ¨
¨§
אהים '
ונפלאוֹ ¨תיו
עלילוֹ ¨תיו § ¦ § §
ללכת :יא ©ו ¦ּי ׁ §ש ּ§כח ּו ¦ £
מאנ ּו ¨ ¤ ¤
ּו §בתוֹ ¨רתוֹ £ ¥
מצרים
ארץ ¦ § © ¦
פלא ּ§ב ¤ ¤
נגד £אבוֹ ¨תם ¨עשׂ¨ ה ¤ ¤
הראם :יב ¤ ¤
אשר ¨ § ¤
¤ׁ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

ש ◌ָכר.
עליה ◌ָ ׂ
מקב ◌ִלים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
סיניֵ◌ ,אין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עמד ּו ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
ָנכרים ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל?!
הרי ה ּוא ◌ְּכמוֹ ּ ֹ
נכרי ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ֵ
אמרתִ◌ ְ◌ ָ◌ ,
וא ◌ָּתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ודּ איֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
הארץ ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ◌ַ ◌ַ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר לוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ּ ֹ
◌ָ ◌ַ
יקרה ◌ִהיא
0כת ּוב )משלי ג( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסי ◌ַ ּבר י ּו ◌ָדא ◌ָ ◌ַ
חנןַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חכם
למיד ◌ָ ◌ָ
ממזר ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
אפלוּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ישו ּו ◌ָב ּה ּ ִ◌ ֲ◌ -
חפצי- %א ◌ִ ׁ ◌ְ
וכל ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
נינים ◌ְ ◌ָ
מפ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ּ ◌ְ
ולפניםְ◌ .והוֹ ◌ִאיל
לפני ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
המש ◌ֵּמ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הארץ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
מכ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עדיף ◌ִ ּ ֹ
◌ָ ◌ִ
עליה
מקבל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ואינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ְואינוֹ קוֹ ◌ֵרא ◌ַב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,אין ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ֲעבוֹ ◌ָדהֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ
◌ָ ׂ
כ ◌ֵהן
נפש -א טוֹ בֹ ּ .
ועליו ◌ָ ּכת ּוב )שם יט( ◌ַגּ ם ◌ְּב-א ◌ַד ◌ַעת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ש ◌ָכרָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
דע ◌ִ ◌ָ ּ
ואמר
עקר ׁ ◌ֶשל ◌ֲעבוֹ ◌ָדהֵ◌ ,אין ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ֲעבוֹ ◌ָדהַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ יוֹ ◌ֵ ◌ַ
חכם?
למיד ◌ָ ◌ָ
להיוֹ ת ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
צריְ◌ ִ◌ %
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ָ ◌ִ
מנּ ◌ִין ׁ ◌ֶש ּ ֹ
רבי י ּו ◌ָדאַ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ִ ּ
יבקש ּו
דעת ◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
יש ◌ְמר ּו ◌ַ ◌ַ
כהן ◌ִ ׁ ◌ְ
פתי ֹ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלאכי ב( ◌ִּכי ◌ִ ׂ
ש ◌ָכרּ ָ◌ .כ %גּ וֹ י
עליה ◌ָ ׂ
מקבל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
הארץֵ◌ ,אין ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואם ה ּוא ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מפיה ּוִ◌ ְ◌ .
◌ִ ּ ◌ִ
עסק,
עסקוֹ ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה  -הוֹ ◌ִאיל ◌ְוה ּוא גוֹ יֵ◌ ,אין ◌ִ ◌ְ
ש ◌ָכר.
מקבל ◌ָ ׂ
ְואינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ ◌ֵ
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מים ּ§כמוֹ ¥נד:
עבירם ©ו ּ©י ּ¤צב © ¦
צען :יג ּ¨ב ©קע ¨ים ©ו ּ©י¥ ¦ £
§שׂ ¥דה © Ÿ
ילה ּ§באוֹ ר ׁ ¥
יבקע
אש :טו § © ּ©
הל § ¨
וכל © ּ©
ענן יוֹ ¨מם § ¨
נחם ּ¤ב ¨ ¨
יד ©ו ּ©י § ¥
זלים
רבה :טז ©ו ּיוֹ ¦צא נוֹ § ¦
תהמוֹ ת © ּ¨
דבר ©ו ּ©י ׁ §ש §ק ּ¦כ § Ÿ
צרים ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
¦ª
מים :יז ©ו ּיוֹ ¦סיפ ּו עוֹ ד © Ÿ £
מס ©לע ©ו ּיוֹ ¤רד ּ©כ ּ§נ ¨הרוֹ ת ¨ ¦
¦ ּ¨
לחטא לוֹ
אכל
לש ¨אל ¤ Ÿ
לבבם ¦ ׁ §
וינס ּו ¥אל ּ¦ב § ¨ ¨
עליוֹ ן ּ©ב ¦ ּצ ּ¨יה :יח © § © ּ
למרוֹ ת § ¤
©§
אמר ּו £הי ּו ©כל ¥אל
אהים ' ¨ §
וידבר ּו ּ¥ב ¦
לנפשם :יט © § © ּ§
§ © § ׁ¨
נחלים
מים ּו § ¨ ¦
הכה צ ּור ©ו ּ¨יז ּוב ּו © ¦
דבר :כ ¥הן ¦ ּ¨
לחן ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
ש§¨
לער ׁª
©Ÿ £
לכן
לעמוֹ  :כא ¨ ¥
לחם י ּו ©כל ּ¥תת ¦אם ¨ ¦
הגם ¤ ¤
טפ ּו © £
יש Ÿ
¦ ׁ§
יכין ׁ §ש ¥אר § © ּ
תעבר § ׁ ¥
וגם ©אף
ביעקב § ©
נ(קה § © Ÿ £
ואש ¦ § ¨
יהו  ©ו ¦ּי § © ּ¨
ׁ¨ש ©מע § ¨Ÿ
אהים ' §וא
האמינ ּו ּ¥ב ¦
ראל :כב ּ¦כי א ¦ ¡ ¤
בישׂ ¨ ¥
עלה § ¦ §
¨¨
בטח ּו ּ¦ב ׁ
מים
ודלתי ׁ¨ש © ¦
ממ ©על § © § ¥
חקים ¦ ּ¨
ויצו ׁ §ש ¨ ¦
יש ּו ¨עתוֹ  :כג © § ©
¨ §
נתן ¨למוֹ :
מים ¨ ©
דגן ׁ¨ש © ¦
לאכל ּו § ©
עליהם ¨מן Ÿ ¡ ¤
מטר ¤ ¥ £
ּ¨פ ¨תח :כד ©ו ּ©י § ¥
אכל ¦ ׁ
להם ¨לשׂ © Ÿבע:
צידה ׁ¨ש ©לח ¨ ¤
איש ¨ ¥
אב ¦ירים ¨ ©
לחם © ּ¦
כה ¤ ¤

I
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I

אנ ִּפין
לזעיר ַ ְ
מהע ִּתיק ַה ָּקדֹוׁש ִ ְ ֵ
נֹוטף ַטל ֵ ָ ַ
ָּכל יֹום ָויֹום ֵ
בא
אכל ◌ִאיש )עח ,כה( ] :זוהר שמות פ' המן )דף ס"אּ [(:ו ֹ
ירים ◌ָ ◌ַ
לחם ◌ַא ◌ִ ּב ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
מהעתיק ◌ַ ◌ָ ּ
לזעיר
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְראהּ ָ◌ ,כל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם נוֹ ◌ֵטף ◌ַטל ◌ֵ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ ◌ֵ
הת ּפ ּו ◌ִחים ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַטל
ש ◌ֵדה ◌ַ ּ◌ַ
רכים ◌ָ ּכל ◌ְ ׂ
מתב ◌ְ ◌ִ
אנפיןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ִנש ּ ◌ָפע ◌ְ ◌ֵ ּ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ָ◌ ,כל
ממנּ ּו ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מטהּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
לאל ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
◌ ׁ ◌ְ
אכל
אב ◌ִירים ◌ָ ◌ַ
לחם ◌ַ ◌ִּ
מאכלוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם עח( ◌ֶ ◌ֶ
ואחד ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן,
דברַ◌ ָ◌ .
ראל ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
אכל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
אישּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ן ◌ָ ◌ְ
◌ִ ׁ
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החברים
אלוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ממנּ וּ  ,וּ ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ֵ ּ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ַּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ֶּ
יעלה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ְ
וכי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ולילוֹ תִ◌ ְ◌ .
ימים ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ִ
עתֵ◌ %מאוֹ תוֹ
ממ ׁש? -אָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְּכ ◌ֵעין אוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ן ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ0ק ּול ◌ַעל
◌ָמזוֹ ן ◌ַ ◌ָּ
ונדבק ּו ◌ַ ּב ּ◌ֶמ ◌ֶל%
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
כנס ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
אחד ּ ◌ִפי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ִמּ 0ום ◌ִגּ ּל ּוי ׁ ◌ֶשל ◌ָהרֹ ׁ ◌ֶשם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לחם
לאכל ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשָ◌ ,אז ◌ָזכ ּו ◌ֶ ◌ֱ ֹ
חלהּ ַ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
0היה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו
עליוֹ ן יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ַּמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ֵ
לאכל
ונכנס ּו ◌ֶ ◌ֱ ֹ
וכעת ◌ָזכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
קרא ◌ַמ ◌ָ ּצהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ללחם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נכנס ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
צריםְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּ◌ִ
ממטיר
הנני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ממקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
אחר יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
לחם ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ןָּ◌ ִ◌ ,
זמן ה ּוא
ממ ׁשּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ה0מיםִ◌ .מן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לחם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לכם ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
ה0מים ◌ַ ◌ָּ
חברים ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
ממקוֹ ם ◌ֶזהִ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
ליש ◌ָ ◌ֵ
להם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ִנמצא ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ָּ
עליוֹ ןּ ,ו ◌ַמה ּו? ◌ַּכ ◌ָ ּכת ּוב )קהלת ז(
אחר יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
◌ִנ ּזוֹ נ ּו ◌ִמ ◌ָּמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
רבי
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
עליוֹ ןַ◌ ָ◌ .
בעליהָ◌ .מקוֹ ם יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
החכמה ּ◌ְת ◌ַח ◌ֶ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מ0אר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
נפשם יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלשה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
למה ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלעזרִ◌ ,אם ◌ָ ּכָּ◌ ָ◌ ,%
להמ ◌ֵצא )הם
יתר ◌ִ ◌ְ ◌ִ
וחזק ◌ָ ◌ֵ
כח ◌ְ ֶֹ ◌
הרי ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ֹ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נראים ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
תיהם ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵני
ראהָּ◌ ,כל ◌ְמזוֹ נוֹ ◌ֵ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
אלתֹ ּ .
יפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
יותר(? ◌ָ ◌ַ
והארץ,
ה-מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מלמעלה .אוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכלְ◌ ,וה ּוא ◌ָמזוֹ ן ◌ַגּ ס
◌ֶזה ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
מלמעלה ,ה ּוא ◌ָמזוֹ ן יוֹ ◌ֵתר ◌ַדּ ◌ִ ּקיק,
ְועבְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אכל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
המזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הדּ יןֶ◌ ְ◌ ,
מצא ◌ַ ◌ִ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
וזה ּו ◌ַ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ָּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
להם ◌ְ ◌ִ
מצא ◌ָ ◌ֶ
המזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ּ◌ִ
צרים] .יותר דקיק[ ◌ַ ◌ָּ
מים ,ה ּוא ◌ָמזוֹ ן
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ממקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
זמן ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
דברָּ◌ ִ◌ ,
מהגּ ּוף,
ונפרד יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ
מהכלַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פש ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
כנס יוֹ ◌ֵתר ◌ַל ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
יוֹ ◌ֵתר ◌ַדּ ◌ִ ּקיקֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
אב ◌ִירים.
לחם ◌ַ ◌ִ ּ
ונקרא ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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החברים ,אוֹ ◌ָתם
מהכֹל ה ּוא ◌ְמזוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ַה ּ ◌ָמזוֹ ן ◌ַה ּיוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
כלים ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ַח
ׁ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ן
ממקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
כלים ◌ְמזוֹ ן ◌ַהגּ ּוף ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נש ◌ָמהְ◌ ,ו-א אוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
והיינ ּו ◌ִ ◌ָּ
לכן ◌ַ ◌ָ ּ
החברים יוֹ ◌ֵתר
חל ׁש גּ ּוף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חכמהֵ◌ ָ◌ .
ונקרא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכלָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְִנכ ◌ָ ּבד ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
כלים
כלים ◌ְמזוֹ ן ◌ַהגּ ּוף ◌ְּכ ◌ָללְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי -א אוֹ ◌ְ ◌ִ
מב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ
מהכל.
נכבד ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ממקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק ◌ֶ ◌ְ
◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ַח ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ָּ
חלקם.
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מהכלְ◌ ׁ ַ◌ .
הדּ ◌ִ ּקיק יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ְולכן אוֹ תוֹ ◌ָמזוֹ ן ◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ִמן ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ֵ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַהגּ ּוף
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
בעליהְ◌ ׁ ַ◌ .
החכמה ּ◌ְת ◌ַח ◌ֶ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ אי
אלעזרַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
פשַ◌ ָ◌ .
הנּ ◌ֶ ׁ
לה ּזוֹ ן ◌ִּב ◌ְמזוֹ ן ◌ַ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ִ
אמר
נמצאים ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ֵאל ּו? ◌ָ ◌ַ
אבל ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאיִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ָ ּכ %ה ּואָ◌ ֲ◌ .
וזה ּו ◌ֵ ּבר ּור ◌ַה ◌ָדּ ◌ָברָ◌ ,מזוֹ ן
ראהֶ◌ ְ◌ ,
אלתּ .בא ◌ְ ◌ֵ
לוֹ ַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֶפה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
וארץ,
מ0מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ִראשוֹ ן ה ּוא ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ ׁ
ממנּ ּו,
עליוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְוה ּוא ◌ְמזוֹ ן ◌ַהגּ ּוף )של הכל(ָ◌ .מזוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
קרא
הדּ ין ׁ ◌ָשר ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ◌ֵתר ◌ַדּ ◌ִ ּקירּ ,ו ◌ָבא ◌ִ ◌ָּ
לעני,
הדּ ◌ָבר ִ◌ -מי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הענ ◌ִ ּייםְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
וזה ּו ◌ְמזוֹ ן ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
צדקֶ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
צדקהְ◌ ,וסוֹ ד ◌ֶזה ) -משלי יא(
ונעשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִלים לוֹ אוֹ ת ◌ַ ◌ַ
הרי ◌ְּב ◌ִדין
מש ◌ָמעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חסדים ◌ַ ׁ ◌ְ
חסדְ◌ .גּ ◌ִמיל ּות ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
איש ◌ָ ◌ֶ
נפשוֹ ◌ִ ׁ
גּ ֹ ◌ֵמל ◌ַ ◌ְ ׁ
עליוֹ ן
רחמיםָ◌ .מזוֹ ן יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
חסדָ◌ ,אז ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
והש ◌ִלים לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ָשר ּויְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
מיםְ◌ ,והוּ א
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מאלה ,הוּ א ◌ָמזוֹ ן ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶּ
ונכבד ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ָ ּכתוּ ב )תהלים מא(
◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ִמ ◌ּ.כ ◌ָ ּלםְ◌ ,והוּ א ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל חוֹ ◌ִליםֶ◌ .זהוּ ׁ ◌ֶ
וקא.
בחליוֹ  .ה' ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
הפכת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ערש ◌ְדּ ◌ָוי ◌ָּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
יסעדנּ וּ ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ ׂ
ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ָּכבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אינם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ֶ ◌ָ ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ַהחוֹ ◌ִלים ◌ַה ◌ָ ּללוּ ◌ֵ ◌ָ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
אלא ◌ְּבאוֹ תוֹ
ממ ׁש] .ומהו ,חלב ודם .זהו שכתוב )יחזקאל
ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַ ◌ָּ
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מה( להקריב לי חלב ודם .וזהו מזון ממקום שנקרא שמים ,והוא נכבד ועליון,

דקיק מהכל[.
נשמוֹ ת,
ונכבד ◌ֶזה ּו ◌ְמזוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשל ר ּוחוֹ ת ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָמזוֹ ן ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן) ,מאותו מקום שנקרא נועם
◌ְוה ּוא ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָמקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק ◌ֶ ◌ְ
החברים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
מהכל ה ּוא ◌ְמזוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
כבד ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
והנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ה'(ִ◌ ַ◌ ְ◌ .
ממקוֹ ם ◌ֶזה?
עליוֹ ◌ָנהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מחכמה ◌ֶ ◌ְ
◌ְוה ּוא ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם ◌ִ ◌ָּ
עליוֹ ◌ָנהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים
מחכמה ◌ֶ ◌ְ
יצאה ◌ֵ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נכנסים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ּ
ולכן ◌ְמזוֹ ◌ָנם ◌ָ ּבא ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
יהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עקר ׁ ◌ָש ◌ָר ׁ ◌ֶש ◌ָ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חלקי
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
ונ ׁ ◌ַשק ◌ָידוֹ ַ◌ ָ◌ .
אלעזר ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ןּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִּ
◌ָקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ְ
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ
הללוּ! ◌ַ ׁ ◌ְ
ברים ◌ַ ◌ָ ּ
עמד ּ◌ִתי ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הבא,
להם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ולילוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּזוֹ ◌ִכים ◌ָ ◌ֶ
ימים ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
ימי.%
וארֶ◌ ָ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ל( ◌ִּכי ה ּוא ◌ַח ◌ֶ ּיי◌ ֶֹ ְ◌ %

למעלה
ּׁשרת ְ ַ ְ ָ
ּמלאכי ַה ָ ֵ
נקּיּות ְּ -כמֹו ַ ְ ֲ ֵ
צריכה ְ ִ
אכילה ְ ִ ָ
ֲִ ָ
איש )עח ,כה( :
אכל ◌ִ ׁ
ירים ◌ָ ◌ַ
אב ◌ִ
לחם ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
קדם ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ידים ֶֹ ◌
נטילת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֵש ◌ִנית ַ◌ ִ◌ ְ◌ -
אכילהָ◌ ,מה ◌ַ ◌ַּ
למעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ%
ה0רת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
נק ּי ּותְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
צריכה ◌ְ ◌ִ
אכילה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אב ◌ִירים
לחם ◌ַ ◌ִּ
0כת ּוב )תהלים עח( ◌ֶ ◌ֶ
סבאַ◌ ,מה ּו ◌ֶ ◌ָּ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
איש ֶּ◌ ַ◌ -
כליםַ◌ .מה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמ ◌ֶ ּזה?
ה0רת אוֹ ◌ְ ◌ִ
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
הל ◌ֶחם ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אכל ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ַ
בנק ּיוּ ת -
בטהרה וּ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קד ◌ָ-ה וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
כלים ◌ִּב ◌ְ ◌.
ה-רת אוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ ּ
ש ◌ָּכתוּ ב )ויקרא
בטהרהֶ◌ ׁ ,
קד-ה וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
לאכל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ .
צריכים ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ראל ◌ֵּכן ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ַאף ◌ִי ◌ְ ׂ
והייתם ◌ְקד ׁ ◌ִשים ּ ֵ◌ -
ְוהתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתםּ ֵ◌ .
אל ּו
ראשוֹ ◌ִניםֶ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ .
מים ◌ִ ׁ
אל ּו ◌ַ ◌ִ
יא( ◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אני ה'  -זוֹ ◌ִּב ◌ְר ◌ַּכת
אחרוֹ ◌ִניםִּ◌ .כי ◌ָקדוֹ ׁש ֶ◌ -זה ׁ ◌ֶש ◌ֶמן טוֹ בִ◌ ֲ◌ .
מים ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ִ
]זוהר חדש מדרש רות )דף ק"ה[(:
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קד0ה
והתק ◌ִדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָהאוֹ ◌ֵכל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
מריםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
וכ; אוֹ ◌ְ ◌ִ
המזוֹ ןָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָּ
ה0רת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים.
למלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
נדמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
בנק ּי ּותֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בטהרה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
ברכת ◌ַה ◌ָּמזוֹ ן.
מל ּ◌ֵמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַּ◌ %כ ◌ָ ּו ◌ָנה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
אני ה'ַ◌ ְ◌ ,
ְוש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ ◌ֶ
וה0כינה ◌ַמה
טמאָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
אכילתוֹ ◌ָ ◌ֵ
ידיםָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
נטילת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְוכל ◌ָהאוֹ ◌ֵכל ◌ְ ּב-א ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ָ
תאו
ואל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
עין ◌ְ ◌ַ
לחם ◌ַרע ◌ָ ◌ִ
לחם ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
מרת? )משלי כג( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
◌ִהיא אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רענ ּות ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
מדּ ת ּ ◌3פ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִ ◌ַ
מ ◌ָתיוָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
למטע ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ָדּ ה
תה ◌ַ ּ◌ִ
נטילת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וכל ◌ָהאוֹ ◌ֵכל ◌ְ ּב-א ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הרעָ◌ ְ◌ .
עין ◌ָ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ִ
ידים ,אוֹ ◌ָ ּ
נקרא
אכל ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֲ ◌ָ
וכל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
עליוָ◌ ְ◌ .
רענ ּות ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ּ ◌3פ ◌ְ ◌ָ
עין.
לחם ◌ַרע ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
סבאְ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵתי ◌ִמדּ וֹ ת עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ַעל ׁ ◌.ש ◌ְ ◌ָ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ! ◌ָ ◌ַ
לחנוֹ
האדם
מדּ ת ◌ַרעְ◌ּ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואחת ◌ִ ◌ַ
מדּ ת טוֹ בַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אחת ◌ִ ◌ַ
אדםַ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
לחנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מרתֶ◌ :זהוּ ׁ ◌.ש ◌ְ ◌ָ
מדּ ת טוֹ ב אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מברַ◌ ִ◌ ,#
מק ◌ֵדּ ׁש ◌ָ ◌ָידיו וּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
אתה,
מרת לוֹ ְ◌ ַ◌ :
ראשוֹ ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ידיה ◌ַעל ֹ ׁ
יחה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מנּ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  #הוּ א .וּ ◌ַ ◌ִ
עב ◌ִדּ י ◌ָ ◌ָּ
עבדּ י
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמר )ישעיה מט( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אתהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עבדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ְ
ידיו
מק ◌ֵדּ ׁש ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ַ
אתפ ◌ָארּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ְ ּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ %
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ָּ
עליו
מרתֶ◌ :זה ׁ ◌ֶש ּ◌ִלי ה ּוא! ◌ִמ ◌ָ ּיד ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
מדּ ת ◌ַרע אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ֵכלַ◌ ִ◌ ,
היה
מעשה ◌ָ ◌ָ
עיןׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
לחם ◌ַרע ◌ָ ◌ִ
נקרא ◌ֶ ◌ֶ
מאכלוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מטמ ◌ָאה אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ראה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש5א
לאכלָ◌ ָ◌ .
העני ◌ֶ ◌ֱ ֹ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּז ּ◌ֵמן אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
איש ◌ֶ ◌ָ
בבלּ ְ◌ ,ב ◌ִ ׁ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
והל %לוֹ ָ◌ ָ◌ .
מה0לחן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
העני ◌ָקם ◌ֵ ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ואכל .אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ידיו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַָנטל ◌ָ ◌ָ
קרא לוֹ
אני
ושלוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
אמר לוֹ ַ◌ :חס ◌ְ ׁ ◌ָ
ואכל! ◌ָ ◌ַ
ואמר לוֹ ֵ◌ ׁ :שב ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ְמֹ ֱ◌ ֶ◌ %
◌ְ ◌ָ ◌ַ
לחם ◌ַרע
לחם ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
עליּ ָ◌ %כת ּוב )משלי כג( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
עמֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ◌ֶ
ֹ ◌ַ
אכל ◌ִ ◌ְּ
עין ◌ְוכ ּו'ְ◌ ,ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
וכת ּוב )ויקרא יא( ◌ְו-א
טמאָ◌ ְ◌ ,
אכלֵ◌ ָ◌ %
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
עליו ר ּו ◌ַח ◌ַרע
ונטמתם ◌ָ ּבםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
תט ◌ְּמא ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ּ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

טמאה ◌ְסת ּו ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָל ּה ּ ◌ְפ ◌ִתיח ּות ◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ .בא
מקבל ◌ָ◌ ְ◌ 3
עיןּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
מאה ז ּו ◌ִזיםּ ָ◌ .ב ◌ָכה
העני ◌ֵ ◌ָ
ונתנ ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
חכמיםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לפני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עשה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ַּ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
ריכם עוֹ ◌ְ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ראל! ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריכם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ואמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
חגּ י ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
עצמוֹ ,
וש ◌ַמר ◌ַ ◌ְ
מעיוָ◌ ׁ ְ◌ ,
ועצר ◌ֵ ◌ָ
רעבַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ָ ◌ֵ
העניֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
במ ◌ְצווֹ ת! ּו ◌ָמה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ַ ּ◌ִ
חש ׁש ◌ֶ ◌ָּ
למי
עתיד ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ָ ◌ִ
לכבוֹ ד ◌ֲאדוֹ נוֹ ַּ◌ -כ ◌ָּמה ◌ָ ׂ
אלא ◌ִ ◌ְ
◌ְו-א ◌ָ ׁ ◌ַ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ

הּפה
ּובדבר ַ ֶ
ּבּדּבּור ִ ְ ַ
ּוברכה ָּתלּוי ַ ִ
ּתפ ָּלה ְ ָ ָ
ִּיחּוד ֶׁשל ְ ִ
יכ ◌ְ ּזב ּו לוֹ ◌ְ ◌ִ
בלשוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ
פיהם ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
ויפ ּת ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֶ
ול ◌ָ ּבם א ◌ָנכוֹ ן ◌ִ ּ
עמוֹ
◌ַ ◌ְ ◌ַ

)עח,

וידבר ה' כ ּו',
לו( ] :זוהר חדש פ' בהר )דף ס"אּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ [(.
לבר#
פלתוֹ וּ ◌ָבא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראהֵ◌ּ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ"-ץ ◌ִס ◌ֵ ּים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
תברכ ּוֹ ּ .
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
ֹּ

)במדבר ו(
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העם
לברֶ◌ #את ◌ָ ◌ָ
הלב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לכוּ ן ◌ִּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
צריַ◌ #ו ◌ַדּ אי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הניםִ◌ ָ◌ ,
כ ◌ֲ ◌ִ
◌ִּב ◌ְר ּ◌ַכת ּ ֹ
◌ַ ◌ָ ּ
קשר ◌ַה ◌ִ ּיח ּודִ◌ ְ◌ ,וי ◌ָּמ ◌ֵצא
בדב ּור קוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ֶאת ◌ֶ ׁ ◌ֶ
מעשה ּו ◌ְ ◌ִ ּ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ .ש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ה"0ץ
צרי %לוֹ ◌ַ ◌ַ
ואז ◌ָ ◌ִ
ותחתוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ .
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
רכים ◌ֶ ◌ְ
מתב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לצד
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ַ
מרַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ - %
ההיכלִ◌ ְ◌ ,וי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֶ
לפי ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
יברכ %ה' ְּ◌ -כ ◌ַ ּ ◌ֵ
לוֹ ◌ַמר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה.
חסד ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
להמשי %ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְִימינוֹ ִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ויח ◌ֶנּ ּ ◌ךָ,
אלי3◌ ִ◌ %
ההיכלָ◌ ּ .פ ◌ָניו ◌ֵ ◌ֶ
יאר ה' ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
יאמר ◌ָ ◌ֵ
ְואחר ◌ָ ּכַ◌ ֹ %
◌ ◌ַ ◌ַ
רכה
ימיןִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּמקוֹ ר ◌ַה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ליחד ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
מאלוֹ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
לצד ◌ְ ׂ
ְויסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ואין
מס ּ◌ַת ◌ֵּלקֵ◌ ְ◌ ,
מאל ◌ִ ◌ְ
ש ֹ
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ְ ׂ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןָ◌ ְ◌ .
ואז ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
ה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
שם ◌ְלָ◌ ׁ %שלוֹ םְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
אליָ◌ ְ◌ %וי ◌ֵ ׂ
י7א ה' ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֵ ◌ֶ
ואזָ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ֵֶנזק ◌ְּכ ◌ָללָ◌ ְ◌ .
למה.
תפ ◌ָּלה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
לפתוֹ ת ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ֵלב ◌ָרחוֹ ק ◌ְו-א
למי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ּ
אוֹ י לוֹ ◌ְ ◌ִ
פיהם
ויפתוּ הוּ ◌ְּב ◌ִ ◌ֶ
ברצוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ֵלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
אמר )תהלים עח( ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
ליח
וזה ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
עמוֹ ֶ◌ ְ◌ .
יכ ◌ְ ּזבוּ לוֹ ◌ְ ◌ִ
בלשוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ
וּ ◌ִ ◌ְ ׁ
ול ◌ָ ּבם ,א ◌ָנכוֹ ן ◌ִ ּ
מאלוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר
ש ֹ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ְּב ◌ַצד ◌ְ ׂ
תבוֹ ◌ֵנן ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
הצ ּב ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
ועל ◌ָידוֹ ◌ֵי ׁש ּ ◌ֵפר ּוד ◌ְו-א ◌ִקּ 0ור.
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
הדּ ין ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ַצד ◌ַ ◌ִ
הפה,
בדבר ◌ַ ּ ◌ֶ
ברכה ◌ָּתלוּ י ◌ַּב ◌ִדּ ּבוּ ר וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
פלה וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּיחוּ ד ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ְוהכל ◌ָּתל ּוי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ּ
מכיר ◌ֶאת ◌ִע ◌ַ ּקר
עשהּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ִּ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עקר ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ַ ּ ֹ
עשה ◌ַּב ◌ִדּ ּב ּור,
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ואם ּפוֹ ◌ֵגם ◌ַ ּ◌ַ
עשהֵ◌ ,אין ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ֲעבוֹ ◌ָדהִ◌ ְ◌ .
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ַּ
ואין ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלתוֹ ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה,
רכהֵ◌ ְ◌ ,
להשרוֹ ת ּבוֹ ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
נמצא ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
א ◌ִ ◌ְ ◌ָהאיש
למ ◌ָּטה .אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ
האיש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְונפ ◌ָגּ ם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עליו ◌ָּכת ּוב )ישעיה א( ◌ִּכי
רבוֹ נוֹ ָ◌ ָ◌ .
פלתוֹ ֲ◌ ,עבוֹ ◌ַדת ◌ִ ּ
הביא ◌ְוגוֹ '- ,א
חצרי -א תוֹ ◌ִסיפ ּו ◌ָ ◌ִ
רמס ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
לראוֹ ת כ ּו'ֹ ְ◌ ,
תבא ּו ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ֹ
ועצרה.
און ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
א ּו ◌ַכל ◌ָ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

אחריה
רֹודפים ַ ֲ ֶ ָ
חּבלה ְ ִ
מלאכי ַ ָ ָ
ּכּמה ַ ְ ֲ ֵ
ׁשלמה ַ ָ
אינּה ְ ֵ ָ
ּתפּלה ֵ ָ
ִאם ְ ִ ָ
יכפר ◌ָעון וגו' )עח ,לח( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף כג[(:
◌ְוה ּוא ◌ַרח ּום ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ְואם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
דפים
חב ◌ָלה רוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
למהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אינה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ
פלה ◌ֵ ◌ָ ּ
צרים,
המ ◌ָ ◌ִ
ה7יג ּו ◌ָה ◌ֵּבין ◌ַ ּ◌ְ
רדפיה ◌ִ ◌ִ
אמר )איכה א( ◌ָ ּכל ְֹ ◌ ◌ֶ ◌ָ
אחריהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
יכפר ◌ָעון ֶ◌ -זה סמא"ל
מתפ ◌ְּל ◌ִלים ּ◌ְ)ת ◌ִה ּ◌ִלים עח( ◌ְוהוּ א ◌ַרחוּ ם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ולכן ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
להשיב ◌ַ ּ
והר ◌ָ ּבה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
המ ׁ ◌ְש ◌ִחיתְ◌ ִ◌ ְ◌ .
נחשְ◌ .ו,א ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ
יש ◌ִחית ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ַּ
אפוֹ
אחר
ירדּ פ ּו ◌ַ ◌ַ
חמהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
חמתוֹ  -זוֹ ◌ֵ ◌ָ
יעיר ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ָ
 ◌ֶזה ◌ַאףְ◌ .ו-א ◌ָ ◌ִהת ◌ִ ◌ָּ
ממ ◌ִנּ ים ◌ֵהם,
בעה ◌ְ ◌3
מהםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
חב ◌ָלה ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֵ ◌ֶ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
וכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
פלהַ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ◌ְ
מקטרגים,
ורקיע ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
רקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
בכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
בעיםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֵ ◌ֶ
ואם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
למה
פלה עוֹ ◌ָלה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
רבוֹ אִ◌ ְ◌ .
אלפים ◌ִ ּ
עש ◌ֶרת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מהם ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ּו ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֵ ◌ֶ
נאמר ◌ָ ּב ◌ֶהם )דברים
וה ◌ְ ּזרוֹ ◌ַעַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
הראש ◌ְ ◌ַ
מצוה ּו ◌ְ ◌ִ
עט ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תפ ◌ִּלין ◌ַעל ◌ָ ֹ ׁ
◌ְ ּב ◌ִ ּ
ממ ּ ◌ָך.
עליְ◌ ָ◌ ְ◌ %
נקרא ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ִּכי ׁ ◌ֵשם יהו"ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עמי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
כח( ◌ ◌ְָורא ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ֵ
וירא ּו ◌ִ ◌ֶּ
ראשּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֵשם יהו"ה
תפלין ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
ׁ◌ֵשם ה' ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
הראש ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ַעל ◌ָ ֹ ׁ
רחיםֶ◌ .זה ּו
פלה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא אדנ"י )יהו"ה(ִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ּ3כ ◌ָּלם ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
אלף ◌ְוגוֹ '.
מצ ◌ְדּ ֶ◌ ֶ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ◌ִי ּפוֹ ל ◌ִ ◌ִ ּ

ּביֹותר ֶא ָּלא ִאם ֵּכן
לרׁשע ַה ָּגדֹול ְ ֵ
אפילּו ָָ ָ
ּגיהּנֹום ֲ ִ
ּבׁשּבת ֵאין ִּדין ֵ ִ
ְ ַָ
ּתמיד
ׁשּבת ָ ִ
ׁשחּלל ַ ָ
רׁשע ֶ ִ ֵ
ָ ָ
תקדּ ׁש ◌ַה ּיוֹ ם,
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קנ"אּ ְ◌ [(.ב ◌ָכל ◌ֶ ◌ֶ
דיני
הסת ◌ְּלק ּו ◌ִ ◌ֵ
יהנּ ֹםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ :
הגּ ◌ִ
לכים ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמדוֹ ◌ֵרי ◌ַ ◌ֵ
הכרוֹ ◌ִזים הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
מגן
מתקדּ ׁשְ◌ ,וה ּוא ◌ֵ ◌ֵ
וה ּיוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבאַ◌ ְ◌ ,
הרש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ֶּ
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לרש ◌ִעים ◌ְמנ ּו ◌ָחה.
ויש ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ינים ◌ְ ◌ֵ ׁ
הדּ ◌ִ
מסת ◌ְּל ◌ִקים ◌ַ ◌ִ
הכלּ .ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
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I
)וכל

אותם מחללי שבתות ומועדים בפרהסיא ,דינים מסתלקים מעליהם( )ואפלו עובדי
כוכבים ומזלות שלא נצטוו לשמר שבתות ומועדים ,שם שומרים בעל כרחם(

אלה ׁ ◌ֶש/א ׁ ◌ָש ◌ְמרוּ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
מעל ◌ֵ ◌ֶ ּ
ככת ◌ֵ ◌ַ
יהנּ ֹם ,א ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ◌ִ
אש ◌ַ ◌ֵ
אבל ◌ֵ ׁ
◌ֲ ◌ָ
עליהםַ◌ :מה 0וֹ ◌ִנים
אלים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יהנּ ֹם ׁשוֹ ◌ֲ ◌ִ
וכל ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ַה ◌ֵגּ ◌ִ
למיםָ◌ ְ◌ ,
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶּ
עלי
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאן?! ◌ְואוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
מכל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
להם ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ִ ◌ָּ
אלה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
להםֶּ◌ ֵ◌ :
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ְפר ּו ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
אלה ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
יבים ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ִ
הדּ ין ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
לכן
התוֹ ◌ָרהִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ׁ ◌ָשםֵ◌ ָ◌ ,
ועבר ּו ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
צאים
הרש ◌ִעים יוֹ ◌ְ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
למיםָ◌ ְ◌ .
להם ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
מלא%
ולראוֹ ת אוֹ ◌ָתםּ .ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ללכת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להם ◌ְר ׁש ּות ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ונת ◌ֶנת ◌ָ ◌ֶ
ממקוֹ ◌ָמםֶ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ְ
סנטריא"ל הוֹ ◌ֵלּ %ומוֹ ◌ִציא ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם
אחד ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
עלה
הרש ◌ִעיםְ◌ ,ורוֹ ◌ִאים אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ
לעיני ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
יהנּ ֹם ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
לגּ ◌ִ
מכניסוֹ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם
יהנּ ֹםָ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ִ
אש ◌ַ ◌ֵ
ול ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֵאין ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ
לעיםַ◌ ְ◌ ,
תוֹ ◌ָ ◌ִ
עליוֶ◌ :זה ּו
מכריזים ◌ָ ◌ָ
בבים ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם סוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
וכפר ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
רבוֹ נוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לכבוֹ ד ◌ִ ּ
חש ׁש ◌ִ ◌ְ
הרשע ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ׁ ◌ַ
ּ◌ְפלוֹ ◌ִני ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
נברא ◌ְו-א
התוֹ ◌ָרה ◌ּ3כ ◌ָּל ּה .אוֹ י לוֹ ! טוֹ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכפר ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ּ
ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ויצא ּו ◌ְ ◌ָורא ּו
ול ּב ּו ׁ ◌ָשה ◌ַה ּזוֹ ! ◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )ישעיה סו( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לדּ ין ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
יבא ◌ַ ◌ִ
◌ָ ֹ
וא0ם -א
לעתם -א ◌ָתמ ּות ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הפ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִּבי ◌ִּכי תוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
האנשים ◌ַ ּ ֹ
פגרי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעתם -א ◌ָתמ ּות ִ◌ -מן
שרִּ◌ .כי תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
דראוֹ ן ◌ְ ◌ָ
והי ּו ◌ֵ ◌ָ
תכבה ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
שר
לכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
דראוֹ ן ◌ְ ◌ָ
והי ּו ◌ֵ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהָ◌ ְ◌ .
תכבה ִ◌ -מן ◌ַ ◌ְ
וא0ם -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ַהגּ ּוףָ◌ ִ◌ ְ◌ .
יאמר ּו ◌ַדּ י
רש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָשם ֹ ◌ְ
והי ּו ◌ַדי ◌ָראוֹ ןַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
 ◌ְ ◌ָלרא ◌ָ ּיה ◌ַה ּזוֹ .
◌ָ ◌ְ ◌ִ
נגד ◌ָּכל
בת ◌ִהיא ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶודּ אי ◌ָּכֶ◌ #זהִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
אמרַ◌ ַ◌ ,
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
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אש ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה,
עברוּ ◌ַעל ◌ֵ ׁ
אש ִ◌ -מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
והתוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ◌ֵ ׁ
התוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ
למים.
מעליהם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
יהנּ ֹם דּ וֹ ◌ֵלקֶ◌ ׁ ,ש/א ׁשוֹ ◌ֵכֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ֵ◌ #
הגּ ◌ִ
אש ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ֵ ׁ
◌ֲ ◌ֵ
מלא%
לאחר ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ָ◌ ,בא אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
לצדּ וֹ ◌ְ ◌ֶוזה
ניהםֶ◌ ,זה ◌ְ ◌ִ
ונדּ וֹ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
לקברוֹ ִ◌ ְ◌ ,
מחזיר אוֹ תוֹ ג ּוף ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ֵּכ ◌ָיון
וכל ◌ֶזה ◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ַק ◌ָ ּים ◌ַעל ◌ּ3ב ◌ְריוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לצדּ וֹ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּוּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש
נתעכלֵ◌ ,אין ◌ַלגּ ּוף ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
רש ◌ֵעי
חמתוֹ ּ ָ◌ .כל ◌ִ ׁ ◌ְ
יעיר ◌ָּכל ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ְ◌ ,ו,א ◌ָ ◌ִ
איבריו ◌ְּבתוֹ ּ ֶ◌ ַ◌ %
הק ◌ֶבר,
◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ִדּ ין ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף
לכל ◌ֶ ◌ָ
◌ִנדּ וֹ ◌ִנים גּ ּוף ◌ְור ּו ◌ַחָ◌ ְ◌ ,
לצאת ,יוֹ ◌ֵצאּ .ו ◌ִמי
ִנתע ◌ֵּכלִ◌ ,דּ ין ◌ָהר ּו ◌ַח ׁשוֹ ◌ֵכִ◌ .%מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֵ◌ ָ◌ %
◌ ◌ְ ◌ַ
להם ◌ְמנ ּו ◌ָחהּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי%
יש ◌ָ ◌ֶ
עליהם ◌ְמנ ּו ◌ָחהׁ ֵ◌ ,
להיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ ִ◌ %
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יקיםּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ואפר ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עפר ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
רגלי ◌ַ ◌ַ ּ
יקים ◌ֵ ּבין
לצ ◌ִדּ ◌ִ
ולכן ◌ַּכ ◌ָּמה טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ
נעשה לוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
להםֵּ◌ ,בין ◌ַ ◌ַ ּ
העפר
להרקב ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ָ◌ ֶ◌ %
ארץ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
להיוֹ ת גּ ּו ◌ָפם ◌ָדּ ב ּוק ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
לר ׁ ◌ָש ◌ִעיםְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ְ
ּ
זמן ◌ַרבְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ָלד ּון
להיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִקי ּום ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לזמן ◌ָקרוֹ ב ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ֵאין ◌ְלּ ָ◌ %כל ◌ַצ ◌ִדּ יק
ונפש ◌ְור ּו ◌ַח ◌ָּת ◌ִמיד )בכל יום(ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
גּ ּוף ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ְוצ ◌ִדּ יק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ֶ ּ
מלא%
הק ◌ֶברִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ
ברים עוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ָודן אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם
הממנּ ה ◌ַעל ◌ַה ◌ְּק ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
לרש ◌ִעים.
וכ ◌ָּמה ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
יקים ◌ָ ּכַ◌ - %על ◌ַ ◌ַ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָויוֹ םִ◌ .אם ◌ַ ◌ַ ּ
מהכל,
הדּ ין ׁשוֹ ◌ֵכֹ ּ ַ◌ ֵ◌ %
הרי ◌ַ ◌ִ
עפרֵ◌ ֲ◌ ,
ונבלה ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
נרקב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בזמן ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְרא ּו ◌ִיים
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
חסידים ◌ָ ◌ַ ּ
מעטים
להםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ֶ
מתם ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
נש ◌ָ ◌ָ
להעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
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I

ּדּוע ֵאין
ּומ ַ
ּתּקנת ְוהּוא ַרחּום – ַ
ּגיהּנֹום – ַ ָ ַ
אימתי ֵיׁש ִּדין ֵ ִ
ֵ ַָ
ֹובים
ּבּימים ט ִ
ֹותּה ַ ָ ִ
ֹומרים א ָ
א ְִ
יהנּ ֹם
לטים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
ממ ◌ִנּ ים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
שה ◌ְ ◌3]זוהר חדש מדרש רות )דף צ"וּ [(:ו ׁ ◌ְש ◌ָ
האחרים
וכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חמהָ◌ ְ◌ .
מש ◌ִחיתַ◌ ,אףָ◌ ֵ◌ ,
והםְ◌ ׁ ַ◌ :
מת ◌ַחת ◌ְ ◌ֵידי ד ּו ◌ָמהֵ◌ ְ◌ .
◌ִ ּ◌ַ
ודנים ◌ָ ּבם
וש ◌ִביםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רצים ◌ְ ׁ ◌ָ
הממנּ ים ◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ 3
ממנּ ים ּ◌ַת ◌ְח ◌ָּתםָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ◌ 3
מלאכי ◌ַח ◌ָ ּב ◌ָלה,
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ִּכ ּתוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְַנפ ׁשוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםָ◌ ְ◌ .
הרש ◌ִעים
רקיעְ◌ .וקוֹ ל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ונש ◌ָמע קוֹ ◌ָלם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
יהנּ ֹםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
מרעישים ◌ֵגּ ◌ִ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
ועל
עליהםַ◌ ְ◌ .
מרחם ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ואין ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מריםַ◌ :וי ◌ַוי! ◌ְ ◌ֵ
וחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹם צוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַּב ◌ֵגּ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
מלאכי ◌ַח ◌ָ ּב ◌ָלה,
ממנּ יםִ◌ ,עם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִּכ ּתוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ה-0שה ◌ְ ◌ִ◌ 3
אל ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
הכת ּוב )ישעיה סו( קוֹ ל ׁ ◌ָשאוֹ ן
אמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יהנּ ֹםַ◌ ָ◌ ,
רעי ׁ ◌ִשים ◌ֵגּ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
עליהם ◌ַ ◌ָ ּ
נגד
לאיביוְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
מהיכל קוֹ ל ה' ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּלם ◌ְגּ מ ּול ◌ְ ְֹ ◌ ◌ָ
מעיר קוֹ ל ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
חיתים ◌ַ ◌ָּ
ה0ב ּו ◌ַעִ◌ .מ ◌ְ ּז ◌ַמן
ימי ◌ַ ◌ָ
לטים ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש0וֹ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ִ ◌ִ
שה ◌ַ ׁ ◌ְׁ◌ְש ׁ ◌ָ
ערביתָּ◌ ,כל ◌ַ ◌ַּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
היה
אשר )שם כט( ◌ָ ◌ָ
ילהָ◌ ,דּ ◌ִנים ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
פלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ְּכבוֹ ◌ָתם.
הרה ּו ◌ִרים ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
מהרהרים ◌ִ ◌ְ
יהם ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ִ
מעש ◌ֶ
במחשׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
יהם ◌ְוגוֹ '.
מעש ◌ֶ
במח ׁ ◌ָשׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ועליהם ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ְּכבוֹ ◌ָתם ◌ְוגוֹ '.
פעלי ◌ָרע ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
און ּו ֹ ◌ֲ ◌ֵ
)מיכה ב( הוֹ י חֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ◌ֶ
התחלת
אבל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מרים ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָ ּלםָ◌ ֲ◌ .
התחיל ּו ,גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ָ
חשַּ◌ ַ◌ %
נקראים
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ילהַ◌ ְ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
0ת ◌ְ ׁ ◌ַ
יהנּ ֹם ◌ִמ ◌ֶ ּ◌ֶ
רש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
הדּ ין ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
רבי
ואמר ◌ַ ◌ִ ּ
מפ ◌ַחד ◌ַ ּב ◌ֵּלילוֹ תַ◌ ָ◌ ְ◌ .
אמר )שיר ג( ◌ִ ּ ◌ַ
◌ֵלילוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תפלת
לפיכ; ּ◌ִת ◌ְ ּקנ ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
יהנּ ֹםּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חדּ ּה ׁ ◌ֶשל ◌ֵגּ ◌ִ
מפ ◌ְ ◌ָ
סנדּ ◌ַראיַ◌ ּ ִ◌ ,
אלכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ֲ ◌ֶ ◌ְּ
יכפר ◌ָעוןַ◌ .על ◌ִּכי
ה0ב ּו ◌ַעְ◌ ,והוּ א ◌ַרחוּ ם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ימי ◌ַ ◌ָ
ערבית ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹם ◌ַעל
הרש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
חשָ◌ ,%דּ ◌ִנים ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ֶת ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
וחמהָּ◌ 3◌ ְ◌ .
נכללים
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִחית ◌ַאף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
חיתיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ׁ ◌ְ
המ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ְֵידי ◌ַ ּ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

מ

I

מש ◌ִחיתֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים עח( ◌ְו,א
◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ְוה ּוא ◌ַרח ּוםְ◌ ׁ ַ◌ .
חמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְו,א
אפוֹ ָ◌ ֵ◌ .
להשיב ◌ַ ּ
והרבה ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
יש ◌ִחיתַ◌ .אףֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ׁ ◌ְ
החל
ימי ◌ַ ֹ
לפיכִ◌ּ %ת ◌ְ ּקנ ּו לוֹ ◌ַמר ◌ְוה ּוא ◌ַרח ּום ◌ִּב ◌ֵ
חמתוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יעיר ◌ָּכל ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
מסת ◌ֵּלק ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
כנס ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְו-א ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אינם
מלאכי ◌ַח ◌ָ ּב ◌ָלה ◌ֵ ◌ָ
להם ◌ְמנ ּו ◌ָחהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֶ
יהנּ ֹם ◌ֵ ׁ
ְוהרש ◌ִעים ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
0עה ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵדּ ׁש ◌ַה ּיוֹ ם.
עליהם ◌ִמ ◌ָ ◌ָ
לטים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
יתעוֹ ◌ְרר ּו
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְוה ּוא ◌ַרח ּוםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ
מרים ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן ◌ֵאין אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
מל%
מפ ◌ֵני ◌ְכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לפיכ %ה ּוא ◌ָאס ּור ◌ִ ּ ◌ְ
חב ◌ָלהּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
הדּ ין ◌ִמן
נסת ◌ֵּלק ◌ַ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתְ◌ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ֵגן ◌ַעל ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֵּ
היה
לח ◌ֵּבלְ◌ .ל ׁשוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
למחב ◌ִלים ◌ְ ◌ַ
רש ּות ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
כבר ◌ֵאין ◌ְ ׁ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
לפניו.
ושם אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליהםׂ ָ◌ ְ◌ ,
להגן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֶלֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
הרש ◌ִעיםּ ָ◌ .בא ◌ַ ּ◌ֶ
מלקה ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ
האין ◌ֶזה
פחידם ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ְלכ ּותֵ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֶלִ◌ ,%מי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
רש ◌ֵעי
ה0בת ,נוֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶל %ה ּוא ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ?%כֶ◌ּ ַ◌ %
◌ְקלוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
פני
מעברים ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
מרים ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַה0וֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםָ◌ ְ◌ ,
מגן ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לפניוּ ,ו ◌ֵ ◌ֵ
יהנּ ֹם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הגּ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
האין ה ּוא
מפחיד אוֹ ◌ָתםֵ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֶלּ %ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶלִ◌ .%מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ְרצ ּו ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ֶּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
עמוֹ ◌ִי ◌ְ ׂ
המ ◌ֶלְ◌ ?%וה ּוא ◌ַ ◌ִ
◌ְקלוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ַמר ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ

ֹולם
ולא ָיׁשּוב ְלע ָ
ֹולם ְ ֹ
ׁשּיל 5לֹו ִמן ָהע ָ
ׁשּגֹורמים ֶ ֵ ֵ
להם ִמי ֶ ְ ִ
אֹוי ָ ֶ
להׁשּתּדל
רֹוצים ְ ִ ְ ַ ֵ
ולא ִ
יּבׁשה ְ ֹ
הּתֹורה ַ ָ ָ
ֹוׂשים ֶאת ַ ָ
ׁשאּלּו ֵהם ֶׁשע ִ
ֵֶ
ּקּבלה
ּבחכמת ַה ַ ָ ָ
ְְַָ
המה ר ּו ◌ַח הוֹ ◌ֵל! ◌ְוא ◌ָי ׁש ּוב )עח ,לט( ] :זוהר  -תיקוני
בשׂ ר ◌ֵ ּ ◌ָ
◌ַו ◌ִיּ ◌ְז ּכֹר ◌ִּכי ◌ָ ◌ָ
הזוהר תקונא תלתין )דף עג (:זוהר תורה[

ה0ניְ◌ ,ור ּו ◌ַח
הנּ ◌ִתיב ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ָ
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וינס ּו ¥אל
ישימוֹ ן :מא ©ו ּ¨י ׁש ּוב ּו © § © ּ
יעציב ּוה ּו ּ¦ב ׁ ¦
דבר © ¦ £
במ § ּ¨
ימר ּוה ּו © ּ¦
©§
אשר
זכר ּו ¤את ¨ידוֹ יוֹ ם ¤ׁ £
התו ּו :מב א ¨ §
ראל ¦ §
ישׂ ¨ ¥
ּו §קדוֹ ׁש ¦ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

המ ◌ִיםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְור ּו ◌ַח? ◌ֶ ◌ָּ
ודּ אי
אלא ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
מרחפת ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ּ◌ָ
א-הי"ם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
לגּ ל ּותָ◌ ,הר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ נוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַעל
רדת ◌ַ ◌ָ
ה0כינה יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
נמצאת
ה0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תעס ◌ִקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ותאמר ◌ָ ּכ :%אוֹ ◌ָתם ◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִנים
שית קוֹ לַ◌ ֹ ְ◌ ,
נע ◌ֵ ׂ
יניהםָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
והר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ֲ
ואט ּו ◌ֵמי ◌ַ ◌ֵּ
הלב ,ק ּומ ּו
העינים ◌ַ ◌ֲ
בנחיריהםְ◌ ,סת ּו ◌ֵמי ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
0נה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
לדעת
הש ◌ֵּכל ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לכם ◌ֵלב ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ׂ
ה0כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
והתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר  -קוֹ ל אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ◌ָ
ביניכםְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
והיא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
תהִ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָ ּ
קראְּ◌ ,כמוֹ
ואל ◌ִמי ◌ִ ◌ְּ
מרת
והיא אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
פנהִ◌ ְ◌ ,
מקדוֹ ׁ ◌ִשים ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
היש עוֹ ◌ֶנֶ◌ ְ◌ %
קרא ◌ָנא ◌ֲ ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ָ
בהמוֹ ת ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְכלוֹ ת
הכל ◌ֵהם ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
חצירֹ ּ ַ◌ ,
שר ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָ ׂ
אקראּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
שים,
החסד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
ה7דהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
חסדּ וֹ ◌ְּכ ◌ִציץ ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
וכל ◌ַ ◌ְ
חצירָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ִ
ואפל ּו ◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
לעצמםּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אל ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ָ◌ ,כל
שים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ִ ׂ
זכר ◌ִּכי
זמן ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
שיםּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לעצמם עוֹ ◌ִ ׂ
שים ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
חסד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
◌ֶ ◌ֶ
המה רוּ ◌ַח הוֹ ◌ֵלְ◌ #ו,א ◌ָי ׁשוּ ב ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל
שר ◌ֵ ּ◌ָ
◌ָב ◌ָ ׂ
רמים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵל %לוֹ ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א
להם ◌ִמי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
יח ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ַ
◌ָ ׁ ◌ִ
יש ּוב ◌ְלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּ
יב ׁ ◌ָשהְ◌ ,ו-א
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ָ ּ
שים ◌ֶאת ◌ַ ּ
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
◌ָ ׁ
חכמת ◌ַ ◌ַ ּ
מעין
סת ◌ֵּלק ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רמים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
הק ◌ָ ּב ◌ָלהְ◌ ,וגוֹ ◌ְ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
להם
יבשה ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
ארת ב' ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ָ
ונש ◌ֶ ◌ֶ
ממ ◌ָנּ הְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
החכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא י' ◌ִ ּ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והר ּו ◌ַח
ואבדן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
והרג ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וחרב ּו ◌ִב ◌ָ ּזה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ענ ּי ּות ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רמים ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
והיא
תב ◌ֵארִ◌ ְ◌ ,
יחְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
סת ◌ֶּל ◌ֶקת ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ָּ
עצה ּו ◌ְגב ּו ◌ָרה,
בינה ר ּו ◌ַח ◌ֵ ◌ָ
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
והיא ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דשִ◌ ְ◌ ,
הק ◌ ׁ
ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
ויראת יהו"ה.
ר ּו ◌ַח ◌ַדּ ◌ַעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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פתיו
אתוֹ ¨תיו ּומוֹ § ¨
מצרים Ÿ
אשר שׂ¨ ם ּ§ב ¦ § © ¦
ּ¨פ¨דם ¦מ ּ¦ני ¨צר :מג ¤ׁ £
ונזליהם ּ©בל
יאריהם § ¤ ¥ § Ÿ
לדם § ¤ ¥Ÿ
הפ § ¨
צען :מד ©ו ּ©י Ÿ £
ּ¦ב §שׂ ¥דה © Ÿ
צפרדּ ©ע
אכלם ּו § © § ¥
ערב ©ו ּי¥ § Ÿ
יש ּ©לח ּ¨ב ¤הם ¨ Ÿ
יש ּ¨תי ּון :מה § ׁ©
¦ ׁ§
לארבה:
ויגיעם ¨ © § ּ¤
חיתם :מו ©ו ¦ּי ּ¥תן ¦ ¨ ¤
ות ׁ §ש ¦ ¥
© ּ©
לחסיל §יב ּו ¨לם ¦ ¦ ¨
חנמל :מח ©ו ּ©י §סגּ ¥ר
וש §קמוֹ ¨תם ּ©ב © ¨ £
פנם § ׁ ¦
יהרג ּ©ב ּ¨ב¨רד גּ© § ¨
מז © Ÿ £
יש ּ©לח ּ¨בם £חרוֹ ן
לרש ¦פים :מט § ׁ©
מקניהם ¨ § ׁ¨
עירם ּו ¦ § ¤ ¥
לב¨רד ּ§ב ¦ ¨
© ּ¨
יפלס
רעים :נ § © ּ¥
לחת © § ¥ £
מש © ©
וצרה ¦ ׁ §
וזעם § ¨ ¨
אפוֹ ¨ § ¤
©ּ
מלאכי ¨ ¦
עברה ¨ © ©
לדּ ¤בר
וח ּ¨י ¨תם © ¤
נפשם § ©
ממ¤ות © § ׁ¨
לאפוֹ א ¨חשׂ©  ¦ ּ¨
̈נתיב § © ּ
¦
אהלי
ראשית אוֹ ¦נים ּ§ב ¨ ¥ ¢
מצרים ¦ ׁ ¥
הסגּ¦ יר :נא ©ו ּ©י ּ¨כל ּ§בכוֹ ר ּ§ב ¦ § ¨ ¦
¦§
נחם
דבר :נג ©ו ּ©י § ¥
עדר ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
וינהגם ּ©כ ¤ ¥
עמוֹ © § © ¥ £
¨חם :נב ©ו ּ©י ּ©סע ּ©כ ּצŸאן © ּ
ויביאם
יביהם ּ¦כ ּ¨סה ©ה ּ¨ים :נד © § ¦ ¥
ואת אוֹ § ¤ ¥
פחד ּו § ¤
לבטח §וא ¨ ¨
¨©¤
ימינוֹ  :נה © § ¨ ׁ ¤
¤אל גּ§ ב ּול ¨ § ׁ
ניהם
מפ ¤ ¥
ויגרש ¦ ּ §
קנתה § ¦
קדשוֹ ©הר ¤זה ¨ § ¨
בטי
אהליהם ׁ ¦ש § ¥
נחלה ©ו ּ©י ׁ §ש ּ¥כן ּ§ב ¨ ¤ ¥ ¢
חבל © ¨ £
ילם ּ§ב ¤ ¤
גּ וֹ ¦ים ©ו ּ©י ּ¦פ ¥
ועדוֹ ¨תיו
אהים ' § ¤
וינס ּו ©ו ּ©י §מר ּו ¤את ¡ ¦
ראל :נו © § © ּ
ישׂ ¨ ¥
¦ §
עליוֹ ן § ¥
קשת
נהפכ ּו ּ§כ ¤ׁ ¤
א ׁ¨ש ¨מר ּו :נז ©ו ¦ּי ּסŸג ּו ©ו ¦ּי §בגּ§ ד ּו ּ©כ £אבוֹ ¨תם § ּ § ¤
יקניא ּוה ּו:
בפסיליהם © § ¦
כעיס ּוה ּו ּ§ב ¨במוֹ ¨תם ּו ¦ § ¦ ¤ ¥
§ ¦
רמ ּ¨יה :נח ©ו ּ©י § ¦
ראל:
ישׂ ¨ ¥
מאד ּ§ב ¦ §
מאס § Ÿ
תעבר ©ו ¦ּי § ©
אהים ' ©ו ¦ּי § © ּ¨
נט ׁ¨ש ©מע ¡ ¦
ל$בי
אדם :סא ©ו ¦ּי ּ¥תן © § ¦
אהל ׁ ¦ש ּ¥כן ּ¨ב ¨ ¨
מש ּ©כן ׁ ¦שלוֹ ¤ Ÿ
ס ©ו ¦ּי ּטׁ Ÿש ¦ ׁ §
עמוֹ ּו § © ¨ £
ביד ¨צר :סב ©ו ּ©י §סגּ ¥ר © ¤ ¤
ותפארתוֹ § ©
לחרב © ּ
ªע ּזוֹ § ¦ § © § ּ
בנחלתוֹ
אכלה ׁ ¥
תיו א ה ּו ּ¨לל ּו:
אש ּו §בת ּו ¨
התעבר :סג ּ©בח ּו¨ריו ¨ § ¨
¦ § © ּ¨
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ינה :סה ©ו ¦ּי ©קץ
תבכ ¨
ואלמנתיו א ¦ § ּ¤
נפל ּו § © § § ¨ Ÿ
חרב ¨ ¨
הניו ּ©ב ¤ ¤
סד ּכ¨ £ Ÿ
צריו ¨אחוֹ ר
מתרוֹ ¥נן ¦מ ּ¨י ¦ין :סו ©ו ּ©י ¨ ¨
גבוֹ ר ¦ §
אדני ּ§כ ¦ ּ
ישן ¨Ÿ £
ּ§כ¨ ׁ¥
בש ¤בט
אהל יוֹ ¥סף ּו § ׁ¥
מאס ּ§ב ¤ Ÿ
נתן ¨למוֹ  :סז ©ו ¦ּי § ©
חרפת עוֹ ¨לם ¨ ©
©ּ § ¤
בחר ¤את ׁ¥ש ¤בט §יה ּו¨דה ¤את ©הר
בחר :סח ©ו ¦ּי § ©
אפרים א ¨ ¨
¦ ©§ ¤
ארץ
מקדּ ׁשוֹ ּ§כ ¤ ¤
רמים ¦ § ¨
אהב :סט ©ו ¦ּי ¤בן ּ§כמוֹ ¨ ¦
אשר ¨ ¥
¦צ ּיוֹ ן ¤ׁ £
כלאת
ממ § § Ÿ
עבדּ וֹ ©ו ¦ּי ּ¨ק ¥חה ּו ¦ ּ¦
דוד © §
בחר ּ§ב¨ ¦
יסדה §לעוֹ ¨לם :ע ©ו ¦ּי § ©
§ ¨¨ ּ
לרעוֹ ת ּ§ב© Ÿ £
הביאוֹ ¦ §
מאחר ¨עלוֹ ת ¡ ¦
צאן :עא © © ¥
Ÿ
יעקב © ּ
עמוֹ
בתב ּונוֹ ת
לבבוֹ ּו ¦ §
תם § ¨
רעם ּ§כ Ÿ
ראל © ¨ £
בישׂ ¨ ¥
ּו § ¦ §
נחלתוֹ  :עב ©ו ¦ּי § ¥
ינחם:
ּ©כ ּ¨פיו © § ¥
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נחלת%
אהים ' ּ¨בא ּו גוֹ ¦ים ּ§ב © ¤ ¨ £
לאסף ¡ ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¨
א ¦§
לע ּ¦יים:
היכל ¨ § ׁ¤
טמא ּו ¤את © ¥
¦ ּ§
קדש %שׂ¨ מ ּו ¤את §יר ּו ׁ¨ש ©¦לם § ¦
ה$מים ּ§בשׂ© ר
מאכל §לעוֹ ף © ¨ ¨ ¦
עבדי¨ £ © %
נבלת ¤ ¨ £
̈נתנ ּו ¤את ¦ § ©
ב §
סביבוֹ ת
דמם ּ©כ ּ©מ ¦ים § ¦
ארץ :ג ׁ¨ש §פכ ּו ¨ ¨
לחיתוֹ ¨ ¤
חסידי§ © § %
¤ ¦£
וקלס
לעג ¨ ¤ ¤
לש ¥ ¥
חרפה ¦ ׁ §
היינ ּו ¨ּ § ¤
ואין קוֹ ¥בר :ד ¨ ¦
§יר ּו ׁ¨ש ¨¦לם § ¥
כנינ ּו © ©
בער
אנף ¨ © ¤
יהו  ּ¤ת ¡ ©
לסביבוֹ ¥תינ ּו :ה ©עד ¨מה § ¨Ÿ
¦§ ¦
לנצח ּ¦ת § ©
ּ§כמוֹ ׁ ¥
אשר א
חמת¤ %אל ©הגּ וֹ ¦ים ¤ׁ £
פ § ¨ £
קנאת :%ו ׁ §ש Ÿ
אש ¦ § ¨ ¤
אכל
קרא ּו :ז ּ¦כי ¨ ©
אשר ּ§ב ׁ ¦ש §מ %א ¨ ¨
ממלכוֹ ת ¤ׁ £
ועל © § ¨
§ ¨ידע ּו© § %
זכר ¨לנ ּו £עוֹ Ÿנת ¦ ׁ
ראש¦ Ÿנים
הש ּמ ּו :ח ©אל ּ¦ת § ּ¨
נוה ּו ©ׁ ¥
ואת ¨¥
יעקב § ¤
¤את © Ÿ £
אהי
עזרנ ּו ¡ ¥
מאד :ט ¨ §¥
דלוֹ נ ּו § Ÿ
יקדּ מ ּונ ּו © ¤ £
מהר § © §
©¥
רחמי¦ּ %כי © ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
להכניע שונאים

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

I

I

 Iזוהר תהלים I
העוֹונֹות
זֹוכר ָלנּו ָ ֲ
ואין ֵ
ּבנים ְ ֵ
ּכרחם ַאב ַעל ָ ִ
הּקּב"ה ְ ַ ֵ
ַָָ

יקדמ ּונ ּו ◌ְוגוֹ ') .עט ,ח( :
רא(נים ◌ַ ◌ֵ
◌ִ
עונת ◌ִ
זכר ◌ָלנ ּו ◌ֲ ֹ
◌ַאל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
מהר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ורבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
בראשית פ' ויחי )דף רכטַ◌ [(:ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יאמר
מא ◌ָּתנ ּו ֹ ◌ַ
ואחד ◌ֵ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .%
◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
זכר ◌ָלנ ּו
ואמר) ,תהלים עט( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ברי תוֹ ◌ָרהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
]זוהר
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I

ראהּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
בא ◌ְ ◌ֵ
יקדּ מ ּונ ּו ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
מהר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
רא0נים ◌ַ ◌ֵ
◌ִ
עונת ◌ִ
◌ֲ ֹ
ויר0תוֹ - ,א
ראל אוֹ ◌ֵהב אוֹ ◌ָתםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם גּ וֹ ◌ָרלוֹ ◌ִ ◌ָ◌ 3
ש ◌ָ ◌ֵ
אהבת ◌ִי ◌ְ ׂ
ה ּואְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
מסת ◌ֵּכל
וכיון ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לבדּ וֹ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
דינםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט לוֹ ◌ְ ◌ַ
אחר ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
מסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
רחם
רחמיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּכ ◌ָאב ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתמלא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
דינםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
רחם
רחם ◌ָאב ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ִ ◌ַ
אמר )שם קג( ◌ְּכ ◌ַ ◌ֵ
הב ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
ראשוֹ ן
עביר אוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ
חטאיםַ◌ ,מ ◌ֲ ◌ִ
להם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מצאים ◌ָ ◌ֶ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
עביר ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְּ
העביר ◌ּ3כ ◌ָּלם
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
פניוָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
מל ◌ָ ◌ָ
ִראשוֹ ןַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
◌ ׁ
◌ִ ◌ְּ
האחר
לצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
חטאים ◌ָ ◌ֵ
עליהם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ארים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
נש ◌ָ ◌ִ
פניו- ,א ◌ִ ׁ ◌ְ
מל ◌ָ ◌ָ
לתת ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ַ ◌ַ ּ
עליהם.
ׁ◌ֶשל ◌ִדּ ין ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בת ◌ִ ◌ָּ
ראשוֹ ◌ִנים
חטאים ◌ִ ׁ
חלה  -אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לפניו ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
לחטא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
העביר ◌ִ ◌ְּ
זכר
ולכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
עליהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חשב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
פניוַ◌ ׁ ָ◌ ,
מל ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
רחמי%
רחמיְ◌ %וגוֹ 'ֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
יקדּ מ ּונ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מהר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
עונת ◌ִרא ׁש ִֹ ◌נים ◌ַ ◌ֵ
◌ָלנ ּו ◌ֲ ֹ
לעמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ 0ום
ראל- ,א י ּו ◌ְכל ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
ש ◌ָ ◌ֵ
יקדּ ימ ּו ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
א ◌ַ ◌ְ ◌ִהדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
ינים
מלש ◌ִ
וכמה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
עלי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
הק ׁ ◌ֶשהּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מגנּ יםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הקדּ ים
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
למעלהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
עליהם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ִי ◌ְ ׂ
מדים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
יח
יש ◌ִגּ ◌ַ
ראלַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
רחמים ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יקדּ מ ּונ ּו
מהר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ◌ֵ
לעמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
דינם- ,א י ּו ◌ְכל ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
ַרחמיִּ◌ %כי ◌ַ ּ
מעשים טוֹ ◌ִביםַ◌ ,דּ ּל ּות
מאדַ◌ ,דּ ּל ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
דלוֹ נ ּו ◌ְ ֹ
◌ ◌ֲ ◌ֶ
אלמלא
תראהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
שים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ]לפני הקדוש ברוך הוא[ֹ ּ .
מע ◌ִ ׂ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א, ,א
מעשים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
ְיסגּ לוּ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ַ ◌ְ
אבל
כבים וּ ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ ,
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָהיוּ עוֹ ◌ְמדים ◌ַ ◌ִּ
לזקף
כבים וּ ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ִ ◌ְ ֹ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ֵהם גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ִיש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ׂ
רמים ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִּ
לפני
טאים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל -א ◌ָהי ּו חוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
אלמלא ◌ִי ◌ְ ׂ
יהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראש ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ֵ
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וכפר ©על
ילנ ּו § © ּ¥
וה ¦ ּצ ¥
יש ¥ענ ּו ©על §דּ ©בר ּ§כבוֹ ד ׁ §ש ¤מ© § %
' ¦ ׁ§
©ּ
אהיהם
יאמר ּו ©הגּ וֹ ¦ים ©א ּ¥יה ¡ ¤ ¥
למה § Ÿ
למען ׁ §ש ¤מ :%י ¨ ּ¨
חט¥ Ÿ
אתינ ּו § © ©
עבדי%
נקמת ©דּ ם ¤ ¨ £
לעינינ ּו ¦ § ©
' ¦י¨ּו ©דע )בגיים( ּ©בגּ וֹ ¦ים § ¥ ¥
גדל §זרוֹ £ע %הוֹ ¥תר
אסיר ּ§כ ¤Ÿ
אנקת ¨ ¦
לפני© § ¤ %
ה$פ ּו :יא ּ¨תבוֹ א § ¨ ¤
© ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ַ ◌ָ ּ
נכפים
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ׁ ,ש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ִ
רעים
מעשים ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
המשיכ ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
אלמלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
ראהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
לפניהםּ .ו ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עמים
יש ◌ְלט ּו ◌ַ ּ◌ִ
נתב ◌ֵארֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ארץ ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהֵ◌ ֲ◌ ,
אחר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
לצד ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
מעל
הגל ּו ◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהְ◌ ,ו-א ◌ְ◌ 3
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ַ ּ
מעשים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים
מאדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָלנ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
דלוֹ נ ּו ◌ְ ֹ
הארץַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ולכן ◌ִּכי ◌ַ ּ
רחמי%
יקדּ מ ּונ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מהר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מאד ◌ַ ◌ֵ
דלוֹ נ ּו ◌ְ ֹ
◌ָּכ ◌ָרא ּויֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,

ּבּתֹורה
ׁשּכתּובים ַ ָ
ורֹואים ֶ ְ ִ
ׁשּמחּכים ְ ִ
ֹותן טֹובֹות ֶ ְ ַ ִ
אלמלא ָּכל א ָ
ִ ְָ ֵ
לבית
ֹולכים ְ ֵ
אבל ה ְ ִ
הּגלּות ֲ ָ
ולס ֹּבל ֶאת ַ ָ
לעמד ְ ִ ְ
יכֹולים ַ ֲ ֹ
ֹלא ָהיּו ְ ִ
ׁשּמחּכים
ֹותן טֹובֹות ֶ ְ ַ ִ
ורֹואים ָּכל א ָ
ספרים ְ ִ
ּפֹותחים ְ ָ ִ
מדרׁשֹות ְ ִ
ִ ְָ
עליהם
ּקּב"ה ֲ ֵ ֶ
להם ַה ָ ָ
ׁשהבטיח ָ ֶ
ּבּתֹורה ֶ ִ ְ ִ ַ
ׁשּכתּובים ַ ָ
ורֹואים ֶ ְ ִ
ְ ִ
ּותם
ּבגל ָ
ּומתנחמים ְ ָ
ִ ְ ֲַ ִ
נקמת
לעינינ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
היהם ◌ִי ◌ָ ּו ◌ַדע ◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
איּ ה ◌ֶא ◌ֵ ◌ֶ
יאמר ּו ◌ַהגּ וֹ ◌ִים ◌ַ ◌ֵ
◌ָל ּ◌ָמה ֹ ◌ְ
עבדיַ◌ 2ה ◌ָ(פ ּו! )עט ,י( :
◌ַ ּדם ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
חרים
הנּ ◌ֱ ◌ִ
כל ◌ַ ◌ֶ
ויכ ◌ְלמ ּו ּ ֹ
יבש ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ואמר) ,ישעיה מא( ◌ֵהן ◌ֵ ֹ ׁ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
ראל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן
ליש ◌ָ ◌ֵ
שוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
לע ׂ
◌ָ ּבְ◌ %וגוֹ 'ִ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ
עליהם
סבל ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ָ ◌ְ
ויש ◌ָ ◌ֵ
האמתׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נביאי ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
אמר ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
חכים
ואלמלא ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ִּ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָרעוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָגל ּו ◌ָתםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
בל ◌ֶאת
ולס ּ ֹ
לעמד ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְורוֹ ◌ִאים ׁ ◌ֶש ◌ְּכת ּו ◌ִבים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה- ,א ◌ָהי ּו ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
]זוהר ח"ב )דף קפ"ח (:זוהר תורה[
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חיקם
בעתים ¤אל ¨ ¥
כנינ ּו ׁ ¦ש § ¨ © ¦
לש ¥ ¥
והשב ¦ ׁ §
ּ§ב ¥ני §תמ ּו ¨תה :יב § ¨ ׁ¥
מרעית%
וצאן © § ¦ ¤
עמŸ § %
ואנחנ ּו © ּ§
אדני :יג © § © £
חרפ ּו¨Ÿ £ %
אשר § ¥
חרפ ¨תם ¤ׁ £
¨ּ § ¤
הל ¤ת:%
נספר ּ§ת ¦ ּ¨
ודר § © ּ¥
לדר ¨ Ÿ
נוֹ ¤דה ּ§ל§ %לעוֹ ¨לם § Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

ספריםְ◌ ,ורוֹ ◌ִאים
תחים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מדרשוֹ תּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
לבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
לכים ◌ְ ◌ֵ
אבל הוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ ל ּותָ◌ ֲ◌ .
◌ַ ◌ָ
הבטיח
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַח ◌ִּכיםְ◌ ,ורוֹ ◌ִאים ׁ ◌ֶש ◌ְּכת ּו ◌ִבים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מתנחמים ◌ְּב ◌ָגל ּו ◌ָתםּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָאר
עליהםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
א-היכם?
מריםַ◌ :א ◌ֵ ּיה ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
מגדּ ◌ִפים אוֹ ◌ָתם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
מחרפים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
העמים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
עמי
וכי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ֵ
לכםִ◌ ְ◌ ,
עתדוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
מרים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָּ◌ 3
אתם אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַא ◌ֵ ּיה אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
מכם?
יתב ◌ְ ּי ׁש ּו ◌ִ ◌ֶּ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ּו
החרדים ◌ֶאל ◌ְדּ ◌ָברוֹ ◌ָ ◌ְ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,שם סו( ׁ ◌ִש ◌ְמע ּו ◌ְדּ ◌ַבר ה' ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
החרדים ◌ֶאל ◌ְדּ ◌ָברוֹ ? ◌ֵ ּ
אל ּו
0נאיכם ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אחיכם ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אלה ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
ׁ◌ֶש ּ◌ָס ◌ְבל ּו ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָרעוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָּמה ׁ ◌ְשמ ּועוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ְמע ּו ◌ֵ ◌ֶּ
ואלה
אחר ◌ֵ ◌ֶּ
אמר )ירמיה ל( ◌ִּכי ◌ְוגוֹ ' קוֹ ל
עליהןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וחרד ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אלה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
חרדים ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֶאל
ואין ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְוגוֹ ' .אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מענ ּו ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ְ ◌ֵ
חרדה ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
0נאיכם ֶּ◌ ֵ◌ -
אלה ◌ֵהם
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אחיכם
אמר ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ יןְ◌ ָ◌ .
שה ◌ַ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָברוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲע ◌ָ ׂ
טמא
אמר )איכה ד( ס ּור ּו ◌ָ ◌ֵ
יכם ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מנדּ ◌ֶ
שוֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
אחיכם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵע ◌ָ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
פני
קקים ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
קרא ּו ◌ָלמוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֵאין ◌ַעם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַב ◌ִ ּזים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְורוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
מאים ◌ְּכמוֹ ◌ִ ◌ָנדּ הֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
מרים ׁ ◌ֶש ּ◌ְט ◌ֵ ◌ִ
וכ ◌ָּלם אוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ְּכמוֹ ◌ְּב ◌ֵני ◌ֱאדוֹ ם3◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
יכבד ה'ָ◌ ,אנ ּו )שאומרים( ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֵאל ◌ַחיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבנ ּו
יכםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
מנדּ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למען ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
קרא
לטים ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ִיתכ ◌ֵ ּבד ׁ ◌ְשמוֹ ָ◌ ,אנ ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַּ
נקרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ב0ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דלּ .ו ◌ַ ◌ֵ
הגּ ֹ
שו ◌ְ ּבנוֹ ◌ַ ◌ָ
◌ָגּ דוֹ ל) ,בראשית כז( ◌ֵע ◌ָ ׂ
מאדָ◌ .אנ ּו ◌ְ ּב ◌ֵני
מה ◌ָּלל ◌ְ ֹ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל) ,תהלים קמה( ◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌3
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אתם
אבל ◌ַ ּ◌ֶ
יכבד ה'ָ◌ ֲ◌ .
למען ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ודּ אי ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הגּ דוֹ לְ◌ ,וה ּוא ◌ָגּ דוֹ לַ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ָ
נה ◌ַ ◌ָ ּ
,היכם? ◌ַא ◌ֵ ּיה
הק ◌ָטןַ◌ ,א ◌ֵ ּיה ◌ֱא ◌ֵ ◌ֶ
מהכֹלּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ◌ֲ ֹ
קטנּ ים ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
יעקב ◌ְּב ◌ָ ּ
ונראה
יתן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מ7מחתכם? ◌ִמי ◌ִ ּ◌ֵ
העמים ◌ִ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְת ◌ַּב ◌ְ ּי ׁש ּו ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ְב ◌ִ ׂ
והם ◌ֵיבוֹ ׁש ּו) ,רוח הקדש אומר
מריםֵ◌ ְ◌ ,
מחתכם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַא ּ◌ֶתם אוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אתם
באחרִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
קללתוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
והם יבושו( )עוד ,כמי( ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יב ׁש ּו ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּכ ◌ְלמ ּוּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
היתה
דש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הק ֶֹ ◌ ׁ
מרים ׁ ◌ֶש ◌ָאז ◌ֵ ֹ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
חרים ◌ָ ּב.%
הנּ ◌ֱ ◌ִ
יבש ּו ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּכ ◌ְלמ ּו ּכֹל ◌ַ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ֵהן ◌ֵ ֹ ׁ
הדּ ◌ָבר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ,%
מרת ◌ַ ◌ָ
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חרים ◌ָ ּבֶּ◌ ֵ◌ ?%
עלי%
רגז ◌ָ ◌ֶ
נחיריהם ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
אלה ׁ ◌ֶש ◌ִח ◌ְ ּזק ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
הנּ ◌ֱ ◌ִ
◌ִמי ◌ֵהם ּכֹל ◌ַ ◌ֶ
הטוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְירא ּו
יבש ּו ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּכ ◌ְלמ ּו ◌ִ ◌ָ ּ
זמן ◌ֵ ֹ ׁ
◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ַה ּזוֹ ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מכל ◌ַ ּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
אצל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֵ ◌ֶ

f
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פ

רעה
לאסף ¦ §
למנ ּ¥צ ©ח ¤אל ׁש©ׁ Ÿש ּ¦נים ¥עד ּות § ¨ ¨
א ©§©
מזמוֹ ר :ב ¥ Ÿ
הכר ּו ¦בים
ישב © ּ§
נהג ּ©כ ּצŸאן יוֹ ¥סף ¥ׁ Ÿ
האזינה ¥ Ÿ
ראל © ¨ ¦ £
ישׂ ¨ ¥
¦ §
ררה ¤את
מנ$ה עוֹ § ¨
בנימן ּו § © ¤
אפרים ּו ¦ § ¨ ¦
לפני ¦ © § ¤
פיעה :ג ¦ § ¥
הוֹ ¦ ¨
יבנ ּו
הש ¥
אהים ' ¦ ׁ £
עתה ּ¨לנ ּו :ד ¡ ¦
ליש ¨ ¨
לכה ¦ ׁª
רתּ %ו § ¨
גּ§ ב ּו¨ ¤
יהו  ¡ ¦
והאר ּ¨פ ¤ני¦ § %ונ ּ¨ו ׁ¥ש ¨עה :ה § ¨Ÿ
§¨¥
אהים '
לחם
האכלתם ¤ ¤
עמ :%ו ¨ּ § © ¡ ¤
תפלת © ּ¤
נת ּ¦ב § ¦ ּ©
עש § ּ¨
מתי ¨ ׁ©
צבאוֹ ת ©עד ¨ ©
§¨
דמעוֹ ת ׁ¨ש ¦ ׁ
ימנ ּו ¨מדוֹ ן
ליש :ז ּ§ת ¦שׂ ¥
ות ׁ §ש ¥קמוֹ ּ¦ב § ¨
מעה © ּ©
¦דּ § ¨
צבאוֹ ת
אהים ' § ¨
ילעג ּו ¨למוֹ  :ח ¡ ¦
כנינ ּו § ¥ §Ÿ
לש ¥ ¥
¦ ׁ§
ואיבינ ּו ¦ § £
יע
ממ § © ¦
והאר ּ¨פ ¤ני¦ § %ונ ּ¨ו ׁ¥ש ¨עה :ט גּ¤ ¤פן ¦ ּ¦
יבנ ּו § ¨ ¥
הש ¥
¦ׁ £
צרים ּ©ת ּ¦ס ©
ות ׁ §שׁ ¥
ּ§ת ¨ ׁ ¥
יה
רש ¨
רש ׁ¨ש¨ ׁ¤
לפניה © ּ©
ית § ¨ ¨ ¤
עה :י ּ ¦פ ּ¦נ ¨
ות ּ¨ט ¨ ¤
גרש גּ וֹ ¦ים © ּ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּוׁשים
ׁשהם ְּכת ִ
ּבענביו ָׁשבּור ֶ ֵ
ּבנטיעתֹו ָׁשבּור ַ ֲ ָ ָ
ּכּגפן ִ ְ ִ ָ
ֵאין ָׁשבּור ַ ֶ ֶ
הרגלים
ֵּבין ָ ַ ְ ַ ִ
יע וגו' )פ ,ט( ] :זוהר ח"ב רעיא מהימנא )דף קכ([ אמר
צרים ּ ◌ַת ּ◌ִס ◌ַ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶגּ ◌ֶפן ◌ִ ּ ◌ִ
האילנוֹ ת ◌ֵאין ׁ ◌ָשב ּור ◌ַּכ ◌ֶגּ ◌ֶפן.
מכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
וכּ ָ◌ ִ◌ %
רועה הנאמן ◌ְ ◌ָ
הרגלים.
ענביו ׁ ◌ָשב ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְּכת ּו ׁ ◌ִשים ◌ֵּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נטיעתוֹ ׁ ◌ָשב ּורּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להם,
ראל ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
נמשל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
יתים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ְּכת ּו ׁ ◌ִשיםּ ַ◌ .ב ◌ָגּ ל ּות ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
ְוכִ◌ ַ◌ %זיתַ◌ ,ה ◌ֵ ּז ◌ִ
◌ ◌ָ
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ארזי ¥אל:
וענפיה © § ¥
צל ּה © ¨ ¤ ¨ £
הרים ¦ ּ¨
ארץ :יא ּ¨כ ּס ּו ¨ ¦
מלא ¨ ¤
ות © ּ¥
© ּ§
למה
תיה :יג ¨ ּ¨
נהר יוֹ §נקוֹ ¨ ¤
ואל ¨ ¨
קצירה ©עד ¨ים § ¤
יב ּ§ת ׁ©ש ּ©לח § ¦ ¨ ¤
חזיר
יכרסמ ּ¨נה ¦ £
דר :יד § © § § ¤
עברי ¨ ¤
ואר ּו ¨ה ּ¨כל ¥ § Ÿ
גדריה § ¨
רצת § ¨ ¤ ¥
ּ¨פ© § ּ¨
צבאוֹ ת ׁש ּוב ¨נא
אהים ' § ¨
ירע ּ¨נה :טו ¡ ¦
¦מ ּ¨י ©ער § ¦וזיז שׂ¨ ©די ¦ § ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

וכן ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות
יעֵ◌ ְ◌ .
צרים ּ◌ַת ּ ◌ִס ◌ַ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פ( ◌ֶגּ ◌ֶפן ◌ִ ּ◌ִ
ראלּ .ו ◌ְכמוֹ ◌ֶזה
יש ◌ָ ◌ֵ
צבאוֹ ת ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ ׂ
כרם ה' ◌ְ ◌ָ
הרביעית) ,ישעיה ה( ◌ִּכי ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
תאר.
פרי ֹ ◌ַ
יפה ◌ְ ◌ִ
רענן ◌ְ ◌ֵ
לזית) ,ירמיה יא( ◌ַ ◌ִזית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מש ּו ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ְ ׁ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ביתּ ָ◌ %ב ◌ֶני%
ירכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
פ ◌ר ◌ָ ּיה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
גפן ּ ִֹ
אש ּ◌ְתְּ◌ %כ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָּכ) %תהלים קכח( ◌ֶ ׁ ◌ְ
לזהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְשב ּו ◌ִרים ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות.
זיתיםָ◌ .סמ ּוֶ◌ %זה ◌ָ ◌ֶ
תלי ◌ֵ ◌ִ
◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
לבית ◌ַ ּ◌ִ
יתקדּ ׁש ּו ◌ְ ◌ֵ
סלתְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתוֹ ְ◌ ּ %פ ֹ ◌ֶ
נק ◌ִ ּיים ◌ִ ּ
ְואחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ַ
להדליק ◌ָמאוֹ ר ◌ֵנרוֹ ת
וזיתים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
זב ◌ַחִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
לנסַ◌ %על ◌ַגּ ◌ֵּבי ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ִיין ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת.
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
התנסּ ְ◌ %
לזה? ◌ַ ◌ִיין ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
למנוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמי זוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ְ
מהם
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
התנסְ◌ %לכוֹ ◌ָ ◌ִ
ערב ◌ַרב ◌ֵהם ◌ַ ◌ִיין ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ
לעברוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָכל
מש ◌ָּמ ◌ִדים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
רסים3◌ ׁ ְ◌ ,
אפיקוֹ ◌ְ ◌ִ
מיניםִ◌ ּ ֶ◌ ,
מש ◌ָּמ ◌ִדיםִ◌ ִ◌ ,
◌ְ ׁ ◌3
התוֹ ◌ָרה ◌ּ3כ ◌ָּל ּה.
◌ַ ּ
יהםַ◌ .עד
מעש ◌ֶ
למד ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
תערב ּו ◌ַבגּ וֹ ◌ִים ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ,ו ◌ְ ּי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
נברר ּו
רגליהםּ ַ◌ ,ב ◌ָגּ ל ּות ◌ֵהם -א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ְדר ּו ◌ִכים ◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
למה ◌ִא ◌ָירא
עליו ◌ַ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִודָ◌ ָ◌ ,
בילם ◌ָ ◌ַ
בש ◌ִ ◌ָ
מהםּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֵ ◌ֶ
ה0לוֹ ם) ,שם מט( ◌ָ ◌ָּ
מה )שיר השירים א(אמר ׁ ◌ְש ֹ
ועליהם ◌ָ ◌ַ
יסב ◌ִניֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ימי ◌ָרע ◌ֲעוֹ ן ◌ֲ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ּב ◌ֵ
עקבי ◌ְ ◌ּ ֵ◌ 3
הנּ ◌ָח ׁש
צאי ◌ָלּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
נאמר ◌ֶאל ◌ַ ◌ָ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יעק"בֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ָ
הצאןּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ֲ ֹ
עקב"י ◌ַ ּ
◌ַ ◌ַ ּ
ואתה
יש ּו ◌ְפֹ %רא ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הק ◌ְדמוֹ ◌ִני ׁ ◌ֶש ּ ◌ִפ ◌ָּתה ◌ֶאת ◌ַח ◌ָ ּוה) ,בראשית ג( ה ּוא ◌ְ ׁ
לכל
לתפ ּו ◌ִחים ּו ◌ְ ◌ָ
נמש ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ּ
הגּ ל ּות ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
עקבַ◌ ַ◌ .
ּ◌ְת ׁש ּו ◌ֶפנּ ּו ◌ָ ◌ֵ
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אשר
וכ ּ¨נה ¤ׁ £
פקד גּ¤ ¤פן Ÿזאת :טז § ©
ראה ּו § Ÿ
מ$מים ּו § ¥
הבט ¦ ¨ © ¦
© ּ¥
רפה ¨ ׁ ¥
באש
צתה ּ¨ל :יז §שׂ ¨ ª
אמ § ּ¨
ועל ּ¥בן ¦ ּ©
נטעה § ¦ ¤
ימינ© § %
¨§¨
יאבד ּו :יח ּ§ת ¦הי ¨ §יד© %על ¦ ׁ
ימינ%
איש § ¦ ¤
ערת ּ¨פ ¤ני¥ Ÿ %
ּ§כס ּו ¨חה ¦מגּ© © £
ממךּ¨ ּ§ת ©ח ּ¥ינ ּו
צת ּ¨ל :יט §וא ¨נסוֹ ג ¦ ּ¤
אמ § ּ¨
אדם ¦ ּ©
©על ּ¤בן ¨ ¨

I

 Iזוהר תהלים I

מצריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה
יציאת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הטוֹ ◌ִביםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ִ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ
הריחוֹ ת ◌ַ ּ
ררתי:%
השירים ח( ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַה ּ◌ַת ּפ ּו ◌ַח עוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ

I
)שיר

ֹותם
וכח ָ
החלֹומֹות ְ ֹ
עניני ַ ֲ
ִ ְ ְֵ
וחלוֹ ם
ראה וגו' )פ ,טו( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלחֲ◌ ַ◌ [(.
מ(מים ּו ◌ְ ◌ֵ
הבט ◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ ּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֲ◌ ,חלוֹ ם
תחתוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ִחיצוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רגּ ה ◌ַ ◌ְ ּ
ה ּוא ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
אחד ◌ִ ◌ִ ◌ִ
ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
מ00ים ׁ ◌ֶשל ◌ְנב ּו ◌ָאהָ◌ ,מה ◌ַ ◌ַּ
נראה
החלוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראהֲ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
נתב ◌ֵארֹ ּ .
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
למטהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מדּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַ
רגּ ה ׁ ◌ִש ◌ִ0ית ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ָּ◌ 3
דרגוֹ ת,
כמה ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַ ◌ְ ֹ
ה7מאלְ◌ ,ויוֹ ◌ֵרד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
לכלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֲחלוֹ ם ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
לח ◌ָ ּי ◌ִבים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ּ
ְונראה ◌ֲחלוֹ םּ ִ◌ ֲ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת.
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
ואפל ּו ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
אפל ּו ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ינים
המ ◌ִ
מעים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
קחים ◌ֲחלוֹ ם ◌ְ ׁ
פעמים לוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חקים ]בהם[ ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני
מהם ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ֲ ◌ִ
אדםֶ◌ ֵ◌ .
לבני ◌ָ ◌ָ
דיעים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרעיםּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ִ
ברי
מעים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ולפעמים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
זביםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ברים ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דיעים ◌ָ ◌ֶ
אדם ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
להם
דיעים ◌ָ ◌ֶ
לרש ◌ִעים ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
ולפעמים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמתִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֱ ◌ֶ
אמת,
ראה ◌ֲחלוֹ ם ◌ֱ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִניםַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ָר ׁ ◌ָשע ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ֶ ◌ְ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
גפן? זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מהי ◌ֶ ◌ֶ
ריגםִ◌ ַ◌ .
ש ◌ִ ◌ִ
שה ◌ָ ׂבגּ ◌ֶפן ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ַ ◌ֶ
0מים,
פקד ◌ֶגּ ◌ֶפן ֹזאתִ◌ .מ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראה וּ ◌ְ ֹ
מ-מים וּ ◌ְ ◌ֵ
הבט ◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פ( ◌ַ ◌ֵּ
מ0מים
הש ◌ִליִ◌ ַ◌ ָ◌ ִ◌ %
אמר )איכה ב( ◌ִ ׁ ◌ְ
נזרקהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ממקוֹ ם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ִ ◌ָּ
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צבאוֹ ת
§¨

אהים
יהו  ¡ ¦
נקרא :כ § ¨Ÿ
בש §מ¨ § ¦ %
ּו § ׁ ¦
האר ּ¨פ ¤ני¦ § %ונ ּ¨ו ׁ¥ש ¨עה:
יבנ ּו ¨ ¥
הש ¥
¦ׁ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

ריגם
ש ◌ִ ◌ִ
לשה ◌ָ ׂ
ודּ איְ◌ ׁ .ש ◌ָ
פקד ◌ֶגּ ◌ֶפן ֹזאתֶ◌ ,גּ ◌ֶפן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ֹזאתַ◌ ַ◌ ,
ארץּ .ו ◌ְ ֹ
◌ֶ ◌ֶ
עליה.
רבצים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
צאן ֹ ◌ְ ◌ִ
עדרי ֹ
שה ◌ֶ ◌ְ ◌ֵאמר )בראשית כט( ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
 ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַמה,חכמת ׁ ◌ְש ֹ
כפרחת ֶ◌ ׁ -ש ◌ָּכת ּוב )מלכים א ה( ◌ַו ּ◌ֵת ◌ֶרב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
והיא ◌ְ ַֹ ◌ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
האירה ◌ַ ◌ְּ
מטה.
נצ ּה  -זוֹ ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בנהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
הל ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
עלתה ◌ִ ◌ָ ּ

f
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פא

לאהים
הרנינ ּו ¦ ¥
לאסף :ב © § ¦
למנ ּ¥צ ©ח ©על ©הגּ¦ ּ¦תית § ¨ ¨
א ©§©
יעקב :ג §שׂ א ּו
לאהי ' © Ÿ £
הריע ּו ¥ ¥
' ע ּו ּ¥זנ ּו ¨ ¦
נבל :ד ּ¦ת §קע ּו © ׁ ¤Ÿ
בחדש
נעים ¦עם ¨ ¤
זמרה ּו §תנ ּו Ÿ
¦ §¨
תף ּ¦כ ּנוֹ ר ¨ ¦
מש ּ¨פט
ראל ה ּוא ¦ ׁ §
לישׂ ¨ ¥
חק § ¦ §
ׁשוֹ ¨פר ּ©ב ּ¥כ ¤סה §ליוֹ ם ©חגּ ¥נ ּו :ה ּ¦כי Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

למי שי לו מחשבות עבודה זרה
הרנינו לאלהים )פא ,ב(] :שימוש תהלים לפרק פא[ ג"כ לבל תעבוד
ע"א.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּׁשֹופר
ׁשמיעת קֹול ַ ָ
ידי ְ ִ ַ
ּכּסא ַה ָּכבֹוד ַעל ְ ֵ
מּלפני ִ ֵ
ּבאים ִ ִ ְ ֵ
הרחמים ַה ָ ִ
ַָ ֲ ִ
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר וגו' )פא ,ד( :
ּ ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֹ ◌ֶ ׁ
הכ ּפ ּו ◌ִרים,
ה0נה ◌ְויוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ראהְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ּב ֹ ׁ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
צריכים
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ויש ◌ָ ◌ֵ
לקטרגׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מצא ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
"ח
מי"ם ר ּו ◌ַ
א"ש ּו ◌ַ ◌ִ
להתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּב0וֹ ◌ָפר ּו ◌ְלעוֹ ◌ֵרר קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ּול ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
מיע אוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ִ ּ
להש ◌ִ ◌ַ
אחדּ ,ו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
שים ◌ֶ ◌ָ
ְונע ◌ִ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
מתוֹ ַ◌ %ה0וֹ ◌ָפרְ◌ .ואוֹ תוֹ
מכה ּבוֹ ◌ְועוֹ ◌ֶלה.
הדּ ין ּו ◌ַ ◌ֶּ
קוֹ ל עוֹ ◌ֶלה ◌ַעד ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ִ
מל ◌ַמ ◌ָּטהּ ַ◌ ,
יע ◌ַ ּ
נתקן
יעקב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקוֹ ל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
הקוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּ◌ְ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
למעלהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רחמיםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ְּכמוֹ
"ח
א"ש ◌ְור ּו ◌ַ
אחד ◌ָ ּכל ּול ◌ְּב ◌ֵ ׁ
למ ◌ָּטה קוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
ררים ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מתעוֹ ◌ֵרר
מתוֹ ַ◌ %ה0וֹ ◌ָפרּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ִ ּ
צאים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מי"ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
"ח
מי"ם ר ּו ◌ַ
א"ש ּו ◌ַ ◌ִ
למעלה ׁשוֹ ◌ָפרְ◌ .ואוֹ תוֹ קוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ּול ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ִנתקןְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ֶזה ◌ִ ◌ְּ
ונתקן ◌ָהעוֹ ◌ָלם
מלמעלהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ְ ◌ֶוזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
מל ◌ַ ◌ָּ
הרחמים.
ְונמצאים ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
]זוהר ח"א פ' וירא )דף קיד[(.
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I

לקטרג
לש-ט ◌ַּב ◌ִדּ ין ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מתער ◌ֵ ּבבֶ◌ ׁ ,שחוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ׁ ◌ְ
מקטרג ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְואוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מתערבב
רחמיםָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ורוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
לעשוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָדּ ן
ְותש ּכֹחוֹ ◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ ◌ָ ׁ
עשה ◌ִדין - -א ◌ָ ּכ!%
אמר ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ת ◌ַ
רחמיםֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ּ ֹ
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ּ
רחמיםּ .בֹא
והעוֹ ◌ָלם ◌ִנדּ וֹ ן ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רחמים ◌ִעם ◌ִדּ יןָ◌ ְ◌ ,
מתחב ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
חגּ נוּ ,
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים פא( ּ◌ִת ◌ְקעוּ ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
לה ◌ִ ּזיק
הרע ◌ְ ◌ָויכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
הרי ◌ָאז ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ָ
מתכ ּ◌ָסהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הל ◌ָ ◌ָ
רחמים ,עוֹ ◌ָלה ◌ַ ◌ְּ
מעברת
בנה ּו ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָ ◌ָ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָלעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
יתקרב
לש-טְ◌ ,ועוֹ ◌ֵבר ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מתער ◌ֵ ּבב ◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
מ0םְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ָ
לערבב אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ִמי
צריּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
ה0נה ◌ָ ◌ִ
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ְ ּב ֹ ׁ
◌ְל ׁ ◌ָשםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
צרי%
הכ ּפ ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ִ
דע ◌ְּכל ּוםְּ◌ .ביוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
מ0נתוֹ ◌ְו-א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואז
קריבים לוֹ ָ◌ ְ◌ ,
7עיר ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נחת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּב ◌ָ ◌ִ
ולעשוֹ ת לוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ָלנ ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
ה0נה
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַּב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
ראלָ◌ ֲ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
לסנגוֹ ר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
מתהפֵ◌ ָ◌ ְ◌ %
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
שוֹ ת ◌ְּכל ּום .רוֹ ◌ֶאה
לע ׂ
מתערבבֶ◌ ׁ ,ש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
דע ◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ
מלמעלה
ורחמים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
התעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
הרחמים עוֹ ◌ִלים ◌ִמ ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
דע ◌ְּכל ּום
מתער ◌ֵ ּבב ◌ְו-א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
יניהםָ◌ ,אז ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
בנה עוֹ ◌ָלה ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ְוהל ◌ָ ◌ָ
◌ ּ◌ְ
לש-ט.
◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
עליהם
וחס ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רחמים ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
וה ◌ָּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו; ה ּוא ◌ָדּ ן ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ
ראש
ימים ׁ ◌ֶש ◌ֵּבין ֹ ׁ
עש ◌ָרה ◌ָ ◌ִ
זמן ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ׂ
להם ◌ְ ◌ַ
ּומוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ֶ
לפניו
ה0בים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לקבל ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ◌ִ
הכ ּפ ּו ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ה0נה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה
הכ ּפ ּו ◌ִריםַ◌ ְ◌ .
מעלה אוֹ ◌ָתם ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
מחטאיהם ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
להם ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
לכפר ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מצ ◌ֶ ּוה ◌ַ ◌ָ ּ
שה,
מע ◌ֶ ׂ
ראל ◌ַ ◌ֲ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
כל ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ּ ֹ
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
עליהם
יש-ט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
צריְ◌ %ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
עליהם ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ׁ ◌ְש-ט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
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I

ויהי ּו ◌ָּ◌ 3
הב ◌ִנים
האב ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
אהבת ◌ָ ◌ָ
ארץ ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
יקים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
כלם ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
הדּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ִ
ברים.
הדּ ◌ָ ◌ִ
ארנ ּו ◌ַ ◌ְ
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
בדב ּו ◌ִריםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מעשה ּו ◌ְ ◌ִ ּ
ְוהכל ּ◌ָתל ּוי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אדם[ֹ ּ ַ◌ ◌ ,

]בני

מּכל
אליו ִ ָ
ֹותם ֵ ָ
קרב א ָ
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֵ ַ
יׂשראל ֶ ַ
ׁשריהם ִ ְ ָ ֵ
ַא ְ ֵ ֶ
ּומּמקֹום ָרחֹוק
בהם ִ ָ
והתרּצה ָ ֶ
זרה ְ ִ ְ ַ ָ
עבֹודה ָ ָ
ֹובדי ֲ ָ
האּמֹות ע ְ ֵ
ָֻ
אליו
ֹותם ֵ ָ
קרב א ָ
ֵַ
בחד ׁש ׁשוֹ ◌ָפר וגו' )פא ,ד( :
ּ ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שם
לחדשַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
ה0ביעי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
חדש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּב ֶֹ ◌ ׁ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
חגּ נוּ ְ◌ ׁ ַ◌ .
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
פא( ּ◌ִת ◌ְקעוּ ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
בדי
הא ּמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ֵ
מכל ◌ָ ◌3
אליו ◌ִ ◌ָ ּ
קרב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ַ
אליו.
קרב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
ממקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק ◌ֵ ◌ַ
והתר ◌ָ ּצה ◌ָ ◌ֶ
זרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
בהםּ ,ו ◌ִ ◌ָּ
אמר ה'
כה ◌ָ ◌ַ
העם ּ ֹ
אמר ◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ֶאל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )יהושע כד( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
להראוֹ ת
תיכם ◌ֵמעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ישב ּו ◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הנּ ◌ָהר ◌ָ ׁ ◌ְ
עבר ◌ַ ◌ָ
ראל ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
א-הי ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֱ ◌ֵ
וכת ּוב,
אליוָ◌ ְ◌ ,
וקרב אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
בהם ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
התרצה ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ִ ◌ָּ
ממקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ֶ ◌ַ ּ
הנּ ◌ָהר ◌ְוגוֹ 'ּ ַ◌ .ב ּ ◌ְפס ּו ◌ִקים
מעבר ◌ַ ◌ָ
אברהם ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
אביכם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ָואקח ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
דעים ◌ֶאת ◌ֶזה,
ראל -א ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
וכי ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ׂ
להסת ◌ֵּכלִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הלל ּו ◌ֵ ׁ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע?
◌ְ ◌ָ
]זוהר ויקרא פ' אמור )דף צ"ח[(:

ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
נסתר
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ונגליתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
נסת ◌ֶרת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
ועל ◌ֵּכן
התוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁשַ◌ ְ◌ ,
ְונגלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
דעיםָ◌ ,ל ◌ָּמה
ראל ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ויש ◌ָ ◌ֵ
ונגליתִ◌ .אם ◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
נסת ◌ֶרת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
אמר ה'? ◌ֶ ◌ָ ּ
הרב
הטוֹ ב ◌ָ ◌ַ
סתר ◌ַ ◌ָ
ודּ אי ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב ּכֹה ◌ָ ◌ַ
הדּ ◌ָבר ּ ַ◌ -
התר ◌ָ ּצה ◌ָ ּב ◌ָאבוֹ ת,
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
שה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
לכבוֹ דוֹ ְ◌ ,והוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתם
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ
מרכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
שה אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
ְוע ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ
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המאוֹ רוֹ תְּ◌ ,כ ◌ֵדי
נכ ◌ָ ּבד ◌ָקדוֹ ׁשְ◌ ,מאוֹ ר ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ
נהר ◌ֶ ◌ְ
מתוֹ ָ◌ ָ◌ %
◌ִ ּ
ישב ּו
הנּ ◌ָהר ◌ָ ׁ ◌ְ
עבר ◌ַ ◌ָ
אמר ה' ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
כה ◌ָ ◌ַ
תעטר ◌ַּב ◌ֶהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובֹ ּ ,
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
הנּ ◌ָהר ׁ ◌ֶש ּ◌3מ ◌ָ ּכר ◌ְונוֹ ◌ָדעֵ◌ .מעוֹ ◌ָלם
הנּ ◌ָהר  -אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
תיכם ◌ֵמעוֹ ◌ָלםָ◌ ַ◌ .
◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
 ◌ַמה ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ּכאן? ◌ֶ ◌ָ ּהנּ ◌ָהר
מעבר ◌ַ ◌ָ
חכמהֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ .
להראוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵמעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ ,
ישב ּו
הנּ ◌ָהר ◌ָ ׁ ◌ְ
עבר ◌ַ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
נקרא עוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
נהר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
והאמת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
הטוֹ ב ◌ְ ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
תיכם ◌ֵמעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
להראוֹ ת ◌ַ ּ
ראלּ ַ◌ ֶ◌ ָ◌ .
מעבר
אברהם ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
אביכם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואקח ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
הנּ ◌ָהרַ◌ .מה ◌ֶ ּזה אוֹ ◌ֵמר? ◌ֶ ◌ָּ
נדבק ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אברהם -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אלא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
נהר ◌ְּכמוֹ
ּ
ּ
הנּ ◌ָהר ◌ַה ◌ֶזהַ◌ ,אף ◌ַעל
ראהָ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
להתח ◌ֵזקֹ ּ .
דבק ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ִצדּ וֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ִיצחק ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
צחק
מתח ◌ְז ◌ִקים ּבוֹ ּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
מצדּ וֹ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ִדּ ין ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים ◌ִדּ ◌ִינים ◌ִ ◌ִ ּ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים
והת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
אזי ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בניוַ◌ ֲ◌ ,
מתח ◌ֵ ּזק )בדיניו( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
והמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ִדין
מתת ◌ֵ ּקןֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
וכסא ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לדיןֵ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ
חגּ נוּ .
בחד ׁש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָודן ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ .אזִ◌ּ ,ת ◌ְקעוּ ◌ַ ֶֹ ◌
הדּ ין וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לתקן ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל
לסלק ּ◌ִכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ִ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ראל ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
ַרחמים ,וּ ◌ַב ◌ֶּמה? ◌ַּב-וֹ ◌ָפר.
◌ ◌ֲ ◌ִ

ּקׁשיא
ודינא ַ ְ ָ
רפיא ְ ִ ָ
ׁשּפט – ִּדין ַ ְ ָ
ּומ ְ ָ
ֹחק ִ
בחד ׁש ׁשוֹ ◌ָפר וגו' )פא ,ד( :
ּ ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌
בחד ׁש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם
ואמר) ,תהלים פא( ּ◌ִת ◌ְקעוּ ◌ַ ֶֹ ◌
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רפה,
בחדש? ◌ֶזה ◌ֵ ּבית ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ֶ
בחד ׁש ׁשוֹ ◌ָפרַ◌ ,מה ּו ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
חגּ נוּ ִ◌ּ .ת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌
◌ַ ◌ֵ
חדשּ ַ◌ .ב ◌ֶ ּכ ◌ֶסה ) -כסא של העולם העליון ,כסא של אות ה' ,זה פחד
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קרא ֶֹ ◌ ׁ
יצחק.
קשהַ◌ ּ ,פ ◌ַחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחק שהוא כסא למלך העליון .עוד בכסה( ◌ֶזה ◌ִדּ ין ◌ָ ׁ ◌ֶ
תכ ּ◌ֶסה ◌ָּת ◌ִמידֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ה ּוא ◌ִדּ ין ◌ְ ּב ◌ִ ּ
חק ֶ◌ -זה ◌ִדּ ין
גל ּויִּ◌ .כי ֹ
◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
גלל ◌ֶזה
אחדִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
ניהם ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ֶ◌ -זה ◌ִדּ ין )קשה(ּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
רפהּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רל"א[(:
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I

I

אחד.
ניהם ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
ימיםּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ

הּׁשמים
מלכּות ַ ָ ַ ִ
עליו ֶאת ַ ְ
מחיל ָ ָ
יצרֹו ִ ֵ -
הּכֹובׁש ֶאת ִ ְ
ָּכל ַ ֵ
הנּעלם )דף
מדרשׁ ַ ֶ ֱ ָ
שׂ מוֹ ◌ְוגוֹ ' )פא ,ו( ] :זוהר ח"א פ' ויראָ ְ ִ ,
◌ֵעד ּות ◌ִ ּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ
רבי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ּב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה) ,שופטים ג( ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
אשר
ואלה ◌ַהגּ וֹ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
קוִּ◌ ַ◌ [(.
רביִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ראלַ◌ ָ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
לנ ּסוֹ ת ◌ָ ּבם ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
יח ה' ◌ְ ◌ַ
הנּ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ראיתי ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
עוֹ ◌ָלם] ,ואין העולם[ עוֹ ◌ֵמד ]ואין מעלה[ ◌ֶ ◌ָּ
לטים ◌ַעל
אלא ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
אמר
שמוֹ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
אמר )תהלים פא( ◌ֵעדוּ ת ◌ִּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ ׂ
◌ְרצוֹ ן ◌ִל ◌ָ ּבםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והמ ◌ְלכוּ ת? ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
עלה ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
תה ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
למה ◌ָ ◌ָ
◌ַרב ◌ְיה ּו ◌ָדהָּ◌ ָ◌ ,
זכה יוֹ ◌ֵסף ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
עליו ◌ֶאת
מחיל ◌ָ ◌ָ
יצרוֹ ִ◌ ֵ◌ ,
בש ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
הכוֹ ◌ֵ ׁ
יצרוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
בש ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָּכ ◌ַ ׁ
נינוּ ָּ◌ ,כל ◌ַ ּברא ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אחא- ,א ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַרב ◌ָ ◌ָ
ה-מיםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
מלכוּ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הרע ◌ֶ ◌ָּ
והאם רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אדםִ◌ ַ◌ ְ◌ .
לנסוֹ ת ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ַ ּ
◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו?
אחאַ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַרב ◌ָ ◌ָ
אדם? ◌ֵּכןֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
לנסוֹ ת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ
נביא ◌ְוגוֹ ' ּו ◌ָבא ◌ָהאוֹ ת
קר ◌ְ ּבִ◌ ָ◌ %
מ0כת ּוב )דברים יג( ◌ִּכי ◌ָיק ּום ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ֶ ◌ָ ּ
נסיוֹ ן,
צריָ◌ּ ִ◌ %
ול ◌ָּמה ◌ָ ◌ִ
א-היכם ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
מנסה ה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
ְוהמוֹ ◌ֵפת ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ,כי ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ ◌ַ ּ
לתן
לפניו? ◌ֶא ◌ָּלא ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ּ◌ֵ
אדם ◌ְגּ ל ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מעשי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְולוֹ ט? ֹי ׁ ◌ֵשב ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ַער
אדםֵ◌ ְ◌ .
לבני ◌ָ ◌ָ
ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ִר ּיוֹ ת.
לנסוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ◌ַ ּ
סדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֹ

ּביֹותר
הּקדׁש ְ ֵ
ּולׁשֹון ַ ֹ ֶ
ׂשבעים ָלׁשֹון ְ
למד ְ ֵ ִ
הּצּדיק ַ ָ -
יֹוסף ַ ַ ִ
ֵ
רבי
◌ֵעד ּות ◌ִ ּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָשׂ מוֹ ◌ְוגוֹ ' )פא ,ו( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רי"גּ ִ◌ ַ◌ [(:
◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח,

)תהלים פא(

הרי
שמוֹ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ .
◌ֵעדוּ ת ◌ִּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ ׂ
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דש יוֹ ◌ֵתרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הק ◌ ׁ
לשוֹ ן ◌ַ ּ ֶֹ
לשוֹ ןּ ,ו ◌ְ ׁ
בעים ◌ָ ׁ
רש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַמד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ראה,
אבל ◌ַמה ּזוֹ ◌ֵעד ּות? ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ָמעָ◌ ֲ◌ .
ידעתי ◌ֶ ׁ ◌ְ
ש ◌ַפת -א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
)שם( ◌ְ ׂ
עשה יוֹ ◌ֵסף
הדּ ◌ָברׂ ָ◌ ָ◌ ,
אחזה ּבוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
טיפר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
אשת ּפוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ׁ ◌ֶ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
נהֵ◌ ְ◌ ,
דע ◌ְ ׁ
עצמוֹ ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
וכן ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ַעד אוֹ ◌ָ ּ
לשוֹ ◌ָ ּ
בגדוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
שה ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
תפ ◌ֵ ׂ
אחרוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לט( ◌ַו ּ◌ִת ◌ְ ּ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ
שה ּו? ◌ֶ ◌ָּ
נה,
דע ◌ְ ׁ
עצמוֹ ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
שה ◌ַ ◌ְ
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
תפ ◌ֵ ׂ
ות ◌ְ ּ ◌ְ
◌ַ ּ◌ִ
לשוֹ ◌ָ ּ
זרה
מא0ה ◌ָ ◌ָ
מרָ◌ ִ◌ ֵ◌ %
נגדּ וֹ ) :משלי ז( ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
וחת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
הק ◌ד ׁש צוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
מיענ ּו? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ּכל ◌ִמי
להש ◌ִ ◌ֵ
החליקהַ◌ .מה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אמריה ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ ◌ָ
כר ◌ָ ּיה ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מנּ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
ּ
תה ◌ֵעד ּות.
ל0כינה ◌ְ ◌ָ
מתק0ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עצמוֹ ◌ִמ ◌ֶזהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֵמר ◌ַ ◌ְ
ואח ּוז ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
שמוֹ ַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכאן
ספה ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵעד ּות ◌ִ ּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ ׂ
מהי? ה' ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּתוֹ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ִ
בזה.
פינחס ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵנּ א ◌ָ ◌ֶ
ספה י' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ

ׁשּבכתב
ּתֹורה ֶ ִ ְ ָ
נקרא ַצ ִּדיק ֹּכל ּ -ובֹו ָ
יֹוסף ִ ְ ָ
ֵ
◌ֵעד ּות ◌ִ ּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָשׂ מוֹ ◌ְוגוֹ ' )פא ,ו( ] :זוהר חדש פ' תולדות )דף ל"ג [(.יוֹ ◌ֵסף
הכיר ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
ההיא
קלריה ◌ַ ◌ִ
האס ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ּ
◌ִ ◌ִּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מז(
כלֶ◌ ׁ ,
נקרא יוֹ ◌ֵסף ◌ַּכ ◌ְל ּ ֹ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כלַ◌ ְ◌ ,
קראת ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ואהרן ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ונקרא ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ֹ .
ַויכלכל יוֹ ◌ֵסףָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ְכר ּו ◌ִביםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמע ◌ַ ּ
ועל ◌ֵּכן ◌ִנ ּ◌ְת ◌ָנה
יניהםַ◌ ְ◌ ,
מב ◌ֵ ◌ֶ
מעלה ◌ִ ◌ֵ ּ
הקוֹ ל ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עדתי ◌ְלָ◌ ׁ %שם
ידיהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כה( ◌ְונוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
תוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
נצח
מעלהֵ◌ ,הם ◌ֵ ◌ַ
הכר ּו ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְּ
אתְ◌ %וגוֹ ◌ֵמרֵ◌ ְ◌ .
◌ ◌ְִוד ◌ַ ּב ◌ְר ּ◌ִתי ◌ִ ּ◌ְ
למטה
לגּ ◌ִ ◌ָ
לה ◌ַ ◌ְ
מכי ◌ַהגּ ּוףְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ֵ ׁ
והם ׁ ◌ְש ◌ֵני ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ְוהוֹ דֵ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ּ
בירה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ודּ איַ◌ ,על
עליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ַ
והם ◌ֶ ◌ְ
נקים ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ הֵ◌ ְ◌ ,
יהֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
חת ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ְכר ּו ◌ִבים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
העד ּות? ◌ֶזה
העד ּותּ .ו ◌ִמי ◌ָ ◌ֵ
צדק ◌ֲארוֹ ן ◌ָ ◌ֵ
קרא ◌ֶ ◌ֶ
העד ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֲארוֹ ן ◌ָ ◌ֵ
ונקרא תוֹ ◌ָרה
שמוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פא( ◌ֵעדוּ ת ◌ִּביהוֹ ◌ֵסף ◌ָ ׂ
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 Iזוהר תהלים I

I

והארוֹ ן ◌ַה ֶ◌ ּזה ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה.
כתבָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
למעלהּ3◌ ,כ ◌ָּלם
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ָאבוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ודוד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָאח ּוז
כתבּ ,תוֹ ◌ַרת ה'ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְרמ ּו ◌ִזים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
קב ◌ָלהּ ,ו ◌ִמּ 0ום
דברי ◌ַ ◌ָ ּ
ריתאֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהָ◌ ,רמ ּוז ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּב ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קרא
כתבֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
קב ◌ֶלת אוֹ ר ◌ִ ּ
קב ◌ָלהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶּ
נקראת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
הכר ּו ◌ִבים
ונקראת ּכֹלְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְּ
ונקרא יוֹ ◌ֵסףֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
צדּ יקָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
והנּ ◌ַצח
העד ּותֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מדים ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ֲארוֹ ן ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ◌ִנים עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מז ◌ֵ ּוג
ה0מיםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
וזה ּו ◌ִס ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
בארץֶ◌ ְ◌ ,
0מים ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
כל ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְוההוֹ ד ◌ִּכי ֹ
◌ ◌ַ
0ב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּ ָ◌ -ב ◌ָרא
וכ; ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
לארץ ◌ַה ּזוֹ ָ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נקרא ◌ֵעד ּותֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵעד ּות ◌ִּביהוֹ ◌ֵסף
למטהְ◌ .ויוֹ ◌ֵסף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
נגדּ וֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ועל
למטהַ◌ ְ◌ .
כלָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ַ ּב ּ ֹ
שמוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ׂ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יחד
לכים ◌ַ ◌ַ
ה-כינה ◌ָהיוּ הוֹ ◌ְ ◌ִ
וארוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינוּ ָ◌ ,ארוֹ ן ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ֲ
יבם ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲארוֹ נוֹ ת
מריםַ◌ :מה ּ◌ִט ◌ָ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּברָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֵ ּ
ודּ אי,
0כת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ .ק ◌ֵ ּי"ם ◌ַ ◌ַ
להםִ◌ :ק ◌ֵ ּים ◌ֶזה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
יבים ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ִ
האל ּו? ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
וצדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלם ,ה ּוא ◌ַ ◌ִ ּ
הק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ◌ַ ◌ִ

ּכראּוי
לכּבדּה ָ ָ
וצריָ ְ ַ ְ 5
ּדקּודׁשא ָּברּו 5הּוא ְ ָ ִ
ׁשמּה ְ ְ ָ
ֹורייתא – ְ ָ
אְָ ָ
ואעידה ◌ָ ּב! ◌ְוגוֹ ' )פא ,ט( ] :זוהר ח"ב פ' משפטים )דף קכ"ד[(.
עמי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ַמע ◌ַ ּ◌ִ
ׁ ◌ְ
רבי
0מר ּו ּ ִ◌ ַ◌ -
אליכם ּ◌ִת ◌ָ ◌ֵ
אמרתי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בכל ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אחר ּו ◌ְ ֹ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
יהיה
ואעידה ◌ָ ּבְ◌ #וגוֹ ', ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים פא( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ַ ◌ִּ
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מצרים ◌ְוגוֹ '.
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עלֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ #
המ ◌ַ ◌ְ
א,היַ◌ּ ַ◌ #
אנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ְבֵ◌ #אל ◌ָזר ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ֹ ָ◌ .
הפס ּו ◌ִקים ◌ַ ◌ָּ
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ָ ּב ◌ֶהם.
דשֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
הק ◌ ׁ
אמרם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
הלל ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ְ
האדם,
התוֹ ◌ָרה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הזהירה ◌ַ ּ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ַמע ◌ַע ּ◌ִמי ּ ְ◌ -ב ◌ַ ◌ָּ
מזהיר ◌ַ ◌ָ ּ
והכל
האדםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי
מצווֹ ת ◌ַ ּ
מר ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
האדם ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
עלת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְלתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּהְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ◌ֵ0ם
התוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
מר ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
התוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א,
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
0נינ ּוָּ◌ ,כל ◌ַ ּ
וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ◌ֵ-ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁשִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכל
עליוֹ ןֵ◌ ׁ ,שם ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ֶאת
אחדֵ◌ ׁ ,שם ◌ֶ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ
עשה ּ ◌ְפ ◌ָגם
אלוּ ◌ָ ◌ָ ׂ
אחת ּ◌ְכ ◌ִ ּ
ממ ◌ָנּ ה אוֹ ת ◌ַ ◌ַ
רע ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָּכל ◌ַה ◌ֵ-מוֹ ת ,וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ַּב ◌ֵ-ם ◌ַ ◌ָ ּ
תזכיר ּו - -א
אחרים -א ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
א-הים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ושם ◌ֱ ◌ִ
הקדוֹ ׁשָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוֵ◌ ׁ ְ◌ ,
ושם
אמרֵ◌ ׁ ְ◌ ,
ממ ◌ָנּ הַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תוֹ ◌ִסיף ◌ַעל ◌ַ ּ
תגרע ◌ִ ◌ֶּ
אינם
אחרים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
ספרים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
תעסק ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחרים ֶ◌ -זה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
א-הים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
י0מע ◌ַעל ּ ◌ִפיֶ◌ ׁ - %ש ◌ָאס ּור ◌ֲ ◌ִ ּ
להזכ ◌ָירם
אפל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
התוֹ ◌ָרה- .א ◌ִ ◌ָ ◌ַ
מצד ◌ַ ּ
◌ִ ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה.
טעםּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַעל ◌ַ ּ
מהם ◌ַ ◌ַ
ְוללמד ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ֹ

ׁשּבא
ׁשּכל ִמי ֶ ָ
הרע ְלתֹוכֹוָ ֶ .
ּיצר ָ ָ
אדם ֶאת ַה ֵ ֶ
יכניס ָ ָ
ׁשּלא ַ ְ ִ
ֶ ֹ
ּכׁשּמתח ֵּבר ּבֹו
ׁשהרי ְ ֶ ִ ְ ַ
להתח ֵּבר ִעּמֹו ֵאל ָזר ָׁשרּוי ְּבתֹוכֹו ֶ ֲ ֵ
ְִ ְ ַ
אמּונת
לעבר ַעל ֱ ַ
ּובא ַ ֲ ֹ
ּדברי ת ָֹורה ָ
לעבר ַעל ִ ְ ֵ
מּיד ָּבא ַ ֲ ֹ
אדם ִ ָ
ָָ
הּקדֹוׁש
הּׁשם ַ ָ
ֵַ
ואעידה ◌ָ ּב! ◌ְוגוֹ ' )פא ,ט( ] :זוהר ח"ג פ' אמור )דף ק"ו[(.
עמי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ַמע ◌ַ ּ ◌ִ
ׁ ◌ְ
איש ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יצחק
חטאוֹ ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונשא ◌ֶ ◌ְ
א-היו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
יקלל ◌ֱ ◌ָ
◌ִאי ׁש ◌ִ ׁ
ראל ◌ִאם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִלי
יש ◌ָ ◌ֵ
ואעידה ◌ָ ּבׂ ְ◌ ִ◌ #
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים פא( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ַע ּ◌ִמי ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
נכרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב -א
לאל ◌ֵ ◌ָ
חוה ◌ְ ◌ֵ
יהיה ◌ְבֵ◌ #אל ◌ָזר ◌ְו,א ◌ִת ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
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נכר? ◌ֶ ◌ָּ
אלא -א
לאל ◌ֵ ◌ָ
חוה ◌ְ ◌ֵ
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
יהיה ◌ְבֵ◌ %אל ◌ָזרַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הרע ◌ְלתוֹ כוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
אדם ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
יכניס ◌ָ ◌ָ
ִיהיה ◌ְבֵ◌ %אל ◌ָזרֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֶ
הרי
עמוֹ ֵ◌ ,אל ◌ָזר ׁ ◌ָשר ּוי ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להתח ◌ֵּבר ◌ִ ּ
ברי תוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ָבא
לעבר ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
אדםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
תחבר ּבוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲחווֹ ת
אחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ %
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ָבא ◌ַ ◌ַ
לעבר ◌ַעל ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ֹ
יהיה ◌ְבֵ◌ #אל ◌ָזרֵּ◌ .כ ◌ָיון
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אחריםַ◌ ְ◌ ,
לאלילים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ ◌ִ
אחרים
לאלילים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲחווֹ ת ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ ◌ִ
תבא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
יהיה ◌ְבֵ◌ %אל ◌ָזר- ,א ◌ָ ֹ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
חוה
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
ְולעבר ◌ַעל ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ועל ◌ֶזהִּ◌ ,כי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יקלל
האדםַ◌ ְ◌ .
רעה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
נכרְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
לאל ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
לטען ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ֵּ
הרע
יצר ◌ָ ◌ָ
קלל ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ֵאל ◌ָזרֶ◌ ֵ◌ ,
א-היוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ֱ ◌ָ
אמת
בריו ◌ֱ ◌ֶ
דעים ◌ִאם ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
איננּ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ואנ ּו ◌ֵ ◌ֶ
עליוָ◌ ְ◌ ,
פעמים ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ונקב ׁ ◌ֵשם ה' מוֹ ת י ּו ◌ָמת.
אבל ◌ְ ֹ ◌ֵ
חטאוֹ ָ◌ ֲ◌ .
ונשא ◌ֶ ◌ְ
ועל ◌ֶזהׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אוֹ -אַ◌ ְ◌ .
ונסלח ◌ֶ ◌ְ
חטאוֹ ? ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונשא ◌ֶ ◌ְ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,אם ◌ָ ּכָ◌ ,%ל ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ַ
חטאוֹ
אמר ◌ֱ ◌ַ
אמר לוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
להיוֹ ת! )אלא( ◌ָ ◌ַ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
א-היְּ◌ ,כמוֹ
אמרִּ◌ ,כי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
א-היו
יקלל ◌ֱ ◌ָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
פרשּ ִ◌ ַ◌ .
סתםְ◌ ,ו-א ◌ֵ ◌ַ ׁ
ארנ ּו ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ונקב ׁ ◌ֵשם ה'
אבל ◌ְ ֹ ◌ֵ
חטאוֹ ָ◌ ֲ◌ .
ונשא ◌ֶ ◌ְ
פרשֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
סתםְ◌ ,ו-א ◌ֵ ◌ַ ׁ
◌ְ ◌ָ
ואין לוֹ ◌ְר ׁש ּות
הכלֵ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ָ ּכאן ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ּ ֹ
מוֹ ת י ּו ◌ָמתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עליו ◌ְּכ ◌ָלל.
לטען ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ֹ
ה-ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִהנּ וֹ ◌ֱאמוּ ◌ַנת
הרי ◌ַ ◌ֵ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיּ ָ◌ ,כֶ◌ %זה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
מדים ◌ָּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
ועל ◌ֶזה עוֹ ◌ְ ◌ִ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
והת ◌ְ ּ
רבבוֹ ת עוֹ ◌ָלמוֹ ת
ורבוֹ א ◌ִ ◌ְ
אלפים ◌ְ ◌ִ ּ
אלף ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אחת ◌ְּתלוּ ◌ִיים ◌ֶ ◌ֶ
זעירה ◌ַ ◌ַ
◌ְּבאוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינוּ ָ◌ ,האוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשל ּ◌ְת ׁשוּ קוֹ תַ◌ ְ◌ ,
הללוּ ◌ְק ׁשוּ רוֹ ת ◌ֵא ּלוּ
עליוֹ ◌ִנים )עולמות( ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ת
רבבוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
אלף ◌ְ ◌ָ
וכמה ◌ֶ ◌ֶ
באלוּ ָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ ּ
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 Iזוהר תהלים I

יא

I

ונסתר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַמה ◌ֶ50א
ונקשרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֱאמ ּו ◌ָנה )בגלוי(ָּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָואוֹ תְ◌ ,ועוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
בהםָ◌ ,העוֹ ◌ָלם
התוֹ ◌ָרה ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ָ ◌ֶ
והת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםּ ַ◌ ,
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
ה7יג ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ִ
ועל ◌ֵ ּכן ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים לט(
אחדַ◌ ְ◌ .
הבא ,ה ּוא ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
וכת ּוב) ,קהלת ה( ◌ַאל
בלשוֹ ◌ִניָ◌ ְ◌ .
מחטוֹ א ◌ִ ◌ְ ׁ
דרכי ◌ֵ ◌ֲ
מרה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אש ◌ְ ◌ָ
אמרתי ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ש ◌ֶר.%
לחטיא ◌ֶאת ◌ְּב ◌ָ ׂ
ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֶאת ּ ◌ִפיִ◌ ֲ◌ ַ◌ %

לכעס
ֹוח ִ ְ ֹ
תהא נ ַ
ׁשּלא ְ ֵ
יהיה ְבֵ 5אל ָזר ֹ ֶ -
ֹלא ִ ְ ֶ
יהיה ◌ְב! ◌ֵאל ◌ָזר )פא ,י( ] :זוהר חדש פ' נח )דף כ"זֵ◌ [(.א ◌ֶּלה ּתוֹ ◌ְלדּ ֹת
א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יהיה ◌ְבֵ◌ #אל ◌ָזר
סנדּ ◌ַראי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים פא( ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אלכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ֹ ◌ַ
רבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ְּ
נחִּ◌ ַ◌ ,
הרע.
יצר ◌ָ ◌ָ
יהיה ◌ְבֵ◌ %אל ◌ָזר ֶ◌ -זה ◌ֵ ◌ֶ
נכר- .א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לאל ◌ֵ ◌ָ
חוה ◌ְ ◌ֵ
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
◌ְו,א ◌ִ ׁ ◌ְ
אלעזר
ארמיתּ ִ◌ ַ◌ .
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תבעל ◌ֲ ◌ַ ּ◌ִ
נכר ֶ◌ ׁ -ש5א ◌ִ ◌ְ ֹ
לאל ◌ֵ ◌ָ
חוה ◌ְ ◌ֵ
תש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
◌ְו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
לכעסֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
תהא נוֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ֹ
יהיה ◌ְבֵ◌ %אל ◌ָזר ֶ◌ ׁ -ש5א ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ֵמר- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הכוֹ ◌ֵעסְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
עקיבאּ ָ◌ ,כ%
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אליליםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
אל ּו עוֹ ◌ֵבד ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ֱ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ
למחר
שה ◌ָ ּכּ ,%ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרעַ◌ :ה ּיוֹ ם אוֹ ◌ֵמר ◌ֵלֲ◌ %ע ◌ֵ ׂ
יצר ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
היה אוֹ ◌ֵמר,
זרהְ◌ ,והוֹ ◌ֵלְ◌ %ועוֹ ◌ֵבד .ה ּוא ◌ָ ◌ָ
עבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ֵמר ◌ֵלֹ ֲ◌ %
דברים
ברים ◌ֲאמ ּו ◌ִרים? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ָ ּלןַּ◌ .ב ◌ֶּמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
למיד ◌ָ ◌ָ
◌ַּכ ◌ַעס ◌ַּת ◌ְ ◌ִ
חכם ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ◌ּ.
נגד ◌ַ ◌ָ ּ
אמרה ּתוֹ ◌ָרה )משלי כא( ◌ֵאין
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אחרים
דברים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אבל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לנגד ה'ָ◌ ֲ◌ .
עצה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ואין ◌ֵ ◌ָ
ואין ּ◌ְתב ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ֵ
חכמה ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
אצל ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
והרב ◌ֵ ◌ֶ
לכעסַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָאס ּור לוֹ ◌ִ ◌ְ ֹ
למידְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ֵהא ◌ָמצ ּוי ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ דוֹ
עליהם
יהיה מוֹ ◌ָראוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
למען ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
העםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואצל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ָ
מתרֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ּו ◌ְבמוֹ ◌ָראוֹ ָּ◌ 3◌ -
עסנ ּו ◌ָתם
אנ ׁ ◌ִשים ◌ָאס ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
מים 3◌ -מ ◌ָּתרּ .ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ֲ ◌ָ
◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לכעס,
קשה ◌ִ ◌ְ ֹ
הצּ ◌ִדּ יק ֶ◌ ׁ ָ◌ -
מדּ ת ◌ַ ◌ַ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מיםַ◌ ָ◌ .
ליראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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מצרים
מארץ ¦ § ¨ ¦
על¤ ¤ ¥ %
המ © §
אהי©ּ © ' %
יהו  ¡ ¤
§ ¨Ÿ
ראל
וישׂ ¨ ¥
עמי §לקוֹ ¦לי § ¦ §
ואמלאה ּו :יב §וא ׁ¨ש ©מע © ּ¦
הרחב ּ ¦פי¥ § © £ © %
©§ ¤
ילכ ּו
לבם § ¥
ואש ּ§ל ¥חה ּו ּ¦ב ׁ §ש ¦ריר ּות ¦ ּ¨
אבה ¦לי :יג ¨ ©ׁ £
א ¨ ¨
דרכי
ראל ּ¦ב § ¨ ©
ישׂ ¨ ¥
מע ¦לי ¦ §
תיהם :יד ל ּו © ּ¦
ּ§במוֹ £עצוֹ ¤ ¥
עמי ׁש© ¥ Ÿ
אשיב
צריהם ¨ ׁ ¦
ועל ¨ ¤ ¥
מעט אוֹ § ¤ ¥
§ © ּ¥
אכניע § ©
יביהם © § ¦ ©
יהלכ ּו :טו ּ¦כ § ©
יהו  § © ׁ £
עתם §לעוֹ ¨לם:
ויהי ¦ ּ¨
יכחש ּו לוֹ ¦ ¦
נאי § ¨Ÿ
¨ ¦ידי :טז §משׂ© § ¥
חטה ּו ¦מ ּצ ּור §דּ © ׁ
יע:%
בש © §
מחלב ¦ ּ¨
אכילה ּו ¤ ¥ ¥
יז ©ו ּ©י ¥ ¦ £
אשׂ ּ¦ב ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

הכת ּוב ◌ְלהוֹ רוֹ ת,
מכ ◌ָ ּלןּ .ו ◌ָבא ◌ַ ◌ָ ּ
לרצוֹ תְ◌ .וזוֹ ◌ַ ּ◌ִ
◌ְונוֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ
המ ◌ָדּ ה ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ּ.
◌ֵ ◌ֶ ּ
מהלכוֹ .
דע ּתוֹ  ,נוֹ ◌ַח ◌ְ ּב ◌ִד ּב ּורוֹ  ,נוֹ ◌ַח ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נח  -נוֹ ◌ַח ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
אלה ּתוֹ ◌ְלדּ ֹת ֹ ◌ַ
ענו,
עליוֵ◌ :אי ◌ָ ◌ָ
מרים ◌ָ ◌ָ
כש ◌ֵּמת ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ יקּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
איש ◌ַ ◌ִ
שה ◌ֶזה? ◌ִ ׁ
ּו ◌ִמי עוֹ ◌ֶ ׂ
הא-הים
יזכה? ◌ֶאת ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
רתיוּ ,ו ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְּבדּ ֹ ֹ ◌ָ
חסידָ◌ּ .ת ◌ִמים ◌ָ ◌ָ
◌ֵאי ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֲעלוֹ ת.
למעלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
נחָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
התהלַ◌ ֹ %

f
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פב

עדת ¥אל
אהים ' ¦נ ¨ּצב ּ©ב© £
לאסף ¡ ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¨
א ¦§
מתי ּ¦ת ׁ §ש ּ §פט ּו
יש ּפŸט :ב ©עד ¨ ©
אהים ' ¦ ׁ §
קרב ¡ ¦
ּ§ב ¤ ¤
עני
סלה :ג ׁ ¦ש §פט ּו ©דל § ¨ויתוֹ ם ¨ ¦
רש ¦עים ּ¦ת §שׂ א ּו ¨ ¤
פני § ׁ¨
עול ּו § ¥
¨¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

עול וגו' )פב ,ב( :
מתי ּ ◌ִת ׁ ◌ְש ּ ◌ְפט ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ַעד ◌ָ ◌ַ
לאמתוֹ ֶ◌ ,זה ּו ◌ְּכ ◌ִ ּ
הש ◌ִליט
אל ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
אמת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ּ
ְוכל ◌ַדּ ◌ָ ּין ׁ ◌ֶש5א ◌ָדן ◌ִדּ ין ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ָ
עמ ּה
ארצהִ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,
אמת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ותש ◌ֵלֶ◌ ֱ◌ %
◌ֶאת סמא"ל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם) .דניאל ח( ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
והפיל ◌ִ ◌ָּ
יהנּ ֹםַּ◌ ,בת ◌ַה ּז ּוג ׁ ◌ֶשל סמא"ל ◌ִעם
ויקים ◌ֶאת ◌ֵגּ ◌ִ
ה0כינהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמת -
ש ◌ַפת ׁ ◌ֶש ◌ֶקרִ◌ .דּ ין ◌ֱ ◌ֶ
יקים ◌ְ ׂ
האמת ◌ָ ◌ִ
סמא"לַּ◌ .ב ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
יהנּ ֹם ◌ְוסמא"לּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ,%
ש ◌ַפת ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ֵ◌ -גּ ◌ִ
האמצעיׂ ְ◌ .
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ
מ7מאלוֹ ּ ַ◌ ,בת ז ּוגוֹ ׁ ◌ֶשל
לפניו ◌ִ ◌ְ ֹ
יהנּ ֹם ּ ◌ְפת ּו ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַדּ ◌ָ ּין ◌ָדּ ן ◌ִדּ יןֵ◌ ,גּ ◌ִ
מאחוֹ ◌ָריו
מל ◌ַאַ◌ %ה ◌ָּמ ◌ֶות .סמא"ל ◌ֵ ◌ֲ
וחרב ◌ַעל ◌ַצ ◌ָ ּוארוֹ ְ◌ ַ◌ ,
סמא"לֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
לפניו
הח ◌ִ ּיים ּ ◌ָפת ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועץ ◌ַ ◌ַ
לימינוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
עדן ּ ◌ָפת ּו ◌ַח ◌ִ ◌ִ
וגן ◌ֵ ◌ֶ
מעל ◌ַצ ◌ָ ּוארוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ַ
המ ◌ֶות ◌ְו ׁשוֹ ◌ֵחט
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ראשוֹ ִ◌ .אם ◌ָדּ ן ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ֶקרׁ ,שוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
◌ַעל ֹ ׁ
מלאָּ◌ ַ◌ %
אמת,
ואם ◌ָדּ ן ◌ִדּ ין ◌ֱ ◌ֶ
יהנּ ֹםִ◌ ְ◌ .
שוֹ ◌ֵרף אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ֵגּ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכׂ %
אוֹ תוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
מעץ
מטעים אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֵ
עדן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
יכניסוֹ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואכל
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מעץ ◌ַ ◌ַ
ולקח ◌ַגּ ם ◌ֵ ◌ֵ
עליו )בראשית ג( ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
נאמר )משלי ג( ◌ֵעץ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִהיא
ברא ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ּה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
לעלםֶ◌ ׁ .ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
וחי ◌ְ ֹ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
חזיקים ◌ָ ּב ּה
למ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ◌ַ
]זוהר ח"ב )דף קיז (.זוהר תורה[
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¨¨ ׁ
רש ¦עים ©ה ¦ ּציל ּו:
ואביוֹ ן ¦מ ּ©יד § ׁ¨
הצדּ יק ּו :ד ּ©פ ּ§לט ּו ©דל § § ¤
ורש © § ¦
סדי
ימוֹ ט ּו ּ¨כל מוֹ § ¥
חש ¨כה ¦ § © ּ¨
יבינ ּו ּ©ב ¥ׁ £
ה א ¨ §ידע ּו §וא ¨ ¦
יתהלכ ּו ¦ ּ
עליוֹ ן
בני § ¤
אתם ּו § ¥
אהים ' © ּ¤
אמרתי ¡ ¦
אני ¨ © § ּ¦
ארץ :ו ¦ £
¨¤
ה(רים ּ¦ת ּפŸל ּו:
כאחד © ¨ ¦
אדם ּ§תמ ּות ּון ּו § © ©
אכן ּ§כ ¨ ¨
ּªכ ּ§ל ¤כם :ז ¨ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

לּכל
ולּמות ַ ֹ
לטמאה ְ ַ ָ ֶ
לקדמּותֹו – ְ ֻ ְ ָ
חזר ְ ַ ְ
העגל ָ ַ
חטא ָ ֵ ֶ
ְֵ
אתם ◌ְוגוֹ '
הים ◌ַ ּ ◌ֶ
אמר ּ ◌ִתי ◌ֱא ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ
מצאה ◌ָמקוֹ ם
נמצאת ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּברָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
מאה ׁ ◌ֶש ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
ּ
תה
◌
ָ
◌
ֵ
רים
◌
ִ
◌
ְ
ראל
◌
ֵ
◌
ָ
יש
ׂ
◌
ְ
◌
ִ
ו
0הי
◌
ָ
◌
ֶ
מה
◌
ַ
ו
.
ב
ּ
ק
ז
◌
ֵ
להתח
◌
ַ
◌
ְ
◌
ִ
זמן ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מאוֹ ּ
טהוֹ
ּ
וֹ ּ
עמד ּו ◌ַעל
לכל ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
מות ◌ַ ּ ֹ
וגרם ◌ָ ◌ֶ
הטיל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ִ
3זהמה ◌ִ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ָ
עליהם,
להתגּ ◌ֵ ּבר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לטמא אוֹ ◌ָתם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מק ◌דם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
להם ◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ ֶֹ
סיני ◌ָגּ ◌ַרם ◌ָ ◌ֶ
◌ַהר ◌ִ ◌ַ
אחריהםֶ◌ .זה ּו
תיהם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְלדוֹ רוֹ ◌ֵ ◌ֶ
להם ּו ◌ְ ◌ָ
מות ◌ָ ◌ֶ
ְוגרם ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ַ
אדם
אכן ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
אתם ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ .
א-הים ◌ַ ּ◌ֶ
אמרתי ◌ֱ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פב( ◌ֲ ◌ִ
להט ◌ֵהר ◌ְ ּבסוֹ ד
חזר ◌ַ ◌ַ
אהרן ◌ָ ◌ַ
ּ◌ְתמ ּות ּון ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֹ ֲ◌ ַ◌ %
אחר ◌ָ ּכָּ◌ ִ◌ ְ◌ %
ואחר ◌ָ ּכ%
ימים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
בעה ◌ָ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ֱ
עגל.
להט ◌ֵהר ◌ָ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
)פב ,ו( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רל"ו[(:

ּכדי
לעפר ְ ֵ
ֹורידתֹו ֶ ָ ָ
אדם מ ִ ָ
ּמיתתֹו ֶׁשל ָ ָ
ּכאדם ְּתמּותּון ָ ִ -
אכן ְ ָ ָ
ֵָ
ׁשּבתֹוכֹו
הרע ֶ ְ
יצר ָ ָ
ׁשּיּמחה אֹותֹו ֵ ֶ
ֶ ִָ ֶ
אדם ּ ◌ְתמ ּות ּון ◌ְוגוֹ ' )פב ,ז( ] :זוהר ח"ג פ' שלח לך )דף קס"ב[(.
אכן ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
מרים,
מצא ּו ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
מקראּ ,ו ◌ָ ◌ְ
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפני אוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
חזר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ
אמר ּ◌ִתי,
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ּ3כ ◌ְּל ◌ֶכםִ◌ ֲ◌ .
בני ◌ֶ ◌ְ
אתם ּו ◌ְ ◌ֵ
א-הים ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ּ◌ִתי ◌ֱ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ
פב( ◌ֲ ◌ִ
אתם ◌ְוגוֹ '.
א-הים ◌ַ ּ◌ֶ
הרי ◌ֱ ◌ִ
ל0מיעהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מתם ◌ֲ ◌ִ ׂ
הק ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
)שם
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תנחל
אתה ¦ § ©
הארץ ּ¦כי © ּ¨
פטה ¨ ¨ ¤
אהים ' ׁ¨ש § ¨
ק ּו ¨מה ¡ ¦
ּ§ב ¨כל ©הגּ וֹ ¦ים:

 Iזוהר תהלים I

I

אדם ּ◌ְתמ ּות ּון ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה
אכן ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
הרע ֵ◌ ָ◌ -
יצר ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ֵ ◌ֶ
כתם ◌ַ ◌ַ
מש ◌ְ ּ◌ֶ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ַ
הרע
יצר ◌ָ ◌ָ
לעפר ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֶחה אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
רידתוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אדם מוֹ ◌ִ ◌ָ
יתתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ִּמ ◌ָ
ונתע ◌ֵּכל ◌ְ ּבתוֹ כוֹ .
הרע ה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יצר ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּבתוֹ כוֹ ְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ

f
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יז לחודש

פג
I

אהים ' ©אל ¢דּ ¦מי ¨ל
לאסף :ב ¡ ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¨
א ׁ ¦שיר ¦ §
©אל ּ¤ת ¡ © ׁ
יבי%
קט ¥אל :ג ּ¦כי ¦ה ּ¥נה אוֹ § ¤
ואל ּ¦ת ׁ §ש Ÿ
חרש § ©

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּומכניס
זרה ַ ְ ִ
מעבֹודה ָ ָ
ֹולם ֵ ֲ ָ
ּבני ָהע ָ
ֹוציא ֶאת ְ ֵ
היה מ ִ
אבינּו ָ ָ
אברהם ָ ִ
ַ ְָ ָ
ּקּב"ה
ֹודת ַה ָ
לעב ַ
ֹותם ַ ֲ
א ָ
הים ◌ַאל ◌ֳ ּד ◌ִמי ◌ָל! וגו' )פג ,ב( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף פוָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ֱא ◌ִ
ואל
חרש ◌ְ ◌ַ
הים ◌ַאל ◌ֳדּ ◌ִמי ◌ָלַ◌ %אל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ַ ׁואמר) ,תהלים פג( ◌ֱא ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמר
לש-טַ◌ ָ◌ .
מטה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
קט ◌ֵאל .זוֹ ◌ִהיא ◌ַ ◌ִ ◌ְ
ּ◌ִת ׁ ◌ְש ֹ
ההתעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
להתחבר ◌ֶאל
העליוֹ ן ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
להעיר ◌ֶאל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
א-הים ◌ַאל ◌ֳדּ ◌ִמי ◌ָלִ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
◌ָדּ ◌ִודִ◌ ֱ◌ ,
יהמי ּון ◌ְוגוֹ '.
יביָ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
הנּ ה אוֹ ◌ְ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום )שם( ◌ִּכי ◌ִ ◌ֵ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
יכרת ּוּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ,%
עליְּ◌ %ב ◌ִרית ◌ִ ◌ְ ֹ
יחדּ ו ◌ָ ◌ֶ
]וכתוב[ ◌ִּכי נוֹ ◌ֲעצ ּו ◌ֵלב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֵרר
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ְ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להעיר ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
א-הים ◌ַאל ◌ֳדּ ◌ִמי ◌ָלִ◌ ָ◌ ְ◌ %
◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּב ◌ִרים
נקש ◌ֶרת ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמיןָ◌ ,אז ◌ִ ׁ ◌ְ
וכאשר ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
עמ ּהֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
תה ◌ִ ◌ָּ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְוקוֹ ׁ ◌ֵשר אוֹ ◌ָ ּ
ימינ %ה'
כ ◌ַח ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נאדּ ◌ִרי ◌ַ ּב ּ ֹ
ימינ %ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
נאיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַה7וֹ ◌ְ ◌ִ
לכים
המ ◌ָ ◌ִ
התחבר ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
רעץ אוֹ ◌ֵיבּ .ו ֹ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
וכיון
להעבירוֹ ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
התיעצ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לה ◌ָּל ◌ֵחם ◌ַּב ◌ְּק ◌ָרב ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
אברהםֲ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הלכ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְקח ּו
אברהםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ְ
אחיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
0לט ּו ◌ְ ּבלוֹ ט ◌ֶּבן ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום
אברם ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵלכ ּוָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
אחי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רכשוֹ ◌ֶּבן ◌ֲ ◌ִ
ואת ◌ְ ◌ׁ 3
◌ֶאת לוֹ ט ◌ְ ◌ֶ
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נשׂ א ּו ׁ Ÿ
יערימ ּו סוֹ ד
עמ¦ £ © %
ראש :ד ©על © ּ§
נאי§ ¨ %
יהמי ּון ּו §משׂ© § ¤
¨ ¡¤
ונכחידם ¦מגּ וֹ י §וא
אמר ּו §לכ ּו § © § ¦ ¥
ויתיעצ ּו ©על §צפ ּו ¤ני :%ה ¨ §
§ ¦ § ¨£
עלי§ּ %ב ¦רית
יחדּ ו ¨ ¤
ראל עוֹ ד :ו ּ¦כי נוֹ £עצ ּו ¥לב © § ¨
ישׂ ¨ ¥
¦י ּ¨ז ¥כר ׁ¥שם ¦ §
והגרים :ח גּ§ ¨בל
מעאלים מוֹ ¨אב § © § ¦
ויש § ¦ ¥
אהלי ¡אדוֹ ם § ¦ ׁ §
יכרת ּו :ז ¨ ¥ ¢
¦§ Ÿ
נלוה
יש ¥בי צוֹ ר :ט גּ© ם ©אּ $ור ¦ § ¨
לשת ¦עם § ׁ Ÿ
ועמלק ּ §פ ¤ׁ ¤
ועמוֹ ן © ¥ ¨ £
§© ּ
מדין
להם ּ§כ ¦ § ¨
סלה :י £עשׂ ¥ה ¨ ¤
לבני לוֹ ט ¨ ¤
עמם ¨הי ּו §זרוֹ ©ע ¦ § ¥
¦ ּ¨
נחל ¦ ׁ
בעין דּ Ÿאר ¨הי ּו
קישוֹ ן :יא ¦ ׁ §
כיבין ּ§ב © ©
סיסרא § ¨ ¦
ּ§כ ¦ § ¨
נש §מד ּו § ¥
כזבח
וכזאב ּו § © ¤
ערב § ¦ § ¥
נדיבמוֹ ּ§כ ¥Ÿ
יתמוֹ § ¦ ¥
לאדמה :יב ׁ ¦ש ¥
דּ ¤ Ÿמן ¨ ¨ ¨ £
נירשה ּ¨לנ ּו ¥את
אמר ּו ¦ ¨ׁ £
אשר ¨ §
נסיכמוֹ  :יג ¤ׁ £
כצלמ ּ¨נע ּ¨כל § ¦ ¥
ּו § © § ª
יתמוֹ ©כגּ© §לגּ© ל
אהי ' ׁ ¦ש ¥
אהים ' :יד ¡ ©
§נאוֹ ת ¡ ¦
לפני ר ּו ©ח :טו ּ§כ ׁ ¥
ּ§כ © ׁ
להט
כלהבה ּ§ת © ¥
יער ּו § ¨ ¨ ¤
קש ¦ § ¥
בער ¨ ©
אש ּ¦ת § ©
תבהלם:
פת¥ £ © § %
סערּ %ו §בס ּו ¨ §
רדּ ¥פם ּ§ב © ¤ £
הרים :טז ּ¥כן ּ¦ת § §
¨¦

I
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I

לאברהםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %ו ◌ֵ ּי ◌ֵלכ ּו,
היתה דוֹ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְדּ מ ּותוֹ ׁ ◌ֶשל לוֹ ט ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ּ
אברהם
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
הק ◌ָרב ◌ָ ◌ָ
מכניס אוֹ ◌ָתם
זרה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
היה מוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ֲ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ .ועוֹ דּ ָ◌ ַ◌ ,
לעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
העיר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
לקרב
אברהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לגדּ ל ◌ֶאת ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לרדּ ֹף
התעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ
אברהם ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ֵּ◌ -כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לעבוֹ ◌ָדתוֹ ְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ
לאברהם.
נקשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכֹל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
הים ◌ַאל ◌ֳדּ ◌ִמי ◌ָלַ◌ ,%עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּאחריהםָ◌ ,אז ◌ֱא ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מל ◌ָ ◌ָ
לכים ◌ִ ּ◌ְ
המ ◌ָ ◌ִ
נש ◌ְ ּבר ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
לאברהםָ◌ ,אז ◌ִ ׁ ◌ְ
נקשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
פניוְּ◌ ,כמוֹ
רעץ אוֹ ◌ֵיב ◌ְוגוֹ '.
ימינ %ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
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יהו  :יח ׁ Ÿ ¥
פניהם ¨קלוֹ ן ¦ © § ׁ
יבש ּו
ויבקש ּו ׁ ¦ש §מ¨Ÿ § %
מלא § ¤ ¥
יז © ּ¥
אתה ׁ ¦ש §מ%
וידע ּו ּ¦כי © ּ¨
ויאבד ּו :יט § § ¥
ויחפר ּו § ¥ Ÿ
עדי ©עד § © § ּ §
ויב £הל ּו ¥ £
§ ¦ ּ¨
הארץ:
עליוֹ ן ©על ּ¨כל ¨ ¨ ¤
לבדּ § ¤ %
יהו  § © ¤
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּקדֹוׁש ָּברּו5
לפני ַ ָ
מתּפללים ִ ְ ֵ
ׁשהיּו ִ ְ ַ ְ ִ
ַמה ִה ִּציל ֶאת ֵא ֶּלה? ַעל ֶ ָ
ּכראּוי ִנ ְּצלּו
ׁשּמיחדים ְׁשמֹו ָ ָ
ועל ֶ ְ ַ ֲ ִ
ּכראּוי ְ ַ
ּומיחדים ְׁשמֹו ָ ָ
הּוא ְ ַ ֲ ִ
יֹוקדת
ֹותּה ֵאׁש ֶ ֶ
ֵמא ָ
אתה ׁ ◌ִש ◌ְמ 2ה' וגו' )פג ,יט( :
וידע ּו ◌ִּכי ◌ַ ּ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ְ
ּ
ּ
אש,
לפל ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
כפת ּו ◌ִ ּ ֹ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַה זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ ◌ְ
נ"זָ◌ ֶ◌ [(.
מלכים
עמים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרים קוֹ לוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ואמר ◌ֶאל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִּ
ּ
עשה ◌ִלי
אירא ◌ַמה ◌ַי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אמר) ,תהלים קיח( ה' ◌ִלי -א ◌ִ ◌ָ
חנניה ◌ָ ◌ַ
וש ◌ִריםָ◌ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ .
◌ְ ◌ָ ׂ
לחסוֹ ת ◌ַ ּבה' ◌ְוגוֹ '.
נאי טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
בש ◌ְ ◌ָ
אראה ◌ְ ׂ
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
עזרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אדם ה' ◌ִלי ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
נאם
יעקב ◌ְ ◌3
עבדּ י ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואתה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ָירא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואמר) ,ירמיה ל( ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
תה
יעִּ◌ %כי ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
נאם ה' ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִש ◌ֶ
אני ◌ְ ◌3
אתִ◌ ֲ◌ %
ה' ◌ְוגוֹ ' ◌ִּכי ◌ִ ּ◌ְ
אעשה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
ליצנ ּות.
וצחק ּו ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
יעקבָ◌ּ ,ת ◌ְמה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
0מע ּו ◌3כ ◌ָּלם ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
אחד.
א-הינ ּו ה' ◌ֶ ◌ָ
ראל ה' ◌ֱ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,דברים ו( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ׂ
עזריה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יאמר ◌ַלה'
אני ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ .זה ֹ ◌ַ
יאמר ◌ַלה' ◌ָ ◌ִ
זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב) ,ישעיה מד( ◌ֶזה ֹ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
יכתב
וזה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
יעקב ֶ◌ -זה ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאלֶ◌ ְ◌ .
יקרא ◌ְב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֲ ֹ
חנניהֶ◌ ְ◌ .וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אני ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִּכ ◌ֵנּ ס
יכנּ ה ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
בשם ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָידוֹ ◌ַלה' ּו ◌ְ ׁ ◌ֵ
עזריהּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
איזה
להםּ ְ◌ :ב ◌ֵ ◌ֶ
ואמר ◌ָ ◌ֶ
מליא ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
אמר ּו ◌ֵ ◌ֶּ
אציל אוֹ ◌ָתם?
אלה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִד ּב ּור ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ִדּ ּב ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ה-0שה ◌ַ ◌ִ ּ
עליוֹ ן
לבדּ ְ◌ ֶ◌ #
אתה ׁ ◌ִש ◌ְמ #ה' ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ואמר ּו) ,תהלים סג( ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ְתח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
וידעוּ ◌ִּכי ◌ַ ◌ָּ
הארץ.
◌ַעל ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
]זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף
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אמר ◌ַ ◌ָ ּ
לכ ּ◌ֵסאִּ◌ :כ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶש ◌ִּלי,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ַ
אציל ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם
דב ּור ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
איזה ◌ִ ּ
◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ּב ּו ◌ִרים ◌ַ ◌ִ ּ
אציל
צחק ּו ◌ָ ◌ָ
הדּ ּב ּור ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ֲ
אמר לוֹ ּ ְ◌ :באוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
יקים? ◌ָ ◌ַ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
עליו ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ַ ּ
עמד
יחור ּוְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עתה ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יעקב ◌ְו-א ◌ַ ּ◌ָ
עתה ◌ֵיבוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
אוֹ ◌ָתם- ,א ◌ַ ּ◌ָ
אצל ◌ֵ ◌ֶּ
אלהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב,
עכשו ◌ֵ ◌ֶ
אשָ◌ ,יק ּום ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
אברהם ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
אצל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ַיעקב ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ֹ
אברהם -א ◌ַע ◌ָּתה
יעקב ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ּ ◌ָפ ◌ָדה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ה' ◌ֶאל ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
כה ◌ָ ◌ַ
ֹּ
מהב ּו ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵּ
יצנ ּותָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם
הל ◌ָ
יעקב ◌ְוגוֹ 'ּ ַ◌ ֵ◌ .
◌ֵיבוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
והרג אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ִביב
אשַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תה ◌ֵ ׁ
מהדּ ּב ּור ◌ַה ◌ֶ ּזהׂ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ֲחק ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
נש ◌ְרפ ּו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ללים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתפ ◌ְ ◌ִ
אלה? ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ָהיוּ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הצּ יל ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ ּ
אשַ◌ .מה ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
יחדים ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָּכ ◌ָראוּ י,
ועל ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מיחדים ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָּכ ◌ָראוּ יַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּברוּ  #הוּ א וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
קדת.
אש יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ֵ ׁ
◌ִנ ◌ְצּ לוּ ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
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I

 Iשימוש תהלים I

I

למי שרזה גופי מרוב חליו
מה ידידות משכנותיך )פד ,ב(] :שימוש תהלים לפרק פד[ למי שרווח
גופו מרוב חליו .יאמר אותו על קדרה חדשה מלאה מים שלא ראו
שמש ושפוך עליו ויועיל בעז"ה .ושם שלו הוא א"ב .א' מן
"צבאות ,ב' מן "בך.

I

 Iזוהר תהלים I

נלקח
ׁשּמּׁשם הּוא ִ ְ ָ
לחצרֹות ַה' ֶ ִ ָ
מׁשּתֹוקק ְ ַ ְ
ַהּגּוף ִ ְ ֵ
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וגו' )פד ,ג( ] :זוהר

I
חדש

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

ולילה
יֹומם ָ ַ ְ ָ
לעמל ָּבּה ָ
סחֹורה ֶא ָּלא ַ ֲ ֹ
ולא ְ ָ
תפנּוקים ְ ֹ
צריכה ַ ְ ִ
ּתֹורה ֹלא ְ ִ ָ
ָ
בית וגו' )פד ,ד( ] :זוהר ויקרא פ' ויקרא )דף ט'ָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח
מצאה ◌ַ ◌ִ
צפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ם ◌ִ ּ
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I

יני? ◌ֵ ּ
הק ◌ִיניִ◌ .מי ה ּוא ◌ַ ◌ֵ ּ
אמר ׁ ◌ָשא ּול ◌ֶאל ◌ַ ◌ֵ ּ
אל ּו
הק ◌ִ
ואמר) ,שמואל א טו( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
הדּ רוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה,
דבר ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ְ
עש ּו ◌ֵקן ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
משהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ׂ
חמיו ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
יתרוֹ ִ◌ ָ◌ ,
◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
ללמד ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ּתוֹ ◌ָרה
אמר )תהלים פב( וּ ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָל ּהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תפנ ּו ◌ִקים ◌ְו-א ◌ְסחוֹ ◌ָרהָּ◌ ֶ◌ ,
ולילה.
לעמל ◌ָ ּב ּה יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ֲ ֹ
צריכה ◌ַ ◌ְ
א ◌ְ ◌ִ ◌ָש ◌ָ ּכת ּוב )שופטים
מהענג ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ִיריחוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
נסע ּו ◌ַל ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּבר ◌ֵ ◌ָ ֶֹ ◌
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכְ◌ ָ◌ %
מרים ◌ְוגוֹ '.
הת ◌ָ ◌ִ
מעיר ◌ַ ּ◌ְ
משה ◌ָעל ּו ◌ֵ ◌ִ
חתן ֹ ׁ ◌ֶ
קיני ֹ ◌ֵ
בני ◌ֵ ◌ִ
א( ּו ◌ְ ◌ֵ

ּצּדיקים
בית ֵ -אּלּו רּוחֹות ַה ַ ִ ִ
מצאה ַ ִ
ַּגם ִצּפֹור ָ ְ ָ
בית וגו' )פד ,ד( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף קצ"וַ◌ [(:ו ◌ַ ּי ◌ְרא
מצאה ◌ַ ◌ִ
צפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ם ◌ִ ּ
0אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא,
ודּ אי ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
אמרַ◌ ַ◌ ,
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ָלק ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
בית
מצאה ◌ַ ◌ִ
צפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים פד( ◌ַגּ ם ◌ִ ּ
היהָ◌ ֲ◌ .
נסתר ◌ָ ◌ָ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
היה אוֹ ◌ֵמר
צפוֹ ר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ %על ◌ִ ּ
וכי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
וּ ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָל ּה ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָּ
לפני
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חביבוֹ ת ◌ַ ◌ְ
0נינ ּו ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ָ ּכל ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם - -א ◌ָ ּכ!%
ת ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ .אם ּ ֹ
◌ֶ ◌ָ ּ
ריהן
אתוֹ ְ◌ ,מדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ְמדוֹ ◌ָרן ◌ִ ּ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אלא אוֹ ◌ָתן ◌ִ ׁ ◌ְ
נשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
בית -
מצאה ◌ַ ◌ִ
נאמרַ◌ .גּ ם ◌ִצ ּפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וכַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
למטהָ◌ ְ◌ ,
ריהן ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
למעלה ּו ◌ְמדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּ
עדןּ ,ו ◌ֵבין
לגן ◌ֵ ◌ֶ
ש חוֹ מוֹ ת ◌ֵהן ◌ְ ◌ַיקיםָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ,ש ׁ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אל ּו ר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
ונהנוֹ ת
מט ◌ְ ּילוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ
נשמוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ואחת ◌ַּכ ◌ָּמה ר ּוחוֹ ת ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
פניםַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ָזכ ּו
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֵ ◌ֵ ◌ַ
מריח ׁ ◌ֶשל ◌ִענּ ּו ◌ֵגי ◌ַ ◌ַ ּ
עין
פנים ) -ישעיה סד( ◌ַ ◌ִ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להכ ◌ֵנסָ◌ ֲ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אבל ◌ִענּ ּוג ר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
ניסן
ימי ◌ִ ◌ָ
והם ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָנהֵ◌ ְ◌ ,
וימים ◌ְר ׁשוּ ◌ִמים ◌ֵ ׁ
א-הים ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ראתה ◌ֱ ◌ִ
א ◌ָ ◌ָ ◌ָתהלים ספר שלישי | יז לחודש | מזמור פד
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I

ִוימי ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֵריֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ָתן רוּ חוֹ ת ◌ְמ ׁשוֹ ◌ְטטוֹ ת וּ פוֹ ◌ְקדוֹ ת ◌ָמקוֹ ם
◌ ◌ֵ
עמים ◌ַר ּבוֹ ת
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָצּ ◌ִרי.#ט ּו ◌ְב2ט ּו ◌ְב2ט ּו ◌ְב2ט ּו ◌ְבַ◌ ְ◌ 2
ימים ◌ֵ ּ
ונראים ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי
רש ּו ◌ִמים ◌ֵהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ׁ
אבל ◌ָ ◌ִ
משוֹ ◌ְטטוֹ תָ◌ ֲ◌ ,
◌ְ ׁ
מצפצפוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל
צפ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
מראה ◌ִ ּ ◌ֳ
ואחת ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הגּ ◌ָנּ הּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ַ
חוֹ מוֹ ת ◌ַ ◌ִ
בקר.
ּב ◌ֶקר ּו ֹ ◌ֶ
צפצ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפלה ◌ַעל ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ְ ּב ◌ֵני
◌ְואוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
ראל
ימים ◌ָ ּכל ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
מחה ◌ִ ◌ְנראוֹ ת
ואז ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
במצווֹ ת ◌ִ ּ
מצווֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מתעס ◌ִקים ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מצפצפוֹ ת
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ועל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי ◌ַהחוֹ מוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
מצפצפוֹ תַ◌ ְ◌ ,
צפ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ּ ◌ֳ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מת ּ ◌ַפ ◌ְללוֹ ת ◌ַעל ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
מש ◌ְ ּבחוֹ ת ּומוֹ דוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ַ
אבל
אמרת ׁ ◌ֶש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי אוֹ ◌ָתן ר ּוחוֹ ת ׁ ◌ָשםָ◌ ֲ◌ .
יפה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ודּ אי ◌ָ ◌ֶ
אלעזרַ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
נש ◌ָמה
למדתי ,זוֹ ◌ִהי ◌ְ ׁ ◌ָ
אמרּ ָ◌ ,כִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ %
לה? ◌ָ ◌ַ
◌ַמה ּתֹ ◌ַ
אמר ◌ַעל ּו ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָ ּ
עין -א
וגנ ּוז ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
טמיר ◌ְ ◌ָ
למקוֹ ם ◌ָ ◌ִ
למעלהְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יפה
אלעזרַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ◌ָ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לתְ◌ %וגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
הים ז ּו ◌ָ ◌ְָראתה ◌ֱא ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
ויפה ה ּואָ◌ ֲ◌ ,
אמרת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עדן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ה ּואּ ,ו ◌ְכמוֹ
בית ּ ֵ◌ -
אל ּו ר ּוחוֹ ת
מצאה ◌ַ ◌ִ
צפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וכֶ◌ %זה ◌ַו ◌ַדּ איַ◌ .גּ ם ◌ִ ּ
אמרת ה ּוא ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ּ
אחר ◌ָ ּכִ◌ ,%מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁשוֹ ◌ְטטוֹ ת
ולצאת ◌ַ ◌ַ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָזכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ביתַ◌ .ו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָכל
מצאה ◌ַ ◌ִ
וא ּל ּו ר ּוחוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צפ ◌ִריםֵ◌ ְ◌ ,
מראה ◌ִ ּ ◌ֳ
ְונראוֹ ת ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ
פנים.
להן ◌ְמדוֹ ◌ִרים ◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֶ
ואחת ◌ֵ ׁ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
להם
אלוּ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
חבריהםּ ֵ◌ .
מחפת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
נכוים ◌ֵ ◌ַ◌ ּ 3
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
מהכלּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
להם
מראה ◌ָ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
וחרוּ ת ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
◌ְדּ רוֹ ר ◌ְ ◌ֵ
לת,#
א,הים זוּ ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין ,א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
טמיר ◌ָגּ נוּ ז ◌ֶ ◌ָ
היכל ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
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יח
למ ׁ ◌ִש ◌ַ
מתעט ◌ִרים ◌ֲ ◌ָ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
צפוֹ רּ ,ו ◌ִ ◌ָ
נקרא ◌ַקן ◌ִ ּ
היכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְואוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
עטרוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
עמים ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָנהּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִרש ּו ◌ִמיםָ◌ ׁ ,ש ׁ
בימים ◌ְ ׁ
לבאּ .ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לעתיד ◌ָ ֹ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
להם
מראה ◌ָ ◌ֶ
יקיםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
עש ◌ַע ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
דעים ◌ְו-א ◌ַ ◌ִּ
טמיר ◌ָגּ נ ּוז ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ְ ◌ִ
היכל ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
מכ ◌ִירים אוֹ תוֹ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
מזבחוֹ ◌ֶתיּ ֵ◌ - %
אל ּו אוֹ ◌ָתם
אפרחיה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
אשר ׁ ◌ָש ◌ָתה ◌ֶ ◌ְ ֹ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ0םֶ◌ ׁ ֲ◌ .
כתב
בנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּזכ ּו ◌ַל ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
תקנ ּו ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
ְול ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ֵ◌ ְ◌ .
מזבחוֹ ת.
נקראים ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
ניהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
הרי ◌ְזכ ּות ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מתעט ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
ּ
לכל
מעט ◌ִרים אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ָשםִ◌ .מי ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש זוֹ ◌ָכה ◌ְ ◌ָ
עליהםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מגנּ ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכאן
למזבחוֹ ◌ֶתיְ◌ %וגוֹ 'ּ ָ◌ ִ◌ .
ללמד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
0תה ◌ֶ ◌ְ ֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה? זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אפרחיהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נראה ׁ ◌ָשם.
אני ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הרי ◌ְ ּב ◌ִלי ב ּו ׁ ◌ָשה ◌ֲ ◌ִ
דברֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ָוהלאה ◌ֱ ֹ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יתרוֹ .
בית ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ְ
מצאה ◌ַ ◌ִ
ואמרַ◌ ,גּ ם ◌ִצ ּפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְּכ ◌ִמ ּק ֶֹ ◌דם ◌ַ ◌ִ ּ
מל ּ◌ְמ ◌ִדים
הגּ ◌ִזית ◌ְ ◌ַ
לש ◌ַּכת ◌ַ ◌ָ
לה ֶ◌ -זה ◌ָ ּב ◌ָניו ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָ ּ
בית? ◌ֶא ◌ָּלא
מצאה ◌ַ ◌ִ
פיהםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ברי תוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֶ
תכים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְוחוֹ ◌ְ ◌ִ
מהמ ◌ִתיק ּות
מענג ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לקח ּו ◌ֵ ֶֹ ◌
במ ◌ְד ◌ָ ּברְ◌ ָ◌ ,
וחנ ּו ◌ַ ּ◌ִ
לקח ּו ◌ְ ◌ָ
התחלה ◌ָ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מדין ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְּ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
היה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִּכ ּס ּו ◌ָפם ◌ָ ◌ָ
דברֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וחנ ּו ◌ַב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ0ם ◌ְ ◌ָ
ללש ◌ַּכת ◌ַה ◌ָגּ ◌ִזיתּ .ו ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן
והכניסם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מ0ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ,מ ׁ ◌ַש %אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ָ
◌ַעל ◌ַ ּ
חבר
אחד) .שופטים ד( ◌ֶ ◌ֶ
צפוֹ ר ◌ְדּ רוֹ ר ◌ַה ּכֹל ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
אחדּ ִ◌ .
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
לה ּ ַ◌ -
◌ָ ּ
אמר ׁ ◌ָשא ּול ◌ֶאל ◌ַה ◌ֵ ּק ◌ִיני ◌ְוגוֹ '.
◌ַה ◌ֵ ּק ◌ִיני) .שמואל אטו( ◌ַו ּיֹ ◌ֶ

ּבאריכּות
ּומבאר ַ ֲ ִ
ּבחינֹות ְ ָ ֵ
ּבכל ַה ְ ִ
אדם ְ ָ
ּכלידת ָ ָ
נמׁשלת ְ ֵ ַ
ׂשראל ִ ְ ֶ ֶ
ארץ ִי ְ ָ ֵ
ֶֶ
בית וגו' )פד ,ד( :
מצאה ◌ַ ◌ִ
צפוֹ ר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ם ◌ִ ּ
ואמר,
הנעלם )דף עהָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ְ ◌ָ ◌ַ

]זוהר חדש שיר השירים ,מדרש
)תהלים פד(
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מזבחוֹ ◌ֶתי#
אפרחיה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
אשר ׁ ◌ָש ◌ָתה ◌ֶ ◌ְ ֹ ◌ֶ ◌ָ
בית וּ ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָל ּה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מצאה ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
צפוֹ ר ָ◌ ׁ -שם ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוׂ ָ◌ ָ◌ ,
וא,היַ◌ .גּ ם ◌ִ ּ
◌ָ
מל ּ◌ִכי ◌ֵ
צבאוֹ ת ◌ַ ◌ְ
ה' ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
אתרים ּו ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
ארץ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
האדםֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יצירת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
והכל ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מ0אר ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ַה ◌ִ ּיּ 0ובֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ברר
מנפץ אוֹ תוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ַחר אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַרע ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
החטים
ברר ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ◌ִ
וק ׁש ◌ְלח ּודַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ֵ
חטיםֶ◌ּ ,ת ◌ֶבן ◌ְלח ּוד ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מנפץ ◌ִ ◌ִּ
נטל ◌ַ ◌ָ ּ
מת ◌ַחת ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶלג ◌ִ ּ◌ַ
◌ַעל ◌ְמקוֹ ◌ָמםּ ָ◌ .כ; ◌ָ ◌ַ
גוניםִ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
מתחמם ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0לג ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְכבוֹ דוֹ ְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
והטיל אוֹ תוֹ
מתע ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ַעד
א0ה -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מכאן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ָ
הא0הּ ָ◌ ִ◌ .
◌ְ ּבתוֹ ַ◌ %ה ◌ַּמ ◌ִים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מטיל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ׁ ◌ֶש ◌ֶלגֶ◌ ,זה ּו ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַרע
המ ◌ִים ◌ַ ּ◌ִ
מיםּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
פִ◌ ַ◌ %
ׁ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ּ ֹ
ה0לג
הא0הְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יחד ,יוֹ ◌ֵתר ◌ֵמאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מחבר ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
הטיל אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְלתוֹ %
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ִ
המ ◌ִיםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
נגד ◌ַ ּ◌ַ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
טב ּורֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
התחלה ◌ַ ּ
ועשה ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ונפץ אוֹ תוֹ ׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ִיםּ ֵ◌ ,ב ◌ֵרר אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֵ
◌ַ ◌ַּ
טב ּור ה ּוא
ה0לגְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ּ
חירה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ִ ◌ָ
מתוֹ ְּ◌ ַ◌ %
אחת ◌ִ ּ
◌ ◌ְ3נק ◌ָדּ ה ◌ַ ◌ַ
ְנקדּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ִצ ּיוֹ ן.
◌ ◌ָ◌ 3
צדדים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
לאר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ח ּו ◌ִטים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
התפ ◌ְ0ט ּו ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ִמ ◌ָ(ם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מש%
מערב ◌ָצפוֹ ן ◌ְ ◌ָודרוֹ םֵ◌ .מאוֹ תוֹ ◌ַהח ּוט ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
מזרח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
 ◌ִ ◌ְ ◌ָמס ◌ֵ ּים
מתחיל ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרחּ ,ו ◌ְ ◌ַ
נעשה ג ּוףִ◌ ְ◌ ַ◌ .
ממנּ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מצד ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָזרחֶּ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ַ ּ
נרשם ◌ְ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת אדנ"י.
ראלָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
ערבַ◌ .הגּ ּוף ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
הדּ רוֹ ם,
מצד ◌ַ ◌ָ
◌ֲאדוֹ ן ◌ְ ◌ִור ּבוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ .מאוֹ תוֹ ◌ַהח ּוט ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְמ ׁ ◌ָשּ ַ◌ ִ◌ %
נעש ◌ָתה ◌ְזרוֹ ◌ַע
ותקפוֹ ִ◌ ,מ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ׂ
ה0לג ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ
הבר ּור ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֵּ
אדם
כנס ּבוֹ ◌ָ ◌ָ
עדן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
הענגֶ◌ ְ◌ .וזה ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
חירת ◌ָ ֶֹ ◌
◌ ◌ִָימיןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
וגנ ּוזַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶשל
טמיר ◌ְ ◌ָ
וזה ◌ָ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תֶ◌ ְ◌ ,
לענג ◌ַ ◌ְ
הראשוֹ ןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ֶֹ ◌
◌ָ ◌ִ ׁ
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נעשית
ממנּ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ .מאוֹ תוֹ ◌ַהח ּוט ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
הצפוֹ ןֶּ◌ ִ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
משּ ַ◌ ִ◌ %
ה0לג.
סלת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
תה ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
הגּ ◌ִ
וזה ◌ַ ◌ֵ
מאלֶ◌ ְ◌ .
ש ֹ
ְונבראת ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ְ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהנּ ֹםֵ◌ .מאוֹ ◌ָ ּ
הרש ◌ִעים.
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
לענש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ְוה ּוא ◌ָ ֶֹ ◌ ׁ
בנה
ראשַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
והיה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ִלי ֹ ׁ
0מיםָ◌ ָ◌ ְ◌ .
נתת ◌ֵ ּקן ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הראש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָ ֹ ׁ
הפה
ראשֶ◌ ּ ַ◌ .
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ,ה ּו ◌ַקם ◌ָ ּב ֹ ׁ
קדּ ׁשְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשה ּו ◌ַקם ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
הפה
רשם ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ֶ
סיניְ◌ .וה ּוא ◌ָ ׁ ◌ַ
ראשַ◌ ִ◌ ,
התת ◌ֵ ּקן ◌ָ ּב ֹ ׁ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
הירכים ◌ְ ◌ָ
ה0לגִ◌ ַ◌ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
מהבר ּור ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ִיםּ ֵ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ּתוֹ ַ◌ּ ַ◌ %
וחבלים
צירים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
א-ה ◌ֵי ׁש ◌ִ ◌ִ
כשם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ִ ◌ָ
הארץ .וּ ◌ְ ׁ ◌ֵ
האיבריםְּ◌ ,ב ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הל ◌ָדהֵּ◌ ,כן ּ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
הארץ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ֵּ
יעלוּ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִים עוֹ ◌ִלים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְלאוֹ ר ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,היוּ ◌ַ ◌ַּ
רדיםֲ◌ ַ◌ ,
הרים ◌ֵ ◌ְירדוּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? הוֹ ◌ִציא ◌ִמן ◌ַ ◌ַ ּ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
רקע
הק ◌ְ ◌ַ
בקעוֹ תֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ָ
ערת%
המ ◌ִיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִמן ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
ונס ּו ◌ַ ּ◌ַ
רעמים ּו ◌ְ ◌ָזועוֹ תָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ארה ◌ְנמ ּו ◌ָכה
ונש ◌ֲ ◌ָ
הארץְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ויצאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
יחפז ּוןָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
רעמֵ◌ ָ◌ ֵ◌ %
◌ְינ ּוס ּון ◌ִמן קוֹ ל ◌ַ ◌ַ ◌ְ
מלכלֵּ◌ ַ◌ ֵ◌ %
מהל ◌ָדה.
מלכלכתַּ◌ ,כ ◌ָ ּו ◌ָלד ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָנמ ּוַּ◌ %כ ּ◌ֵמת ּו ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ּו ◌ְ ◌ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ 3
אש
תנים ◌ֵ ׁ
פעפ ◌ִעין ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּו ◌ָלד ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵררְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
כשם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֵ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
להאיר ּ ָ◌ -כׂ ָ◌ ָ◌ %
מראה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לחממוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לג ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ְֵונר ◌ְ ◌ַ
אחד.
והכל ◌ְ ּב ◌ָפס ּוק ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ִיםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
ארץְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
צאה ◌ִמ ּתוֹ ַּ◌ ַ◌ %
ברקים ּ◌ֵת ◌ֵבל,
האיר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לגּ ל ◌ֵ ◌ִ
רעמַּ◌ %ב ◌ַגּ ◌ְ ◌ַ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם עז( קוֹ ל ◌ַ ◌ַ ◌ְ
הפהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו
נסתם ◌ַ ּ ◌ֶ
הארץֵ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
רע ׁש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ות ◌ְ ◌ַ
רגזה ◌ַ ּ◌ִ
◌ִמ ◌ָ ּיד ָ◌ ְ◌ ָ◌ -
0מיםֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ִ ◌ַ
ראשוֹ ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נפתח ◌ְ ּב ֹ ׁ
והפה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ראלֶ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
סיני ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה ּבוֹ
נס ּ◌ַתם
ראלְ◌ ִ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
לארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
כנס ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הדּ ּב ּורּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
נתת ◌ֵ ּקן ◌ַ ◌ִ
ושם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ַ ּ
הדּ ּב ּור
היה ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
הפה ֶ◌ ׁ -ש5א ◌ָ ◌ָ
נסתם ◌ַ ּ ◌ֶ
הסת ּוםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
ונפ ּ◌ַתח ◌ַ ּ◌ָ
הפת ּו ◌ַחְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ ◌ָ
קדּ ׁש.
המ ◌ְ ◌ָ
נפתח ◌ַ ּ◌ַ
האדםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
הפִ◌ %מן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
)משנסתלק משה(ֶ◌ ֵ◌ .
הט ּב ּור ּ ֵ◌ -בית ◌ַ ◌ִּ
תהלים ספר שלישי | יז לחודש | מזמור פד

סדר הלימוד

I

ליום יח ניסן

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

779

I

0אמוֹ ׁשוֹ ◌ָתה.
ושוֹ ◌ֶתה ◌ִ ּ◌ַ
כלתׁ ְ◌ ,
0אמוֹ אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִ ◌ָ
ממה ◌ֶ ◌ִ ּ
מ0ם אוֹ ◌ֵכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
מצית ◌ֶ ◌ֶ
מת ◌ְ ◌ִ
ְוכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ִ ּ◌ַ
◌ ◌ָ
ואתרים ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֶש ◌ַבח ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ַעל
ּו ◌ִמ( ּום ◌ָ ּכְ◌ ,%מקוֹ מוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ּ
העדןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
אל ּוַ◌ .גּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
ואתרים ◌ְל ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֵ ּ
ושם ה ּוא ◌ֵעץ
אל ּוָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ֵי ׁש ּבוֹ ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מהם ◌ֵי ׁש ◌ָמקוֹ ם
אחד ◌ֵ ◌ֶ
בהיכל ◌ֶ ◌ָ
ורעּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ועץ ◌ַה ◌ַדּ ◌ַעת טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
הח ◌ִ ּייםֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִּכיר ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ְפ ◌ָרט
הכֹלֵ◌ ְ◌ ,
וגנ ּוז ◌ִמן ◌ַ ּ
טמיר ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
מצפצפת ◌ְ ּבתוֹ %
עמים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִאחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ׁ ◌ָש ׁ
לצפוֹ ר ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת
הצ ּפוֹ ר יוֹ ◌ְדעוֹ ת ◌ַ ◌ְ
עצי ◌ַ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
הגּ ן )ואומרת גם צפור וגו'(ּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ◌ִ ּ
בזמן ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ לוֹ ת
מש ◌ְ ּבחוֹ תּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ּמוֹ דוֹ ת ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
סימניהןּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ֶאת ◌ִ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ונטמנת
היכלֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נכנסת ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
הצ ּפוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לדעת ◌ַ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ַ
חכמהְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ◌ִ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ָלה
דעתּ .ו ◌ְדרוֹ ר  -זוֹ ◌ַ ◌ְ
ְונגנזת ◌ְו-א נוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אחר) ,שם פד( וּ ◌ְדרוֹ ר ◌ֵקן ◌ָל ּה -
והיא ◌ַּבת חוֹ ◌ִריןָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
למעלהִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה.
חכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לה ַּ◌ -ב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ◌ַה ּיוֹ ◌ֵבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
קראתם ◌ְדּ רוֹ רֵ◌ .קן ◌ָ ּ
אפרחיה,
אשר ׁ ◌ָש ◌ָתה ◌ֶ ◌ְ ֹ ◌ֶ ◌ָ
למטהֶ◌ ׁ ֲ◌ .
למעלה ◌ְ ◌ֶ
צפוֹ ר ּו ◌ְדרוֹ רֶ◌ ,זה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ
וזה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
ממ ◌ָנּ ה ׁ ◌ִש ◌ָ0ה
ציאה ◌ִ ּ◌ֶ
החמ0יםֶ◌ ׁ ,ש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
הדּ רוֹ ר ◌ַה זוֹ ׁ ◌ְש ◌ַנת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ִמי? ◌ַ ◌ְ
ּ
קתם ◌ְלתוֹ %
האפרוֹ ◌ִחיםְ◌ּ ,ת ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
והצ ּפוֹ ר ◌ַה זוֹ  .אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ
אפרוֹ ◌ִחים ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נטל ּו ◌ִמן
החיצוֹ ןְ◌ ָ◌ .
זב ◌ַח ◌ַ ◌ִ
והמ ◌ְ ◌ֵ ּ
הפ ◌ִ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ַ ּ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
זבחוֹ תִ◌ּ ַ◌ ,
המ ◌ְ ◌ְ ּ
נימי ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ִּ
מלכי -
וא-היִּ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ָ
מלכי ◌ֵ
החיצוֹ ןִּ◌ ְ◌ ַ◌ .
זב ◌ַח ◌ַ ◌ִ
למ ◌ְ ◌ֵ ּ
ונתנ ּו ◌ַ ּ◌ִ
נימי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הפ ◌ִ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ַ ּ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ִּ
נימי.
הפ ◌ִ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ַ ּ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ָ
החיצוֹ ןֵ◌ ,
המ ◌ְז ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַ ◌ִ
וא-הי ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִּ
◌ֶזה ◌ַ ◌ִּ
נימיּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָלם
הפ ◌ִ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ַ ּ ◌ְ
למ ◌ְ ◌ֵּ
החיצוֹ ן ◌ָּת ◌ִמיד ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ְז ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּ◌ִ
◌ֵאינוֹ ׁשוֹ ◌ֵכְּ◌ ִ◌ %
ותש ◌ָ ּבחוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
זמר ◌ְ ּב ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מל ◌ַ ◌ֵּ
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תילה,
הפ ◌ִ ◌ָ
הנּ ר דּ וֹ ◌ֵלק ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
מהּ ָ◌ .כל ◌ְ ◌ַאשר ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ה0ירים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
תילה ◌ְּכ ◌ִ ּ
ממנּ ּו.
נהנים ◌ִ ּ◌ֶ
והכל ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
וצחֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מאיר ◌ְ ◌ַ
נהָ◌ ,האוֹ ר ◌ֵ ◌ִ
ְוהפ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ּ ◌ְ
תק ּו ◌ָ ּ
תילהָ◌ ,האוֹ ר
הפ ◌ִ ◌ָ
חסר ◌ִמן ◌ַ ּ ◌ְ
וה0מן ◌ָ ◌ֵ
נעדּ ◌ֶרת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
תילה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הפ ◌ִ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ◌ְ
ְוכל ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ
זמן
דע ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ְּכל ּוםּ ָ◌ .כ;ּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ְִנס ּ◌ַת ◌ֵּלקֵ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מעלה
פתילה זוֹ  ,אוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסרגּ ◌ִלים ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מתק ◌ִנים ּו ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מש ּ◌ַת ◌ֵּכְ◌ %לעוֹ ◌ָלם,
ואינוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
מרת ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ְ◌ ,
עליהםְ◌ ,ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לקת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
היתה דוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
מעלה.
לנגד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תילה ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵּכְ◌ %לעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
דגמת ◌ָהאוֹ ר ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
◌ְּכ ◌ַ◌ ְ◌ 3
ה0יר ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֶּ◌ 3
נע ◌ַדּ ר
קדשיםְ◌ ֶ◌ .
קדש ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
0יריםׁ ◌ ֶֹ ,
המעלה ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ִ ◌ִ
◌ְואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
מהדע ּבוֹ ּ .ו ׁ ◌ְש ֹ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
ונסת ◌ֵּלקֵ◌ ְ◌ ,
נעדּ ר ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
תילה ַ◌ ְ◌ ֶ◌ -
הפ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ְ
רתי.%
ימי ◌ְּבח ּו ֹ ◌ֶ
ראיּ ִ◌ %ב ◌ֵ
זכר ◌ֶאת ּבוֹ ◌ְ ◌ֶ
וח ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,קהלת יב( ּו ◌ְ ֹ
צוֹ ◌ֵ ◌ַ
ימי
במעשים טוֹ ◌ִבים ◌ִּב ◌ֵ
מצווֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
עצמְּ◌ %ב ◌ִ ◌ְ
מסרגּ ל ◌ַ ◌ְ ◌ְ
מתת ◌ֵ ּקן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ֱ ◌ֵ
אחר,
תילהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
המאוֹ ר ◌ַהה ּוא לוֹ ◌ֵהב ◌ַ ּב ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
◌ְבח ּורוֹ ◌ֶתיִּ◌ ,%ב ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
אמר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מת ◌ֶ ּק ◌ֶנתַ◌ ָ◌ ,
תילה ◌ְ ◌3
הפ ◌ִ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַעל ◌ָהאוֹ ר ◌ַהה ּוא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
לנגד אוֹ תוֹ
לנגד ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
התעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ראיְ◌ ִ◌ .%
זכר ◌ֶאת ּבוֹ ◌ְ ◌ֶ
◌ָהאוֹ ר ּו ◌ְ ֹ
האהבה.
◌ְ ּב ׁ ◌ִשיר ּו ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
מתמעטת
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָ ◌ָ
הרעה )שם( ִּ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
ימי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשר -א ◌ָיבא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַעד ◌ֲ ׁ ◌ֶ
חפץ.
ימים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ◌ֶ
וה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ
הרעהַ◌ ְ◌ ,
ְותש-ט ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
מעדןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
נהר ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ה0מש ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ָ
תחשׁ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ %
אשר -א ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ַעד ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יחרב
ונהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מעדןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )איוב יד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ונהר יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
)בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והאוֹ ר ֶ◌ -זה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
ונתעטף
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ְויבשָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ימינוֹ .
השיב ◌ָאחוֹ ר ◌ְ ◌ִ
ימינוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איכהב( ◌ֵ ׁ ◌ִ
ּבוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )איוב יד(
נהרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
תמלא ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
רח  -ה ּוא ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ּ◌ִ
וה ◌ָ ּי ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
כבים ֵ◌ -א ּל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים
והכוֹ ◌ָ ◌ִ
ויבשּ ַ◌ ְ◌ .
יחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ונהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מנּ י ◌ָים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מים ◌ִ ◌ִ
אזל ּו ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
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אמוֹ ת
העבים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ָ ׂ
ושב ּו ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
להָ◌ ׁ ְ◌ .
עשר ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ׂ
ש ◌ֵרי ◌ּ 3
היד ּו ◌ִעים ◌ָ ּ
ה0רתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
אחר ◌ְ ּב ◌ִכ ◌ָ ּי ◌ָתן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
הגּ ׁ ◌ֶשם ַ◌ ַ◌ -
אחר ◌ַ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ .
הב ◌ִית )קהלת
0מרי ◌ַ ◌ַּ
◌ְ ◌ֵ
יבכי ּוןַּ◌ .ב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌3זע ּו
מלאכי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַמר ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
יב( ּ ֵ◌ -
תי%
מרי ◌ַהחוֹ מוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה סב( ◌ַעל חוֹ מוֹ ◌ַ ◌ִ
אל ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
החיל ּ ֵ◌ -
אל ּו
אנ ׁ ◌ֵשי ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
והתע ◌ְ ּות ּו ◌ַ ◌ְ
מריםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הפקד ּ◌ִתי ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
לים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בטל ּו ◌ַה ◌ֲחנוֹ ת ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ֵהם
להּ .ו ◌ָ ◌ְ
◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ִגּ ּבוֹ ◌ִרים ◌ָ ◌ִ
סביב ◌ָ ּ
כלי ◌ַ ◌ָ ּ
הראוֹ ת
וח ׁ ◌ְשכ ּו ◌ָ ֹ
הח ּיוֹ תָ◌ ְ◌ .
נפי ◌ַ ◌ַ
מעט ּו ַּ◌ -כ ◌ְ ◌ֵ
רבנוֹ תִּ◌ .כי ◌ִ ◌ֵ
הק ◌ְ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ְ ◌ֵ
ארבוֹ ת ּ ֵ◌ -
טטים ◌ְ ּב ◌ָכל
משוֹ ◌ְ ◌ִ
המה ◌ְ ׁ
אל ּו ◌ֵהם )זכריה ד( ◌ֵ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ּ 3
עיני ה' ◌ֵ ◌ָּ
דלתים ◌ַ ּבּ 0וק ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ֵהם
וס ◌ְגּ ר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עיני ה'3◌ ְ◌ .
והם ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֵ ◌ֵ
הארץֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ננעל ּו.
ערי ◌ְ ◌ָ
לתי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ננעל ּו ,ז ּו ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דמעוֹ ת ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
ה0ערים ׁ ◌ֶש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
לעפרְ◌ ,וקוֹ ◌ָל ּה
ונש ּ ◌ְפ ◌ָלה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
פלה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
סכת ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ְ ◌ָ
חנה ַּ◌ 3◌ -
הט ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַפל קוֹ ל ◌ַ ּ◌ַ
האהבה ָ◌ ׁ -ש ◌ַפלִ◌ ְ◌ .וי ◌ַ0ח ּו ◌ָ ּכל
ררה ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ּב ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
משוֹ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה0יר.
מש ◌ְמרוֹ ◌ָתם ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
חלקים ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
לאכים ◌ַ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0יר ֵ◌ -הם ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ּבנוֹ ת ◌ַ ◌ִ
ילה.
ררים ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ָמרוֹ ת ◌ְ ׁ
מהם ◌ִ ׁ ◌ְ
ררים ◌ַ ּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
מהם ◌ְ ׁ
◌ֵ ◌ֶ
ושוֹ ◌ֵמר
ש ◌ֵמרׁ ְ◌ .
ב ◌ַּה ◌ֵ ◌ַ
יירא ּו) ,קהלת ה( ◌ִּכי ◌ָגּ ֹ
בה ◌ִ ◌ָ
◌ַגּ ם ◌ִ ◌ָ
מעל ◌ָגּ ◌ַּ
מגּ ◌ַּ
בה ׁ ֹ
בחר ◌ַ ּבן ◌ֵ ּבית
בקד0הּ .ו ◌ְ ◌ְ◌ 3
נעימה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
מקבל ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יירא
וגבה ◌ִ ◌ָ
חזק ◌ָמצ ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מארהִ◌ ְ◌ ,ודין ◌ָ ◌ָ
יצתה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
לפניוַּ◌ ֹ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ִּ
מדּ ינוֹ .
בה ּו ◌ִ ◌ִ
מגּ ֹ ּ◌ַ
◌ִ ◌ָ

וחתחתים
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
מראשוֹ ׁ ◌ֶשל
◌ֵ ֹ ׁ
◌ָרצוֹ ןּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ
ׁ◌ֶש ◌ֶבר ◌ְּבאוֹ תוֹ

במים
◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרּ ָ◌ ,%כת ּוב )ישעיה מג( ◌ַהנּ וֹ ◌ֵתן ◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ֶדּ ◌ֶרּ %ו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הטל
היה יוֹ ◌ֵרדּ ,ו ◌ָבא ◌ַ ּ◌ַ
דרָ◌ ָ◌ %
נתיבהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַע ◌ִ ּזים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וכל
וכל ט ּוב ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ִ ׂ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ ,
קדּ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶבר ◌ַעל
בחר ◌ַ ּבן ◌ֵ ּבית ◌ַה ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ָ ּבאּ .ו ◌ְ ◌ְ◌ 3
הדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ֶ
ותקף ◌ְ ◌ִודין ◌ָהי ּו
ואימוֹ ת ◌ְ ֹ ◌ֶ
רגז ◌ְ ◌ֵ
וכל ֹ ◌ֶ
נמצאָ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ֶרָ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ַ ◌ֶ
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קד
אמר )דניאל ט( ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
ה0קדְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וינאץ ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
הדּ ◌ֶרֵ◌ ָ◌ ְ◌ .%
תה ◌ַ ◌ֶ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
וכת ּוב )ירמיה א( ◌ַ ◌ֵ ּ
צמיחת
אני רוֹ ◌ֶאה .וּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מקל ׁ ◌ָש ◌ֵקד ◌ֲ ◌ִ
הרעהָ◌ ְ◌ .
ה' ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
תמוּ ז ◌ַעד ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָעה
מ-בעה ◌ָ ◌ָ ׂ
ועש ◌ִרים יוֹ םָּ◌ .כָ◌ ְ◌ ִ◌ ִ◌ #
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׂ
ה-קד ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
עשר ◌ְּב ◌ַ ּ
הפ ◌ַרח ◌ֵאין מוֹ ◌ִציא ּ ◌ְפ ◌ִריַ◌ ,עד
מציץֶ◌ ּ ַ◌ ,
ה-קד ◌ֵ ◌ִ
◌ְּב ◌ָאב .וּ ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
החגב 3◌ -י ּ◌ַתן ◌ַ ּ◌ֵ
ויס ּ◌ַת ◌ֵּבל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ואחד יוֹ םְ◌ ִ◌ ְ◌ .
עש ◌ִרים ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ׂ
הס ◌ֶבל ◌ַעל ׁ ◌ִש ◌ְכמוֹ
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
האב ּיוֹ ◌ָנה  -זוֹ ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
ותפר ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ֵּבית ◌ָדּ ◌ִודֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הט ◌ַעם? ◌ִּכי
נעניםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
אינם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
האדם ◌ְו ◌ֵ ◌ָ
וחים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
למטהְ◌ .וצוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למעלה,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכבוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסת ּ◌ֵלק ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ◌ֶאל ◌ֵ ּבית עוֹ ◌ָלמוֹ ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
הלָ◌ ָ◌ ָ◌ %
ֹ ◌ֵ
הסת ◌ֵּלק
יח ◌ָ ּב ◌ֶהםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
וחים ◌ְ ◌ֵ
ְוהם צוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ
ארהַ◌ ְ◌ ,ורע,
המ ◌ֵ ◌ָ
נמצאת ◌ַ ּ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יצאַ◌ ְ◌ .
לבית עוֹ ◌ָלמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
וחים ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם,
פדים ◌ְוצוֹ ◌ְ ◌ִ
מותּ ,ו ◌ְמאוֹ ◌ָרעוֹ ת ◌ָרעוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וסוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ֶ
מות ◌ַ ּב ◌ַ ּ
חבל
ירתק ◌ֶ ◌ֶ
אשר -א ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
חלוֹ ◌ֵנינ ּוֵ◌ .עד ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עלה ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם ט( ◌ִּכי ◌ָ ◌ָ
למטה.
משָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
חסד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
הכ ◌ֶסף )קהלת יב(  -ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ֶּ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
רדת ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַהח ּוטִ◌ .נ ׁ ◌ְש ◌ַ ּבר ◌ַהח ּוט,
ְותרץ ◌3גּ ◌ַּלת ◌ַה ◌ָז ◌ָהב ֶ◌ ׁ -ש ◌ִהיא יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌3
נש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ָחה
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ּב ּו ◌ַע ֶ◌ ׁ -ש ◌ַ ּ
הגּ ◌ָּלהֶ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַָנפל ◌ַ ◌3
ות0בר ◌ַּכד ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
ה7ר- ,א ׁ ◌ָש ◌ַאב
המ ׁ ◌ְש ◌ֵאב ,יופיא"ל )וי"א יפיפי"ה( ◌ַ ◌ַ
◌ַּב ◌ָגּ ל ּותְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
הגּ ◌ְל ◌ַגּ ל ◌ֶאל
ונרץ ◌ַ ◌ַ
אדם ◌ְנבוֹ ◌ִכים ◌ָ ּב ּהֹ ָ◌ ְ◌ .
בני ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
עין ◌ַ ּ
ממ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ◌ַ
וישב
לח ◌ֵּבל ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םֹ ָ◌ ְ◌ .
נתן לוֹ ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ִחית ◌ִ ּ◌ָ
מלאַ◌ּ ַ◌ %
הבוֹ רּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
יכלה.
והעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תָ◌ ְ◌ ,
ויכל ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
היהְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הארץ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
העפר ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ויהיה ◌ָהעוֹ ◌ָלם
בת ◌ִח ◌ָּלהֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּוָ◌ ,י ׁשוֹ ב ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
נהיה ◌ִ ּ◌ֶ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְוהעפרֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ויתחדּ ׁש
נתנהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הא-הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והר ּו ◌ַח ◌ָּת ׁש ּוב ◌ֶאל ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
היהָ◌ ְ◌ .
חרב ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
אשר ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
זמן ◌ָ ּכת ּוב )דניאל יב( ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבים ◌ִמ ◌ְ ּי ׁ ◌ֵש ◌ֵני
בת ◌ִח ◌ָּלהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
נשק ּוה ּו
עזריה ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ְמרוֹ נוֹ סּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקיצ ּוּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
עפר ◌ָ ◌ִ
אדמת ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
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אדם
אש¥רי ¨ ¨
יהלל ּו¤ּ %ס ¨לה :ו © ׁ §
בית %עוֹ ד § © §
אש¥רי יוֹ ׁ §ש ¥בי ¤ ¥
ה © ׁ§
מעין
הב ¨כא © § ¨
עמק © ּ¨
עברי ּ§ב ¤ ¥
לבבם :ז ¥ § Ÿ
מסלוֹ ת ּ¦ב § ¨ ¨
עוֹ ז לוֹ ¨ב § ¦ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

חכמים
ואזן ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יקנה ◌ָדּ ◌ַעת ◌ְ ֶֹ ◌
עליו) ,משלי יח( ◌ֵלב ◌ָנבוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
קרא ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ָ◌ ָ◌ .
◌ְ ּב ֹ ׁ
ּ◌ְת ◌ַ ◌ֶ ּ
בק ׁש ◌ָדּ ◌ַעת.

ֹותם
ׁשּתּדל ְּבא ָ
ּכׁשהּוא ִמ ְ ַ ֵ
ׁשּיסּיע לֹו ְ ֶ
ּבּקּב"ה ֶ ְ ַ ַ
יׂשים ֶאת ֹּכחֹו ַ ָ ָ
ִָ
ׁשאדם ָּבא
ׁשּכיון ֶ ָ ָ
אמת ֶ ֵ ָ
ּבדרֶ ֱ 5
וללכת ְ ֶ ֶ
ּתֹורה ְ ָ ֶ ֶ
הּמצוֹות ֶׁשל ַה ָ
ְִַ
ּיעים לֹו
מס ְ ִ
וּדאי ְ ַ
ּטהר ַ ַ
לה ָ ֵ
ְִ
אדם עוֹ ז לוֹ ◌ָב! ◌ְוגוֹ ' )פד ,ו( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמב[(.
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
הדּ ין
מצדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
דלֶ◌ ׁ .ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הגּ ֹ
עשו ◌ְ ּבנוֹ ◌ַ ◌ָ
קרא ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ ׂ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
כלל ◌ִ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
אלעזר
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ידעתי יוֹ ם מוֹ ◌ִתיּ ִ◌ ַ◌ .
זקנתי -א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הנּ ה ◌ָנא ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ִ ◌ֵ
הק ׁ ◌ֶשהַ◌ .ו ּיֹ ◌ֶ
האיש
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ִ ׁ
אדם עוֹ ז לוֹ ◌ָבְ◌ #וגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,תהלים פד( ◌ַ ׁ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מיש ◌ֵאל
חנניה ◌ִ ׁ ◌ָ
קפוֹ ָ◌ .יכוֹ ל ◌ַּכ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ושם ּבוֹ ◌ֶאת ּ◌ָת ◌ְ ּ
תח ◌ֵ ּזק ◌ַּב ◌ָ ּק ◌ָ ּב"ה ◌ְ ◌ָ ׂ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
א-הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו
אתנ ּו ◌ֱ ◌ֵ
ואמר ּו) ,דניאל ג( ◌ֵהן ◌ִ ◌ָּ
התח ◌ְ ּזק ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ועזריה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קדתּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ְד%
האש ◌ַה ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתוֹ ִּ◌ %כ ◌ְב ׁ ◌ַשן ◌ָ ◌ֵ ׁ
ילנ ּו ◌ִ ּ
להצ ◌ֵ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
בדים ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
עליהם
יעמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יציל ◌ְו-א ◌ַ ◌ֲ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלַ◌ %י ◌ִ ּצילֹ ּ .
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם -א ◌ַ ◌ִ ּ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ּוָּ◌ ֶ◌ .
אמר ּו
אלא ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְדע ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ
הכלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
עיני ◌ַ ּ ֹ
ִיתקדּ ׁש ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶלְ◌ %וגוֹ 'ּ ֵ◌ .בין
והן -א ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ִ ◌ְ
ואמר ּוֵ◌ ְ◌ ,
חזר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ָ◌ ,
להיוֹ ת ◌ְלֶּ◌ ַ◌ %
המ ◌ֶלְ◌ %וגוֹ 'ְ◌ .ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו
להיוֹ ת ◌ְלֶ◌ּ ַ◌ %
◌ַי ◌ִ ּציל ◌ֵּבין -א ◌ַי ◌ִ ּצילָ◌ ,יד ּו ◌ַע ◌ִ ◌ְ
ממנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
וש ◌ְמע ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
להם ◌ָדּ ◌ָברָ◌ ׁ ְ◌ ,
דיע ◌ָ ◌ֶ
חזקאל הוֹ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
וקבל ּו ◌ִ ◌ֶּ
חזר ּו
ואז ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָכרָ◌ ְ◌ ,
קבל ּו ◌ָ ׂ
עליהםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ְ ּ
עמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ָ ◌ַ
יתח ◌ֵ ּזק
אלא ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ֶלְ◌ %וגוֹ 'ּ ָ◌ ֶ◌ .
להיוֹ ת ◌ְלֶ◌ּ ַ◌ %
והן -א ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ִ ◌ְ
ואמר ּוֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ְ
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אמרּ ָ◌ ַ◌ ,
וכ.#
יעשה ◌ִלי ◌ָּכָ◌ ְ◌ #
ילני ,אוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יצּ ◌ֵ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ַ ◌ִ
אדם ׁ ◌ֶש ּיֹ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
כחוֹ ◌ַּב ◌ָ ּק ◌ָ ּב"ה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַס ◌ַ ּיע לוֹ ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ִ ׁ ◌ְ
ישים ◌ֶאת ּ ֹ
אבל ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ֲ ◌ָ
אדם ◌ָ ּבא
אמתֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
דרֶ◌ ֱ◌ #
וללכת ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ְצווֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
יס ◌ַ ּיע
יתח ◌ֵ ּזק ◌ַּב ◌ָ ּק ◌ָ ּב"ה ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ְ ◌ַ
בזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מס ◌ְ ּי ◌ִעים לוֹ  .וּ ◌ָ ◌ֶ
להט ◌ֵהרַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אחרּ .ו ◌ִמּ 0ום
כחוֹ ◌ִּב ◌ְטחוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ֵ
שים ◌ֶאת ּ ֹ
ְויתח ◌ֵ ּזק ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָי ◌ִ ׂ
לוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ◌ ,
הרה ּור
לבוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְּב ◌ִלי ◌ִ ◌ְ
עשה ◌ִ ּ
לבבםֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מס ּלוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכ ,%עוֹ ז לוֹ ◌ָבִ◌ ְ◌ %
אלא ◌ַּכ ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָּ
אחרָּ◌ ֶ◌ ,
לעבר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם
0בת ◌ַ ◌ֲ ֹ
מתי ◌ֶ ◌ֶ
סלה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָּ◌ ,%כַ◌ %גּ ם.
עז
אמר )תהלים כט( ה' ֹ
עז ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אדם עוֹ ז לוֹ ◌ָבֹ - #
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
אחרְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לשמוֹ ׁ ◌ֶשל
להתע ּ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ׁ ◌ְ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יתןִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
לע ּמוֹ ◌ִ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
מה,
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
ואינוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
תעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ֵ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לש ◌ָ ּ
נבראּ ִ◌ ְ◌ .
מס ּלוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבבםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ
מסלוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
טוֹ ב לוֹ ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לבבם? ◌ְּכמוֹ
אמר )שם סח( ֹ ּ
ההיא
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ִ
יה ׁ ◌ְשמוֹ  .זוֹ ◌ַ ּ
לרכב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ
סל ּו ◌ָ ֹ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ערבוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ּ
להרים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
חטיבה
ולעשׂ וֹ תוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
יעקב ◌ָהי ּו ◌ִל ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מעשׂ יו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֹ ּ .
ה ּואּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ַ◌ %
עמוֹ ּ◌ָת ◌ִמידֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ָזזה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִ ּ
היה
יעקב -א ◌ָ ◌ָ
עשׂ ו ◌ְ ּבנוֹ ֹ ֲ◌ ַ◌ ,
יצחק ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָרא לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
0כינהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ליעקב.
דיעה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ורבקה הוֹ ◌ִ ◌ָ
לרבקהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דיעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וה0כינה הוֹ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ָשםָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,

וה ֵּלב הּוא
אהבה ַ ְ -
אליו ַ ֲ ָ
להעיר ֵ ָ
התע ְֹוררּות ְ ָ ִ
ׁשּלב הּוא ִ ְ
ִמּׁשּום ֶ ֵ
ִע ַּקר ִויסֹוד ַה ֹּכל
אדם עוֹ ז לוֹ ◌ָב! וגו' )פד ,ו( :
ש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְ
ודּ אי
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
אלעזרַ◌ ָ◌ ,
לפני ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָמצ ּוי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יצחק ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קס"ב([
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אהבת ◌ַ ◌ָ ּ
ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אדם אוֹ ◌ֵהב אוֹ תוֹ -א ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אלא ◌ֵ ◌ַ ◌ֵּ
◌ֶ ◌ָ ּ
אהבה.
אליו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
להעיר ◌ֵ ◌ָ
התעוֹ ◌ְררוּ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהלבִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵּלב הוּ א ◌ִ ◌ְ
לבב%
למה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
)והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב( ◌ִאם ◌ָ ּכָּ◌ ָ◌ ,%
אחד ◌ַ ◌ֵּ
הלב
גוניםָ◌ ֶ◌ ,
נפשֶ◌ ׁ ,%ש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
ְואחר ◌ָ ּכּ %ו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַ
פש? ◌ִאם ◌ַה ◌ֵּלב ◌ִ ◌ָ ּ
ודּ אי
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
נפש? ◌ָ ◌ַ
עקר ַ◌ -מה ◌ָ ּצ ◌ִריׁ ֶ◌ ֶ◌ %
הנּ ◌ֶ ׁ
ואחד ◌ַ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ונפש
הרי ◌ֵלב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
לאחדֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מתאחדים ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ונפ ׁש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵּלב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
והלב הוּ א ◌ִ ◌ַ ּ
הכֹלֶ◌ ְ◌ .וזה
ּו ◌ָממוֹ ןּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עקר ◌ִויסוֹ ד ◌ַ ּ
אחד
יצריםָ◌ ֶ◌ ,
לבבוֹ ת ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לבבִּ◌ ,%ב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יצר ◌ַרעּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
נקרא ◌ֵלב.
ואחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אלהּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
ואחד ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֵֶיצר טוֹ ב ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לבב,%
נקרא ◌ֵלב ◌ַרעּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
נקרא ◌ֵלב טוֹ בֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרע.
ויצר ◌ָ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ֵ◌ ,
יצר ◌ַ ּ
בכל
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
בנפשָ◌ ָ◌ %
נפשּ ?%ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ָ
לשם ◌ָמה? ◌ֶ ◌ָּ
נפ"ש
להכליל ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ָכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ׁ ◌ֵ
נפשּ ְ◌ ַ◌ ?%
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
פש
הנּ ◌ֶ ׁ
חזת ◌ַ ◌ֶ
נפשּ ְ◌ ,%ב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ0אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
נש ◌ָמ"הֶ◌ .זה ּו ּו ◌ְ ◌ָ
"ח ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְור ּו ◌ַ
מינים ◌ֵהם ׁ ◌ֶשל ◌ָממוֹ ןּ3◌ ,כ ◌ָּלם
מאדַ◌ ,%אף ◌ָ ּכַּ◌ %כ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
◌ַה ּזוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶּ
מש ◌ִנּ ים ◌ֵ ◌ֶּ
אהבת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָכלַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מאלהַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ׁ ◌3
ואם
ואחדִ◌ ְ◌ .
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לאהב אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ֶ ◌ָ
למסר לוֹ ◌ָ ּכל ◌ֶזהֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
הרע
יצר ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ֵ ◌ֶ
לאהב אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אדם ◌ָיכוֹ ל ◌ֶ ◌ֱ ֹ
הרע ◌ֵאיָ◌ ָ◌ #
אמרַּ◌ ,ב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ֹּ
לעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א,
יקרב ◌ָ ◌ָ
מקטרג ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הוּ א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אדם ◌ַ ◌ֲ
אלא זוֹ ◌ִהי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א
יאהב אוֹ תוֹ ּבוֹ ? ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ַ
ְואי#
◌ ◌ֵ
האהבה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב ◌ֶאת
נכנע לוֹ ◌ִמ-וּ ם ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יוֹ ◌ֵתרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
והאדם ◌ַה ◌ֶ ּזה
נכנע ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אֶ◌ ׁ .ש ּ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
אהבת ◌ַ ◌ָ ּ
דע
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁשוֹ ◌ֵבר אוֹ תוֹ  ,זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
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לעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אּ ָ◌ .כאן
יצר ◌ָ ◌ָ
לקרב ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הרע ◌ַ ◌ֲ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
הדּ יןּ ָ◌ .כל ◌ַמה ◌ֶ0עוֹ ◌ֶ ׂ
לבעלי ◌ַ ◌ִ
ה ּוא סוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
והכֹל ה ּוא
להראוֹ ת ◌ְּכבוֹ דוֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הכֹל ה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מטהּ ַ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
בכל ◌ַמה
קטרג ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
עבד ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ֶ ◌ֶ
וכי ◌ִמי ◌ָ ◌ָ
לעבוֹ ◌ָדתוֹ ִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֲ
מקטרג?! ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
0רצוֹ ן ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ֶ ◌ְ
נעשה ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אמת ◌ְּכ ◌ֵדי
דרֶ◌ ֱ◌ %
וילכ ּו ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
האנשים ◌ָּת ◌ִמיד ◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
לזכוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה טוֹ בוֹ ת .הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
◌ְ ◌ַ ּ
מקטרג ◌ִ ּ
ונמצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עבד ◌ַרע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ,איּ ָ◌ %בא ◌ֶ ◌ֶ
מתוֹ ְ◌ %רצוֹ ן ◌ֲאדוֹ נוֹ
מדּ ◌ֶר %טוֹ ◌ָבה,
רעהְ◌ ,ודוֹ ◌ֶחה אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ֶ
לדרָ◌ ָ◌ %
האדם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מסטה ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מסטה ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני
יעש ּו ◌ֶאת ◌ְרצוֹ ן ◌ֲאדוֹ ◌ָנם ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
להם ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ ׂ
שה ◌ָ ◌ֶ
◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
רעה? ◌ֶ ◌ָּ
שה.
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ ן ◌ֲאדוֹ נוֹ ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
אלא ◌ַ ◌ַ
לדרָ◌ ָ◌ %
האדם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליו
וצ ◌ָ ּוה ◌ָ ◌ָ
והיה אוֹ ◌ֵהב אוֹ תוֹ ◌ְ ּביוֹ ◌ֵתרִ◌ ְ◌ ,
יחידי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה לוֹ ◌ֵּבן ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למלֶ◌ ׁ %ש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רעהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי
לא0ה ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יקריב ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אהבה ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
להיכל ◌ַ ּ◌ֶ
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
דאי ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אליהֵ◌ ,אינוֹ ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ֵרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶל .%הוֹ ◌ָדה לוֹ אוֹ תוֹ
אהבה.
אביו ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לעשוֹ ת ◌ְרצוֹ ן ◌ָ ◌ִ
הבן ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַ ◌ֵּ
ת ◌ַאר.
ויפת ּ ֹ
למראה ◌ִ ◌ַ
נאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אחת ◌ָ ◌ָ
היה זוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
המ ◌ֶלּ ַ◌ %בח ּוץ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ַ ּ◌ֶ
בני
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ִ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלִ◌ ֲ◌ ,%
אמר ◌ַ ּ◌ֶ
לימים ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
תפ ּ◌ִתי ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ִניְּ◌ ,כ ◌ֵדי
לכי ּו ◌ְ ◌ַ
להִ◌ ְ◌ :
תה ◌ַה ּזוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ .
◌ֵ ◌ַ
ואמר ◌ָ ּ
קרא ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
אחר
הלכה ◌ַ ◌ַ
עש ◌ָתה אוֹ ◌ָת ּה זוֹ ◌ָנה? ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אליֶ◌ .מה ◌ָ ◌ְ ׂ
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ְרצוֹ ן ◌ְּב ◌ִני ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
לפתוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
לחבק ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ֶ ּבן ◌ַ ּ◌ֶ
לנ0ק אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ּ
והתחילה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אביו  -גּ וֹ ◌ֵער ◌ָ ּב ּה ◌ְו-א
למצות ◌ָ ◌ִ
מצ ◌ֵ ּית ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יאה ּו ◌ְ ◌ַ
פת ּו ◌ִייםִ◌ .אם אוֹ תוֹ ◌ֵּבן ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ּ
מח ◌ִּב ◌ְבנוֹ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ַ
אביו ◌ָ ׂ
ואז ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּוָ◌ ְ◌ .
תה ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
לה ◌ְודוֹ ◌ֶחה אוֹ ◌ָ ּ
מצ ◌ֵ ּית ◌ָ ּ
מכניסוֹ
היכלוֹ ְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן לוֹ ◌ַמ ּ◌ָתנוֹ ת ◌ְואוֹ ◌ָצרוֹ ת
הפ ◌ְרגּ וֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ
◌ְלתוֹ ַ◌ ּ ַ◌ %
תהלים ספר שלישי | יז לחודש | מזמור פד

סדר הלימוד

I

ליום כ ניסן

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

787

I

הוה
הכבוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַל ◌ֵ ּבן ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ֱ ◌ֵ
גרם ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ ּ
וכבוֹ ד ◌ַרבִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
תה ◌ַה ּזוֹ ◌ֶנה ◌ֵי ׁש ◌ָ ּ
תה ◌ַה ּזוֹ ◌ָנהְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ֵמר ,אוֹ ◌ָ ּ
לה ◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ַבח אוֹ
ש ◌ָתה
אחד ֶ◌ ׁ -ש ◌ָע ◌ְ ׂ
דדיםָ◌ ֶ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָל ּה ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִ ◌ָ ּ
א? ◌ַ ◌ַמכל ◌ַ ◌ְ ּ
הט ּוב
רמה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואחד ֶ◌ ׁ -ש ◌ָגּ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ֶ◌ ְ◌ .%
◌ֶאת ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ֶ
הבן ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א(
אליוַ◌ ְ◌ .
האהבה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ ֵ◌ %
לכל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ
מאד ֶ◌ -זה
הח ◌ִ ּייםֹ ְ◌ .
מלאַ◌ ַ◌ %
והנּ ה טוֹ ב ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מאדֵ◌ ִ◌ ְ◌ .
ְוהנּ ה טוֹ ב ◌ְ ֹ
◌ ◌ִ ◌ֵ
למצווֹ ת
למי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַצ ◌ֵ ּית ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מאד ◌ְ ◌ִ
ודּ אי טוֹ ב ◌ְ ֹ
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
רשים
המקטרג ◌ַה ◌ֶ ּזה- ,א ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
יהיה ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראהִ◌ ,אם -א ◌ִ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
ִרבוֹ נוֹ ּ .ו ֹ
◌ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ָּ
לרשת עוֹ ◌ָלם
עתידים ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
נזים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הגּ ◌ָ ◌ִ
יקים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
פגש ּו
ריהם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ ׁ
ואש ◌ֵ ◌ֶ
מקטרג ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
פגּ ׁש ּו ◌ַּב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ריהם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
אש ◌ֵ ◌ֶ
הבאְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
רשים
ממנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ יוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
ונצל ּו ◌ִ ּ◌ֶ
ריהם ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ְ ׁ
בוֹ ַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
גש ּו בוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
וכל אוֹ ◌ָתן ּ◌ְת ׁש ּוקוֹ ת
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ִעדּ ּו ◌ִנים ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ראתה
עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ָּכת ּוב )ישעיה סד( ◌ַ ◌ִ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לת.%
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
יהנּ ֹם
פגש ּו בוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ יוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ֵגּ ◌ִ
וא ׁ ◌ְש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ַ
גש ּו
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ְ ׁ
הרי אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מארץ ◌ַ ◌ַ
ְונטרד ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
יקים
לצ ◌ִדּ ◌ִ
אחריוַ◌ ְ◌ ,
ונמשכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מצ ◌ְ ּי ◌ִתים לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
אוֹ תוֹ ָ◌ ,הי ּו ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ַ ּ
הטוֹ בוֹ ת
גללוֹ יוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
הרי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
להחזיק לוֹ טוֹ ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רשים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ּ
המקטרג
עלתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מהי ּתוֹ ◌ַ ◌ְ ּ
הבאִ◌ ַ◌ .
תש ּוקוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ְועדּ ּו ◌ִנים ּו ◌ְ ׁ
◌ ◌ִ
מצ ◌ְ ּי ◌ִתים לוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
הרש ◌ִעים ◌ְ ◌ַ
אשר ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מתח ◌ֵ ּזק
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שהְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מצות ◌ֲאדוֹ נוֹ ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
עלתַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּבוֹ ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
שה
מתח ◌ֵ ּזק ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶזה .הוֹ ◌ִאיל ◌ְוה ּוא ◌ַרע ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרג
אדםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מתח ◌ֵ ּזקַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵרג ◌ָ ◌ָ
הר ׁ ◌ָשע ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַרעָ◌ ָ◌ .
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מוֹ ¤רה:

I

ויש לוֹ ◌ַ ◌ַ
כחוֹ ◌ְ ◌ֵ ׁ
מתגּ ◌ֵ ּבר ◌ְ ּב ֹ
מתח ◌ֵ ּזק ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אדםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נחתּ ָ◌ .כ %אוֹ תוֹ
סטה
כחוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ
מתגּ ◌ֵ ּבר ◌ְּב ֹ
המ ◌ֶות -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קרא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מקטרג ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מלאָּ◌ ַ◌ %
נחת
יש לוֹ ◌ַ ◌ַ
ואז ◌ֵ ׁ
להם ◌ְוהוֹ ◌ֵרג אוֹ ◌ָתםָ◌ ְ◌ ,
מקטרג ◌ָ ◌ֶ
האדם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם
הח ◌ִ ּיים ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
תח ◌ֵ ּזק ◌ַצד ◌ַ ◌ַ
כחוֹ ְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
מתגּ ◌ֵּבר ◌ְּב ֹ
מתח ◌ֵ ּזק ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתח ◌ֵ ּזק
המקטרג ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ישרַ◌ ,אף ◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ %
דרָ◌ ׁ ָ◌ %
וילכ ּו ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵהם טוֹ ◌ִבים ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
הרחמן
עליהםָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ .
מצ ◌ְ ּי ◌ִתים לוֹ ְ◌ ,וה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הרש ◌ִעים ◌ְ ◌ַ
מתגּ ◌ֵ ּבר ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ולזכוֹ ת
להכניעוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
לנצחוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ילנ ּוְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ .
◌ַי ◌ִ ּצ ◌ֵ
ואש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ִכים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אדם ◌ַ ּב ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ּ◌ָת ◌ִמידַ◌ .על
מתח ◌ֵ ּזק ◌ָ ◌ָ
הבאּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מסלוֹ ת
אדם עוֹ ז לוֹ ◌ָבּ ִ◌ ְ◌ #
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
נאמר) ,תהלים פד( ◌ַ ׁ ◌ְ
ודּ אי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
הבא.
ריהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לבבםַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ

וׁשמע ִּתי ָּכרֹוז
ּמׁשיח ָׁשםְ ַ ָ ְ .
מלַ 5ה ָ ִ ַ
ראיתי ֶאת אֹותֹו ַה ָּמקֹום ֶׁשל ֶ ֶ
ִָ ִ
ֹותם
ּבּתֹורהְ ,וא ָ
ׁשּמׁשּתּד ִלים ַ ָ
החברים ֶ ִ ְ ַ ְ
אׁשריהם ַ ֲ ֵ ִ
ּבכל יֹוםֶ ֵ ְ ַ :
מכריז ְ ָ
ַ ְִ
מּדֹותיהם
הּמעבירים ַעל ִ ֵ ֶ
ֹותם ַ ַ ֲ ִ ִ
האחריםְ ,וא ָ
ׁשּמזּכים ָּבּה ֶאת ָ ֲ ֵ ִ
ֶ ְִַ
עמק ◌ַה ◌ָ ּב ◌ָכא וגוֹ ' )פד ,ז( ] :זוהר חדש ,מדרש רות )דף צח[(.
עברי ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ֹ ◌ְ ◌ֵ
אליו ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ֶ ּבן
נכנס ּו ◌ֵ ◌ָ
חלהְ◌ ְ◌ ִ◌ .
ספ ◌ַדאי ◌ָ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
ה0בת ◌ָ ◌ָ
וחכמים .אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ,יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
קסמא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
היהָ◌ .רא ּו אוֹ תוֹ
אמר ּו ,יוֹ ם
נרדּ םְ◌ ָ◌ .
ינתים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צחקּ ֵ◌ .ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
היה בוֹ ◌ֶכהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
צרי.%
אחרת -א ◌ָ ◌ִ
וטרחה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
לטלטלוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ואס ּור ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ה0בת ה ּואָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
הש ◌ִאיר ּוה ּו.
◌ִ ׁ ◌ְ
0אר
ות ◌ָ ◌ֵ
נעמי ◌ַ ּ◌ִ
איש ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
אלימלׁ ִ◌ %
ודרש) ,רות א( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָמת ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
חנן ◌ְ ◌ָ ◌ַ ׁ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָקם ◌ַ ◌ִ ּ
להתנחם
בניה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נש ◌ֲאר ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אלימלְ◌ ׁ ִ◌ - %
בניהֵ◌ .מת ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִהיא ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ֶ ָ◌
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היה
אלימלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָ ◌ָ
להש ◌ִלים ◌ֶאת ◌ְמקוֹ ם ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
בניו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מחלוֹ ן
ניהם ◌ַ ◌ְ
אחר ◌ָ ּכַ◌ %מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ◌ָ ּימ ּות ּו ◌ַגּ ם ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
לנש ◌ָמהַ◌ ַ◌ .
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ָ
ְוכליוֹ ן ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
עכ ׁ ◌ָשו ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶבר.
מאהְ◌ ַ◌ .
הט ◌ְ ◌ָ
דש ◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
הק ֶֹ ◌ ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ
ה7כלית ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
והר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
דש ׁ ◌ֶשה ּוא י'ָ◌ ְ◌ ,
הק ◌ ׁ
לנש ◌ָמה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֶֹ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
וא"ו- ,א ◌ָימ ּות ּוָּ◌ ֶ◌ ,
נקרא ◌ֵמתַ◌ .אף
מגּ ◌3ד ◌ָּלתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדם יוֹ ◌ֵרד ◌ִ ◌ְ
אלא ◌ָ ◌ָ
והם
חכמים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּוֵ◌ ְ◌ ,
חמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ָ
אליעזרֶ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכאןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ◌ַ ◌ִ ּ
וחבריו
חנן ◌ֶּבן נ ּו ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
וחבריוֵ◌ .מת ּו ◌ַ ◌ִ ּ
חנן ◌ֶּבן נ ּו ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
ַרבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
ספ ◌ַדאי ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת
חברנ ּו ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
וכעת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
נש ◌ַאר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְּכר ּו ◌ְס ּ ◌ְפ ◌ַדאיֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
 ◌ִ ׁ ◌ְעכשו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶבר.
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
אצלוֹ ָ◌ ָ◌ ,
היה ◌ֶ ◌ְ
חלק ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּבעוֹ ◌ָדם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביםּ ִ◌ ַ◌ ,
ראה אוֹ תוֹ
קרא
הדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניוּ ,ו ◌ְצחוֹ ק ◌ְּב ◌ִפיוָ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶשחוֹ ◌ְזרוֹ ת ◌ַ ◌ְ
ולחבריםָ◌ ְ◌ ,ורא ּו אוֹ תוֹ ◌ִעם ◌ְדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניו,
חנן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
אדם
עזב ּו ◌ָ ◌ָ
ישב ּוְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי -א ◌ֵמתְ◌ ׁ ָ◌ .
ּו ◌ְצחוֹ ק ◌ְ ּב ◌ִפיוְ◌ ָ◌ .
קרב ּו
לש ּתוֹ תְ◌ ָ◌ .
מים ◌ִ ׁ ◌ְ
עיניוּ ִ◌ ,ב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ◌ִ
ערב ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ֵ ◌ָ
אליוּ ָ◌ .ב ◌ֶ ◌ֶ
לקרב ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
לשלוֹ ם.
רבוֹ ◌ַתיְ◌ ,לכ ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
להםּ ַ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
וחכמיםַ◌ ָ◌ .
חנן ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אליו ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
וצ ּו ּו אוֹ ◌ִתי
0ראיתיַ◌ ְ◌ ,
לכם ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ואמר ◌ָ ◌ֶ
אלי ◌ְ ֹ ◌ַ
למחר ׁש ּוב ּו ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
לת ◌ֵ ּקן ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
הצטרכתי ◌ְ ◌ַ
עכשו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לחבריםֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
דיע ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
ראיתיּ ,ו ◌ַ ◌ַּ
ראיתי,
אחר ◌ָ ◌ִ ◌ִ
הייתי ׁ ◌ָשם ,עוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֵ
ילה ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
בל ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אלי,
יקרב ּו ◌ֵ ◌ַ
ביתי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
לבני ◌ֵ ◌ִ
אמר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ידע ּ◌ִתי ◌ַמה ה ּואְ◌ ִ◌ .
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
נש ◌ַאר ׁ ◌ָשם,
חנן ◌ִ ׁ ◌ְ
הלכ ּוַ◌ ְ◌ .ור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ּכאןּ3◌ .כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ְ
יהיה ◌ָ ◌ָ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מאיר ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ,רא ּו
היה ◌ֵ ◌ִ
לילהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אליו ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קרב ◌ֵ ◌ָ
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
וקרא
וישבָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
דברָ◌ .קם ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
מדבר ּובוֹ ◌ֶכהְ◌ .ו-א ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ָ ◌ָ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אתי,
אחר ◌ָ ּב ◌ִ
אמרֵ◌ :מעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֵ
ראית? ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ָ◌ :מה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
חנןַ◌ ָ◌ .
לרבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ִּ
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לגלוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברָּ◌ ֶ◌ ,
נתנ ּו ◌ִלי ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ּ
אלא ◌ְל%
ְונכנסתי ◌ְל ׁ ◌ָשםְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
0ראה.
להם ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ואמר ◌ָ ◌ֶ
ְולחברַ◌ ָ◌ ְ◌ .%
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ְ
לכסאֶ◌ ׁ %ש ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו ◌ְל,%
ולֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
בריֵ◌ ְ◌ ,%
התקן ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
חנןֵ◌ ְ◌ ַ◌ :
לרבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ראיתי
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
בילִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,%
יבא ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
מהחברים ◌ָ ֹ
עשר ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נתנ ּו ◌ִלי ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ּ
החברים
וראיתי ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לגלוֹ תִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַמה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ְ
מל#
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
התק ◌ֵ ּים ּ◌ַת ◌ְלמוּ ◌ָדם ◌ְּב ◌ָ ◌ָידםִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וראיתי ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
החברים
ריהם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
מכריז ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םְ◌ ׁ ַ◌ :
מעתי ◌ָּכרוֹ ז ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
יח ׁ ◌ָשםָ◌ ׁ ְ◌ .
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ◌ָּ
האחריםְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַז ◌ִּכים ◌ָ ּב ּה ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הייתי ּבוֹ ◌ֶכה ◌ְוצוֹ ◌ֵחק,
ראיתםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
תיהםֶ◌ ִ◌ ְ◌ .
עבירים ◌ַעל ◌ִמדּ וֹ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ◌ַ
ה0כינה
וראיתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להביא אוֹ ◌ִתיִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶות ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נת ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
הרש ּות ◌ִ ּ◌ְ
◌ָ ◌ְ ׁ
למלאָּ◌ ַ◌ %
וצחקתי
המ ◌ֶותִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּב ◌ִ ◌ִ
נתנ ּו לוֹ ַ◌ ְ◌ .
אצליְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ◌ִ
לאָּ◌ ַ◌ %
כיתי ◌ִ ◌ַּ
טלים אוֹ ◌ִתי
וראיתי ◌ַעד ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
תנת לוֹ ִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ה0כינה ׁ ◌ֶש5א נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראיתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מחנוֹ תָ◌ ׁ ,שם ◌ּ3כ ◌ָּלם
צבאוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
וראיתי ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ָ0םִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לבית ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
הפ ◌ִנים,
יהם סנדלפו"ן ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ָ
בראש ◌ֶ
דיני ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
מתעס ◌ִקים ◌ְּב ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
וכל
עליוָ◌ ְ◌ ,
אחת ּ ◌ְפר ּו ◌ָסה ◌ָ ◌ָ
פרכת ◌ַ ◌ַ
לאדוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ָ ֹ ◌ֶ
קש ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ּקוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ְ ׁ ◌ָ
לראוֹ תוֹ .
לקרב ◌ִ ◌ְ
רש ּות ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נת ◌ָנה ◌ְ ׁ
ה0מים ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָידוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ּ◌ְ
צבאוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
סנגוֹ ◌ִרים
מהם ◌ָ ◌ֵ
לפניהםֶ◌ ֵ◌ ,
ממנּ ים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ִרים ◌ְ ◌ִ◌ 3
וכמה ◌ָ ׂ
וראיתי ◌ֵ ּבית ◌ִדּ יןָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
וקרב ּו אוֹ ◌ִתי
נטל ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
קטגוֹ ◌ִריםְ◌ ָ◌ .
מהם ◌ָ ◌ֵ
◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
למלא%
אמר ּו לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
החבריםְ◌ ָ◌ .
רבים ◌ִמן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וראיתי ׁ ◌ָשם ◌ַ ◌ִ ּ
אליהםִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להםֶ◌ ׁ :ש5א
אמר ◌ָ ◌ֶ
אצלַ◌ ָ◌ ?%
מב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
המ ◌ֶותַ◌ :מה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ָּ
לדּ ין) .אמר להם ,דונו דינו,
וקרבתיו ◌ַ ◌ִ
להמית אוֹ תוֹ ִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
תנים ◌ִלי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
והניחו אותי לשבת וקרבו אותילדין לפני שלשה סנהדרין שידונו דיני ,ושמעתי(.
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I

מצאנ ּו
כפרָ◌ ָ◌ ,
מצאנ ּו ֹ ◌ֶ
עמים ◌ָ ◌ָ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִואמר ּו ׁ ◌ָש ׁ
עדיםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שה ◌ֵ ◌ִׁ◌ֶש ◌ָ ּקמ ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
דיני
התעסק ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
תמיד ◌ַעל ◌ִמדּ וֹ ◌ַתיְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
העבר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ִ
עלי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
והעיד ּו ◌ָ ◌ַ
כפרִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ֶ
ימים
חש ּבוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
ועש ּו ◌ֶ ׁ ◌ְ
נתיׂ ָ◌ ְ◌ ,
ראיתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ַש ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
תמיד ◌ַעל
העבר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ִ
ועל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ
למיםַ◌ ְ◌ .
תמיד ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
ונמצא ּו ◌ָ ◌ִ
ְוש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִּליְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ׁ ◌ָ
העל ּו ◌ֶאת
הדּ יןְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ
עזב ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
◌ִמדּ וֹ ◌ַתיְ◌ ָ◌ ,
יכל ּו ◌ָלד ּון ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם.
ידעתי ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אחרְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
למקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ִדּ ◌ִיני ◌ְ ◌ָ
לה ׁ ◌ְש ◌ִלים ּ◌ַת ◌ְלמ ּו ◌ִדי
זמן ◌ְ ◌ַ
ולתת ◌ִלי ◌ְ ◌ַ
לעזר אוֹ ◌ִתיֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ָבא ◌ִמן ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ֲ ֹ
עזב אוֹ ◌ִתי
גמרתי אוֹ תוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ַ
עדין -א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
ספ ◌ַדאי ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן
רבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
המ ◌ֶותַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְתנ ּו לוֹ ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ִמי ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ְ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
פני ּו ◌ְצחוֹ ק
הדּ ◌ָמעוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ַ
ראיתם ◌ַ ◌ְ
עזב אוֹ ◌ִתיְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
ואז ◌ָ ◌ַ
מק ◌דםָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ִ ּ ֶֹ
המ ◌ֶות,
מפ ◌ְחדּ וֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
כיתי ◌ִ ּ ◌ַ
הדּ ◌ָמעוֹ ת ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּב ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּב ּ ◌ֶפה ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
מלאָּ◌ ַ◌ %
אחר ◌ְּכ ◌ֵדי
זמן ◌ַ ◌ֵ
חכ ּו ◌ִלי ◌ַעד ◌ְ ◌ַ
ועל ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ
0כינהַ◌ ְ◌ ,
מ7מחת ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ְוצחק ּ◌ִתי ַ◌ ְ◌ ִ◌ ִ◌ -
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֶות,
נתי ◌ַעל ◌ַיד ◌ַ ◌ְ ◌ַ
יש ◌ְ ּ◌ִ
לכםְ◌ .ו-א ◌ָ ׁ ◌ַ
יתי ◌ָ ◌ֶ
0גּ ◌ִּל ◌ִ
דיע ◌ִלי ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
◌ֶ ◌ָ ּ
אני ◌ְל ׁ ◌ָשם.
וע ּמוֹ הוֹ ◌ֵלִ◌ ֲ◌ %
עיאִ◌ ְ◌ ,
רבי אוֹ ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
עמי ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
הש ◌ִאיר ּו ◌ִ ּ◌ִ
אלא ◌ִ ׁ ◌ְ
הב ◌ָכא
עמק ◌ַ ◌ָ ּ
עברי ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
עליו) ,תהלים פד( ֹ ◌ְ ◌ֵ
וקרא ּו ◌ָ ◌ָ
החבריםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָּת ◌ְמה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עמק ◌ַה ◌ָ ּב ◌ָכא -
עברי ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
יעטה מוֹ ◌ֶרהֵ◌ ְ◌ ֹ .
ישיתוּ הוּ ◌ַגּ ם ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מעין ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמק
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
עבר ◌ַעל ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ספ ◌ַדאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
◌ֶזה ◌ַ ◌ִ ּ
מלאָּ◌ ַ◌ %
ישית ּוה ּו -
מעין ◌ְ ׁ ◌ִ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ַ◌ .
גרם ◌ְ ּב ◌ִכ ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ
הב ◌ָכאֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
לפיכ,%
מע ◌ֵ ּיין ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ִ◌ ְ◌ .
ולהיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
לגמר ◌ֶאת ּ◌ַת ◌ְלמ ּודוֹ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הנּ יח ּוה ּו ◌ִ ◌ְ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
רמת לוֹ ◌ַח ◌ִ ּייםּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
התוֹ ◌ָרה גּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
יעטה מוֹ ◌ֶרהִ◌ .אם ◌ַ ּ
◌ַגּ ם ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
חנן,
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ִ ּ
קרא ◌ָ ◌ָ
תהָ◌ ָ◌ .
תה ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
רסה ◌ְולוֹ ◌ֵמד אוֹ ◌ָ ּ
◌ִמי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרס אוֹ ◌ָ ּ
זרח
וצדּ יקַ◌ ָ◌ .
ליש ◌ִרים ◌ַחנּ ּון ◌ְ ◌ַורח ּום ◌ְ ◌ַ ◌ִ
חש %אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
)תהלים קיב( ◌ ◌ַָזרח ◌ַ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
חשיֶ◌ %את ּ ◌ְפ ◌ֵני
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּמ ◌ְ ׁ ◌ִ
חשֶ◌ ?%זה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
חשַ◌ ,%מה ּו ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
מלאָּ◌ ַ◌ %
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ּ§ב ¦צ ּיוֹ ן:

I

ליש ◌ִרים
וחשַ◌ %על ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְתהוֹ ם .אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ספ ◌ַדאיֶ◌ ,את
רבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזהִּ◌ ַ◌ ,
קרא
שה ◌ֶאת ◌ֶזה? ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמי עוֹ ◌ֶ ׂ
אוֹ ר ◌ַ ּ
וצדּ יק.
◌ַחנּ ּון ◌ְ ◌ַורח ּום ◌ְ ◌ַ ◌ִ

ּבצּיֹון
אלהים ְ ִ
יראה ֶאל ֱ ֹ ִ
חיל ֵ ָ ֶ
מחיל ֶאל ָ ִ
ילכּו ֵ ַ ִ
ְֵ
וללקוֹ ט
חיל וגו' )פד ,ח( ] :זוהר חדש )דף נ"חַ◌ [(:מאי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מחיל ◌ֶאל ◌ָ ◌ִ
ילכ ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ֵ ◌ְ
אלא ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ִניםֵּ◌ ִ◌ .
קרי ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ יםָּ◌ ֶ◌ ,
אלין ◌ִאינ ּון
ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ִנּ יםַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
מתקלי )בז"ח ד"א איתא דמתלקט(
עלמא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
קדמי ר ּו ◌ָחא ◌ְ ּב ◌ַהאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ֳ ◌ָ ◌ֵ
קרי ◌ַהה ּוא
זמנייה ּוְּ◌ .כ ◌ֵדין ◌ָ ◌ֵ
מטא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
עלמא ◌ַעד ◌ָלא ◌ָ ◌ָ
מהאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסת ◌ְּל ◌ֵקי ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ואמר ◌ֵלי ּה,
חר ּצוֹ י ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קסת ◌ַהסוֹ ◌ֵפר ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
בריאל ◌ִדּ י ◌ְ ◌ֶ
לגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מטטרוֹ "ן ◌ְ ◌ַ
ַנער ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ
ילקוֹ ט ◌ֵלי ּה
המ ◌ֶות ◌ַעל ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
והב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
תקא ◌ְ ◌ָ
◌ְּכתוֹ ב ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ַ
למלאָּ◌ ַ◌ %
למתיבתא דמטטרו"ן
ליה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ואתלקיט ◌ִמ ◌ָ ּידִ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מעלמא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וסלקין ◌ֵ ּ
דאייתי ◌ִּב ּי ◌ֶדּ י ּהְ◌ ,ואוֹ ◌ִליף ּ◌ַת ◌ָּמן
תלמ ּו ◌ֵדי ּה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ְ
קדמיתאְ◌ .ו ּ◌ַת ◌ָּמן ◌ָ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
דשא
עילאה ◌ְדק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
למתיב ◌ָּתא ◌ִ ◌ָ ◌ָ
ליה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לבתר ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ָמה ◌ְדּ אוֹ ◌ִליףָ◌ ָ◌ ְ◌ .
סלקין ◌ֵ ּ
תע ׁ ◌ָש ◌ַע ◌ְ ּבה ּו
ות ◌ָּמן ◌ִ ׁ ◌ְ
יליהַ◌ּ ְ◌ ,
וזמינא ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ִרי %ה ּואָ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אש ◌ַ ◌ֲ
למתיב ◌ָּתא ◌ִדּ ◌ֵ ּ
סתימין ◌ְ ּב ◌ַהאי
דהו ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רייתא ◌ַ ◌ֲ
וטעמי אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רזי ◌ִע ◌ָּל ◌ִאין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יליה ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִאינ ּון ◌ִדּ ◌ֵ ּ
וחתים
עילאה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתיבתא ◌ִ ◌ָ ◌ָ
אזיל ◌ִמגּ וֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ממנּ א ◌ָ ◌ִ
עלמאְ◌ .ויופיא"ל ◌ַרב ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אקש ּו
מתיבתא ◌ָ ּכל ◌ָמה ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ׁ
תרי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רייתא ◌ִמגּ וֹ ◌ְ ◌ֵ
ורזי דאוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סתרין ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
מתרצין
מתיבתא ◌ִ ◌ָ ◌ָ
רקיעא ◌ִאינ ּון ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
במתיבתא ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
עילאהּ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ֶ◌ ,
רכי ◌ְוק ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ּיין ◌ֶ ◌ָ ּ
במתיב ּ◌ָתא
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
עילאהְ◌ .דּ ◌ֵלית ּ◌ַת ◌ָּמן ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
במתיבתא ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
דקא ◌ֵיאוֹ ת.
רייתא ◌ְּכ ◌ְ ◌ָ
מלין ◌ְדּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתיבתי ◌ִ ּ◌ִ
מתרי ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וחתים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רקיעאִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

אתי
לזמנא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
חילּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחיל ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
ילכוּ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ָדּ א ◌ְּכ ◌ִתיב )תהלים פ"ד( ◌ֵ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
רקיעאְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר,
מתיבתא ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רכי ◌ְוק ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ּיין ◌ִמגּ וֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ִיסתלק ּון ּ ◌ָפ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לוה
חילָ◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ַ
יהי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְּב ◌ֵ ◌ֵ
כתיב )תהלים קכ"ב( ◌ְ ◌ִ
חיל ּו ◌ְ ◌ִ
מחיל ◌ֶאל ◌ַ ◌ִ
ילכוּ ◌ֶ ◌ַ ◌ִ
◌ֵ ◌ֵ
עיינין )בז"ח ד"א איתא בגו גוונים
רזין ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הכא ◌ָ ◌ִ
תיַ◌ .%עד ◌ָ ◌ָ
ארמנוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְ
לאסת ◌ְּכ ◌ָלא.
לאסתכלא( ◌ְ ּב ◌ִאינ ּון ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ

קדׁש
ּברית ֹ ֶ
ּומגן  -זֹו ְ ִ
ׁשמׁש ָ ֵ
ֶֶ
אהים וגו' )פד ,יב( ] :זוהר שמות )דף ג([ ◌ִמי
מגן ה' ◌ֱ ◌ִ
◌ִ ּכי ׁ ◌ֶש ◌ֶמ ׁש ּו ◌ָ ◌ֵ
הב ◌ִרית
קד ׁש ◌ְואוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
כניס ◌ְּב ◌ִרית ֶֹ ◌
נכרֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֵכב ◌ִעם ◌ַ ּבת ◌ֵאל ◌ֵ ◌ָ
קנאה
וש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נכרָ◌ ׁ ְ◌ ,
בעל ◌ַּבת ◌ֵאל ◌ֵ ◌ָ
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ָ ◌ַ
לר ׁש ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ח ּוץ ◌ִ ◌ִ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
קדשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
נאה ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ִרית ֶֹ ◌ ׁ
מק ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? )במדבר כה(
הקדוֹ ׁש ◌ְוסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
◌ְ ּב ◌ִרית ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
לזנוֹ ת ◌ֶאל ◌ְ ּבנוֹ ת מוֹ ◌ָאבִ◌ .מ ◌ָ ּיד ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ַחר ◌ַאף ה' ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
העם ◌ִ ◌ְ
◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶחל ◌ָ ◌ָ
נענשים ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה,
ידיהםִ◌ ׁ ָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
דעים ◌ְו-א מוֹ ◌ִחים ◌ִ ּב ◌ֵ ◌ֶ
העם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
אשי ◌ָ ◌ָ
◌ָר ׁ ◌ֵ
ה0מש.
נגד ◌ַ ◌ָ ◌ֶ ׁ
העם ◌ְוהוֹ ◌ַקע אוֹ ◌ָתם ◌ַלה' ◌ֶ ◌ֶ
ראשי ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַקח ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ׁ ◌ֵ
קראת
הב ◌ִרית ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
נגד ◌ַ ◌ְ ּ
ה0מ ׁש? ◌ֶ ◌ֶ
נגד ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
אמרַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
אבא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
א,היםֶ◌ ׁ .ש ◌ֶמ ׁש
מגן ה' ◌ֱ ◌ִ
מש וּ ◌ָ ◌ֵ
נאמר )תהלים פד( ּ◌ִכי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
ועליה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
משָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מאיר ◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ,אף ◌ָ ּכ%
רח ּו ◌ֵ ◌ִ
0מש זוֹ ◌ֵ ◌ַ
קד ׁשַ◌ .מה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מגן  -זוֹ ◌ְּב ◌ִרית ֶֹ ◌
ּו ◌ָ ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

מגן ַ◌ -מה ◌ָּמ ◌ֵגן ה ּוא
האדםֵ◌ ָ◌ .
מאיר ◌ֶאת גּ ּוף ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רח ּו ◌ֵ ◌ִ
קד ׁש זוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ִרית ֶֹ ◌
האדםּ ,ו ◌ִמי
מגנּ ה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
קדש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
האדםַ◌ ,אף ◌ָ ּכּ ְ◌ %ב ◌ִרית ֶֹ ◌ ׁ
להגן ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נגד
וזה ּו ◌ֶ ◌ֶ
אליוֶ◌ ְ◌ ,
לקרב ◌ֵ ◌ָ
נזק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּי ּו ◌ַכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תהֵ◌ ,אין ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֵמר אוֹ ◌ָ ּ
ה0מש.
◌ַ ◌ָ ◌ֶ ׁ
העדהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ה ּוא
ְוכסף ּ ◌ְפק ּו ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"דֶ◌ ֶ◌ ◌ [(:
למטה ◌ָ ּכ %ה ּוא טוֹ בַ◌ ְ◌ ,
0מ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ִ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ
תפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תפ ◌ֵ0ט
0מ ◌ְ ּ ◌ַ
זהבּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ִ
אבל ◌ָ ◌ָ
הכל ה ּוא ◌ְלטוֹ בָ◌ ֲ◌ .
◌ַ ּב ּ◌ְתנ ּו ◌ָפה ◌ַה ּזוֹ ֹ ּ ַ◌ -
לרע.
מתפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ
וזה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מת ּ ◌ַפ ◌ֵ0ט ◌ְלטוֹ בֶ◌ ְ◌ ,
לרעֶ◌ .זה ◌ִ ◌ְ
הכל ה ּוא ◌ְ ◌ַ
למ ◌ָּטה ֹ ּ ַ◌ -
◌ְ ◌ַ
צרי%
וזה ◌ָ ◌ִ
למעלהֶ◌ ְ◌ .
להעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צריִ◌ ָ◌ ְ◌ %
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
להניף ּ◌ְתנ ּו ◌ָפה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
מדים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְלטוֹ ב.
דדיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
למטה ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
להתפ ◌ֵ0ט ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
מש ֶ◌ -זה
מגן ה' ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ .כי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מש וּ ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים פד( ּ◌ִכי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מגן ֶ◌ -זה ּו ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ֶמ ׁש
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .ו ◌ָ ◌ֵ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת
יהו"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכאן עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ְ ָֹ ◌
 ◌ֶזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ֵה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
א-היםְ◌ .וסוֹ ד
קרא ◌ֱ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מגן ֶ◌ -זה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
למנ ּו ◌ָחהּ .ו ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
מגן ◌ֶזה ּו סוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם
מש ּו ◌ָ ◌ֵ
וש ◌ֶ ׁ
מגן ◌ָלֶ◌ ׁ ְ◌ .%
אנכי ◌ָ ◌ֵ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית טו( ◌ָ ֹ ◌ִ
ימנע
אחד, .א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכל ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
וכבוֹ ד ◌ִי ּ◌ֵתן ה'ְ◌ ִ◌ ,
ה0לםֵ◌ .חן ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
וימ ◌ַנע
להלכים ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
טוֹ ב ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
תמים  -סוֹ ד ◌ֶזה )אותו( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )בראשית א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא
וזה ּו אוֹ ר ◌ִ ׁ
מרש ◌ִעים אוֹ ◌ָרםֶ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ְ ׁ ◌ָ
והסתירוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ְגּ ◌ָנזוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
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I

מנע אוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
מהרש ◌ִעיםּ ,ו ◌ָ ◌ַ
וגנז אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ימנע
יקים ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
הבאָ◌ ֲ◌ .
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אבל ◌ַ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )שם(
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶ
להלכים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
טוֹ ב ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
תמיםֶ◌ .זה ּו אוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
צריֶ◌ %זה
ועל ◌ֶזה -א ◌ָ ◌ִ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בַ◌ ְ◌ .
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
להניף אוֹ תוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
להתגּ ּלוֹ תְ◌ ,ו-א
להתפ ◌ֵ0ט ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
להעלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאלֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
אחר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׂ
להתע ּלוֹ ת ◌ְּכמוֹ אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נקרא אוֹ תוֹ
מאת
העדה ◌ְ ◌ַ
וכסף ּ ◌ְפק ּו ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
ּ◌ְתנ ּו ◌ָפהְ◌ ,ו-א ◌ֶזהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֶ◌ ֶ◌ ְ◌ - %
◌ִּכ ◌ָּכר ◌ְוגוֹ '.

עליו
להמ ִׁשיָ ָ 5
ּכדי ְ ַ ְ
ּקּב"ה ְ ֵ
לפני ַה ָ ָ
ּתפּלה ִ ְ ֵ
יסּדר ְ ִ ָ
ּדרֵ ַ ְ 5
ׁשּיֹוצא ַל ֶ ֶ
ִמי ֶ ֵ
לּדר5
יצא ַ ֶ ֶ
ׁשּלא ֵ ֵ
ׁשכינת ִרּבֹונֹו ַעד ֶ ֹ
ְִ ַ
אהים וגו' )פד ,יב( :
מגן ה' ◌ֱ ◌ִ
מש ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
רבי
עמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
לטבריהָ◌ ְ◌ ,
היה הוֹ ◌ֵלָ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ %
)דף מטַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ָ
והי ּו ◌ִ ּ
נחס
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייאֵּ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ %רא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
ורבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אילן
וישב ּו ּ◌ַת ◌ַחת ◌ִ ◌ָ
אחדְ◌ ָ◌ ,ירד ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
התחבר ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
היה ◌ָ ּבאֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יש ◌ְבנ ּוֵ◌ ,מאוֹ ◌ָתם
הרי ◌ָ ׁ ◌ַ
נחסֵ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ההרַ◌ ָ◌ .
מאילני ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ֵ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
ּ
מע.
אתה אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָאנ ּו רוֹ ◌ִצים ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ ◌ַ
מע ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
ברים ◌ְ ◌3
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ּ
ועד
מנּ ◌ֶגב ◌ְ ◌ַ
למס ◌ָעיו ◌ִ ◌ֶ
ואמר) ,בראשית יג( ◌ַו ◌ֵי ◌ֶלָ◌ּ ַ◌ ְ◌ %
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
אה-ה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלה ◌ֵּבין ◌ֵ ּבית
היה ׁ ◌ָשם ◌ָ ◌ֳ
המקוֹ ם ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ָ
◌ֵּבית ◌ֵאל ◌ַעד ◌ַ ◌ָּ
ּ
ּ
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶזה
צריְ◌ ִ◌ %
למסעוֹ ◌ָ ◌ִ
למס ◌ָעיו? ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
העיַ◌ .ו ◌ֵי ◌ֶלָ◌ּ ַ◌ ְ◌ %
◌ֵאל ּו ◌ֵבין ◌ָ ◌ָ
למס ◌ָעיו? ◌ֶ ◌ָּ
ואחד ׁ ◌ֶשל
אחד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מסעוֹ ת ◌ֵהםָ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
נקבה ◌ְּכ ◌ֵדי
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להמ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכל ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ה0כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
צריָּ◌ ִ◌ ְ◌ %
למים.
נפרדת ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ה0כינה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ואז ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
לח ◌ֵ ּזק ◌ָ ◌ֱ
◌ְ ◌ַ
]זוהר ח"א פ' בראשית
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נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצא ◌ָ ◌ָ
לדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ %ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמרִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
יס ◌ֵדּ ר
לדּ ◌ֶרַ◌ ְ◌ %
ראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ֶ
נפרדת ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו? ּבא ◌ְ ◌ֵ
ה0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
כינת
עליו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
להמשיָ◌ ָ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
פלה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נקבהֵּ◌ .כ ◌ָיון
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מצא ◌ָ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לדּ ◌ֶרּ ִ◌ ,%ב ◌ְ ◌ַ
יצא ◌ַ ◌ֶ
ִרבוֹ נוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
◌ ּ
הרי
יצאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עליו ֵ◌ ֵ◌ -
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
בחיו ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ ◌ִס ◌ֵדּ ר ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
נקבה
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נקבהָ◌ ָ◌ .
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עמוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
ה0כינה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הזדּ ◌ְ ּו ◌ָגה ◌ִ ּ
לפניו
צדק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
7דהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פה( ◌ֶ ◌ֶ
נקבה ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ִעירָ◌ ָ◌ ,
מתעכב
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
עמיוֹ ּ .
לדרְ◌ ּ #פ ◌ָ ◌ָ
שם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יהלָ◌ ְ◌ #וי ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
העליוֹ ן -א
מעשיו ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לש ֹ
צריְ◌ ׁ ִ◌ %
◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶר] ,%בכל כחו[ ◌ָ ◌ִ
צרי%
נקבהּ ָ◌ .ב ◌ִעיר ◌ָ ◌ִ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ממנּ ּוִ◌ ְ◌ ,וי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ָפג ּום ◌ְּב ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
יפ ◌ֵרד ◌ִ ּ◌ֶ
◌ִ ּ ◌ָ
נקשר ּבוֹ ְ◌ .ו-א
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
קבתוֹ ◌ִע ּמוֹ ּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ָ ּכאן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
נפרד
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ %ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לביתוֹ .
ממנּ ּו ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ֶּ

f
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רצית § ¨Ÿ
מזמוֹ ר :ב ¨ ¦ ¨
קרח ¦ §
לבני ©Ÿ
למנ ּ¥צ ©ח ¦ § ¥
א ©§©
יהו 
בת
ארצ©ׁ %ש § ּ¨
©§ ¤

)שבות(

יעקב:
ׁ §ש ¦בית © Ÿ £

 Iשימוש תהלים I

ג

את £עוֹ ן
¨נשׂ¨ ¨

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבלבּדֹו
ּקּב"ה ִ ְ ַ
אחר ֶא ָּלא ַה ָ ָ
ֹונּה ַ ַ
עליה ָממ ָ
ׁשֹולט ָ ֶ ָ
יׂשראל ֵאין ֵ
ארץ ִ ְ ָ ֵ
ֶֶ
ארצ 2וגו' )פה ,ב( ] :זוהר ח"א )פו (:זוהר תורה[ רצית ה'
רצית ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
ארצך שבת שבית יעקב .אמר רבי אבא בוא וראה
ארץ ישראל אין שולט עליה ממונה אחר אלא הקב"ה
בלבדו ,ובזמן שישראל היו שרוים על ארץ הקדושה היה
הכל מתוקן כראוי ,וכסא שלם עליהם ועשו העבודה שהיתה
בוקעת אוירי העולם ,ועלתה עבודה ההיא למעלה למקום
הראוי ,לפי שארץ הקדושה אינה מוכנת לעבודה אלא
לעבודת ישראל בלבד ,ולפיכך שאר עמים עכו"ם היו
מרוחקים שלא שלטו בה כמו עכשיו ,לפי שלא ניזונו אלא
מן התמצית ,ואם תשאל הלא אנו רואים כמה מלכים
ששלטו בה בזמן שבית המקדש היה קיים בעולם ,אבל בוא
וראה בבית הראשון טרם שטמאו ישראל את הארץ לא
שלטו בה שאר עמים עכו"ם ,אלא ניזונו מן התמצית ובזה
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עברת%
אספת ¨כל ¤ ¨ § ¤
סלה :ד ¨ © § ּ¨
אתם ¨ ¤
חט ¨
ית ¨כל © ּ¨
עמ¦ּ %כ ּ¦ס ¨
© ּ¤
יש ¥ענ ּו
אהי ' ¦ ׁ §
אפ :%ה ׁש ּו ¥בנ ּו ¡ ¥
מחרוֹ ן © ּ¤
השיבוֹ ¨ת £ ¥
¡ ׁ¦
אנף ּ¨בנ ּו ּ¦ת § ׁ
אפ%
מש§ ּ © Ÿ
הלעוֹ ¨לם ּ¤ת ¡ ©
עמנ ּו :ו © §
עס¨ּ ¦ %
והפר ּ©כ © §
§¨¥
ישׂ §מח ּו ¨ב:
ועמ§ ¦ %
אתה ּ¨ת ׁש ּוב ּ§ת ©ח ּ¥ינ ּו § © ּ§
ודר :ז £הא © ּ¨
לדר ¨ Ÿ
§ Ÿ
ויש£ע¦ּ %ת ּ¤תן ¨לנ ּו:
חסדּ § ׁ ¤ § %
יהו  © § ¤
הראנ ּו § ¨Ÿ
ח ©§ ¥
ידבר ׁ¨שלוֹ ם
יהו  ּ¦כי § © ּ¥
האל § ¨Ÿ
ידבר ¨ ¥
מעה ©מה § © ּ¥
ט §ׁ ¤
אש § ¨
ואל ¨ ׁ
לכסלה :י ©א ¨קרוֹ ב
יש ּוב ּו § ¦ § ¨
חסידיו § ©
ואל ¨ ¦ £
עמוֹ § ¤
¤אל © ּ
ואמת
חסד ¤ ¡ ¤
ארצנ ּו :יא ¤ ¤
לש ּכŸן ּ¨כבוֹ ד ּ§ב © § ¥
ישעוֹ ¦ ׁ §
ליראיו ¦ ׁ §
¦¨¥
וצדק
צמח § ¤ ¤
מארץ ּ¦ת § ¨
אמת ¤ ¤ ¥
נשק ּו :יב ¡ ¤
ושלוֹ ם ¨ ׁ¨
צדק § ׁ¨
נפגּ¨ ׁש ּו ¤ ¤
¦§
וארצנ ּו
הטוֹ ב § © § ¥
יתן © ּ
יהו  ¦ ּ¥
נש ¨קף :יג גּ© ם § ¨Ÿ
מ$מים ¦ ׁ §
¦ ¨ ©¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

היו שולטים ולא כל כך ,וכיון שחטאו ישראל וטמאו את
הארץ ,אז כביכול דחו לה להשכינה ממקומה ונתקרבה
למקום אחר ,ואז שלטו בה שאר עמים ונתנה להם רשות
לשלוט .אבל בזמן שישראל היו שרוים על אדמתם ועשו
עבודת הקב"ה ,אז השכינה היתה צנועה ביניהם ולא יצאה
מתוך הבית לחוץ בהתגלות.

ֹולם
ּומתקּים ָּכל ָהע ָ
נקרא ִ ְ ַ ֵ
ועל ְׁשמֹו ִ ְ ָ
ֹולם ְ ַ
ּברא ָהע ָ
אמת ּבֹו ָ ָ
ֱֶ
והּתחּתֹונים
העליֹונים ְ ַ ַ ְ ִ
נֹוׂשא ָ ֶ ְ ִ
ְוהּוא ֵ
צמח וגו' )פה ,יב( ] :תיקוני זוהר תיקון )ס"ג( זוהר תורה[
מארץ ּ ◌ִת ◌ְ ◌ָ
אמת ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֱ ◌ֶ
מה ,ועוד בזמן שישראל משקרים בתורת אמת נאמר
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עמיו:
לדר ּ §פ ¨ ¨
יהל § ¨וישׂ ¥ם § ¤ ¤
לפניו § © ּ¥
צדק § ¨ ¨
¤¤
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I

בו )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה ,מהו ארצה ,זו השכינה ,ובזמן
שישראל מקיימים תורת אמת נאמר בו )תהלים פה( אמת מארץ
תצמח ,ובגלות נאמר )ישעי' נט( ותהי האמת נעדרת ,והשקר
שולט בעולם ,ובזמן שנתתקן האמת ויתעלה למקומו ימחה
השקר מן העולם ,זש"כ )משלי יב( שפת אמת תכון לעד ועד
ארגיעה לשון שקר ,כוננת לא כתיב אלא תכון לעד] ,כאשר אמת
תכון לעד בכן[ ועד ארגיעה לשון שקר ,מי האמת ,זה התפארת
עמוד האמצעי ,השכינה שלו )מלאכי ב( תורת אמת היתה
בפיהו ,ומי השקר ,זה סמא"ל ,בזמן שהאמת שולט נעבר
השקר מן העולם ,ברא אלהים לעשות סופי תיבות אמ"ת,
וכן גם ברא אלהים את ,כי בו ברא העולם ועל שמו נקרא
ומתקיים כל העולם ,והאמת הוא נושא העליונים
והתחתונים.
רבי
יהלּ ! וגו' )פה ,יד( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נחּ ִ◌ ַ◌ [(:
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
צדק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
ורבי
אלעזר ◌ְּבנוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עמוֹ ◌ַ ◌ִּ
היה הוֹ ◌ֵלַּ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ְ◌ %
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ָ
והי ּו ◌ִ ּ
לאביו,
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לכיםַ◌ ָ◌ ,
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
הדּ ◌ֶרּ ֶ◌ 3◌ ְ◌ %
רבי
ברי תוֹ ◌ָרה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
מע ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
לש ֹ ◌ַ
לפנינ ּו ,רוֹ ◌ִצים ◌ִ ׁ ◌ְ
מתק ◌ֶנת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ֶ
חסר ◌ְוגוֹ '.
לבוֹ ◌ָ ◌ֵ
הלּ ִ◌ %
הס ◌ָכל ֹ ◌ֵ
וגם ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרְּ◌ %כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
ואמר) ,קהלת י( ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
אדם רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ,עד
רכיו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לתקן ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ,
להת ּ ◌ַפ ◌ֵּלל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להמ ◌ֵלּ %בוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לדּ ◌ֶרִ◌ ָ◌ %
יצא ◌ַ ◌ֶ
ׁ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
צריָּ◌ ִ◌ ְ◌ %
לדר#
וישם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יהלׂ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ #
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
צדק ◌ְ ◌ָ ◌ָ
0נינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים פה( ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו.
נפרדת ◌ִ ּ◌ֶ
ה0כינה -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עמיוֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
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הס ◌ָכל
וגם ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ %ש ◌ַ ּ◌ָ
רבוֹ נוֹ ַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? ◌ְ ◌ַ
מאמין ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לבוֹ ? ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש5א
חסרִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ִ ּ
לבוֹ ◌ָ ◌ֵ
הלּ ִ◌ %
ֹ ◌ֵ
אדם
דרכוֹ ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
מס ּי ּועוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ
רע ◌ִ ּ ◌ִ
עמוֹ ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ %וגוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ֵֵילּ ִ◌ %
לדרכוֹ -א ◌ִב ◌ֵ ּק ׁש ◌ֶאת ◌ִס ּי ּו ◌ַע
יצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מאמין ◌ְּב ◌ִר ּבוֹ נוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
ׁ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ִרבוֹ נוֹ ּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
דברי תוֹ ◌ָרה,
ואפל ּו ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרְּ◌ %כ ׁ ◌ֶשה ּוא הוֹ ◌ֵל- ,%א עוֹ ◌ֵסק ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ּ
בדר ּכוֹ .
נמצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יחד ◌ִעם ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאינוֹ הוֹ ◌ֵלַ◌ ַ◌ %
לבוֹ ◌ָ ◌ֵ
ְולכן ◌ִ ּ
◌ ◌ָ ◌ֵ
סכל ה ּוא ּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ -
מע ◌ְדּ ◌ַבר ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶשל
ואפל ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
לכֹל ◌ָ ◌ָ
◌ְואוֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ
0אל ּו
לעסק ◌ָ ּב ◌ֶזהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ
טפ ׁש ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
ִרבוֹ נוֹ  ,ה ּוא אוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ ּ
האדםְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש5א
שר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רשמ ּו ◌ִ ּב ◌ְב ◌ַ ׂ
הב ◌ִרית ׁ ◌ֶש ◌ָ ׁ ◌ְ
אדם ◌ַעל אוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
לבן ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֶ
והסת ◌ֵּכל ּבוֹ ,
ייבא ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְדּ ◌ַבר ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ה ּואָ◌ ׁ .ש ◌ַמע ֹזאת ◌ַר ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
ואנ ּו ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ ◌ְּב ◌ִס ּי ּו ◌ַע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
עצמוֹ תָ◌ ְ◌ .
שה ◌ַגל ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ
ְונע ◌ָ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
ברי תוֹ ◌ָרה.
ה ּוא רוֹ ◌ִצים לוֹ ◌ַמר ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

להנצל מרוח רע
תפלה לדוד הטה )פו ,א(] :שימוש תהלים לפרק פו[ הוא טוב להרגילו
להנצל מרוח רעה.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ולא ָהיּו
הּמלֹ ְ 5
לפני ַ ֶ ֶ
מתע ְּטפֹות ִ ְ ֵ
ּתפּלֹות ַה ִּנּגּון ָהיּו ִ ְ ַ
ׁשּכל ְ ִ
ֶָ
העני
ּתפ ַּלת ֶ ָ ִ
ׁשּתּכנס ְ ִ
נכנסֹות ַעד ֶ ִ ָ ֵ
ִ ְָ
אזנ! ◌ְוגוֹ ' )פו ,א( :
הטה ה' ◌ָ ◌ְ ◌ְ
לדוד ◌ַ ּ ◌ֵ
פלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
רעב
העם ◌ָ ◌ֵ
אמר )שמואל א יז( ◌ָ ◌ָ
הגּ ל ּות ◌ָ ◌ַ
גלל ◌ַ ◌ָ
ודוד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
)דף קכחִ◌ ָ◌ ְ◌ [(:
ויב ׁ ◌ָשה,
חרבה ◌ִ ◌ֵ
ה0כינה ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
ראה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
דברּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וצמא ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ְועיף ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ֵ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
חזר ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בילהֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ַ
ה ּוא ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ַער ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ּ
היה נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ַ ּ
ּ
ּ
בסוֹ ף ׁ ◌ֶשל ◌ּ3כ ◌ָלם
תהליםּ ,ו ◌ַ ּ
מיני ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
מחהִ◌ּ ,ת ◌ֵ ּקן ◌ֲ ◌ָ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
תש ּו ◌ָבה ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ִ ּב ◌ְ ׁ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
ענני ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ָ◌ .
אזנִ◌ ֵ◌ ֲ◌ #
הטה ה' ◌ָ ◌ְ ◌ְ
לדוד ◌ַ ּ◌ֵ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )תהלים פו( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ִ ּ
נכנסוֹ ת ◌ַעד
המ ◌ֶלְ◌ ,%ו-א ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
מתעטפוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הנּ גּ ּון ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
פלוֹ ת ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
יעטף )שם קב(,
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
העניֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
כנסת ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵטף ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
העני.
פלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הראשוֹ נוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
פלוֹ ת ◌ָ ◌ִ ׁ
פלת )העני הקדים לכל .מי היא תפלת העני ' ,זו תפלת(
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכְ◌ּ %ת ◌ִ ּ◌ַ
בעלהּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
רש ּות ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
ערבית ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
עצמה ◌ְ ּב-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
פני ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ויבשּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
ה0בת
תפלת ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
עני ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
וצדּ יק ◌ָ ◌ִ
ויבשה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ענ ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ֵ ׁ ◌ָ
בעלהִ◌ ,היא ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ּב-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לעני )שלה ,כמו שבארוה בעלי המשנה ,שמש בשבת צדקה
צדקה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עני ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ַער
היה ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ִ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
צריָ◌ ָ◌ %
לעניים(ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
]זוהר חדש ,תקונא קדמאה
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המ ◌ֶלִּ◌ %ב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
ה0כינה.
החל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ימי ◌ַ ֹ
העמידה ◌ְּב ◌ָכל ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ְ ◌ֵ
תפלת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֶּ
אביוֹ ן
תפלין ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
ויהיה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
עניֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מצוה ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
עט ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מתעטף ◌ְּב ◌ִ ּ
היכ"לֶ◌ ְ◌ .וזה ּו
לחש ּבוֹ ן ◌ֵ ◌ָ
ההיכל ׁ ◌ֶשה ּוא אדנ"יֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ %עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
פתח.
פתי ּ◌ִת ◌ְ ◌ָּ
ש ◌ָ ◌ַ
אדני ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ָ

ונכּבדים
עליֹונים ְ ִ ְ ָ ִ
ׁשאין ָּבּה סֹודֹות ֶ ְ ִ
ּבּתֹורה ֶ ֵ
ׁשאין אֹות ַ ָ
למדנּו ֶ ֵ
ַָ ְ
אני ◌ְוגוֹ ' )פו ,ב( :
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפשי ◌ִ ּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
נפשי ּ◌ִכי
מרה ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמר) ,תהלים פו( ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
ואחר
הפס ּוקַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ּבסוֹ ף ◌ַ ּ ◌ָ
בדּ ְ◌ #וגוֹ 'ֵ◌ .י ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אני הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַע ◌ְ ◌ְ
חסיד ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
צרי%
אליִ◌ ָ◌ ,%
טח ◌ֵ ◌ֶ
הבוֹ ◌ֵ ◌ַ
הפס ּוק ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ
הפס ּוקּ ְ◌ .בסוֹ ף ◌ַ ּ ◌ָ
◌ָ ּכַ◌ %על ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ָ
אליָּ◌ ֶ◌ ?%
ביכוֹ ל
אלא ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
טח ◌ֵ ◌ֶ
הבוֹ ◌ֵ ◌ַ
טח ◌ָ ּבַ◌ !%מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ּ
הבוֹ ◌ֵ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ַ ּ
לוֹ ◌ִ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
יעבר ◌ָ ◌ָ
מבטיח לוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ילה ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ◌ָנהְּ◌ ,כמוֹ
היה
קמ ּ◌ִתי ◌ָ ◌ָ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלְ◌ ַ◌ .%
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קיט( ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת! ◌ֶ ◌ָּ
נפשי,
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
למיםָ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
ואתק0ר ◌ְ ּבְ◌ %לעוֹ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ָאק ּוםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ִ ◌ְ
למדנוּ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין אוֹ ת ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה
והרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
להיוֹ ת! ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
צרי %לוֹ ◌ִ ◌ְ
היה ◌ָ ◌ִ
מר ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ְש ֹ
מרה ּ ָ◌ ַ◌ -
בר ּו-%לקדוֹ ׁש ◌ָ ּ
ונכב ◌ִדיםָ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
נפ ׁש.
אחזת ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חלק ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
מרה ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אמרָ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ה ּוא ◌ָ ◌ַ
לרשת עוֹ ◌ָלם )הבא(.
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,ב ◌ָאה ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
פש ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
תה
ולש ֹ
לה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
צאים ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים יוֹ ◌ְ ◌ִ
חילוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ִאם זוֹ ◌ֶכהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
מר אוֹ ◌ָ ּ
לק ◌ְ ּב ◌ָ ּ
עמ ּה
לקחת ּה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
והה' ◌ַה ּזוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
מהַ◌ ְ◌ .
להכניס ּה ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
להתאחד ◌ִ ◌ָּ
למדוֹ ר ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
וש ◌ָ ּבתוֹ ת.
חדשים ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְּב ◌ָרא ׁ ◌ֵשי ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רי"ג[(:

מזדּ ◌ְּמ ◌ִנים מ ּו ◌ָל ּה
דינים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עלי ◌ִ ◌ִ
חק ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מרי ֹ
ואם -א זוֹ ◌ֶכהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
לגּ ◌ֶלת
תגּ ◌ְ ◌ֶ
נפש ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
תה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
תה ◌ַהח ּו ◌ָצה .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
◌ְודוֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָ ּ
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I

אבן ◌ְ ּב ◌ַכף ◌ַ ◌ֶ ּ
ואת
הק ◌ַלעֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א כה( ◌ְ ◌ֵ
ריקנ ּותְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
איביְּ◌ ַ◌ ְ◌ %
יקל ◌ֶע ◌ָנּ ה ◌ְ ּבתוֹ ַּ◌ %כף ◌ַ ◌ָ ּ
לפני
ודוד ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הק ◌ַלעִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ְֹ ◌ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
תה
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמר ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נפשיֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְידח ּו אוֹ ◌ָ ּ
תחים,
יפתח ּו ◌ָל ּה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
יע )למולך ,יפתחו לך( מ ּו ◌ָל ּהְ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַהח ּו ◌ָצהּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ִגּ ◌ַ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נקרא? ◌ָ ◌ַ
חסיד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכי ◌ָ ◌ִ
אניִ◌ ְ◌ ,
חסיד ◌ָ ◌ִ
לפניִּ◌ .%כי ◌ָ ◌ִ
תה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ
תק ◌ֵּבל אוֹ ◌ָ ּ
גלל ◌ָ ּכ%
אמניםִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
דוד ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
חסדי ◌ָ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדהֵּ◌ ,כןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נה( ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יצחק
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ללכת ◌ַהח ּו ◌ָצהּ ִ◌ ַ◌ .
תה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ְ ◌ָ
תע ּ ֹזב אוֹ ◌ָ ּ
נפשיֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ַ ◌ֲ
רש ◌ֶ ◌ֶ
צדּ יק ,יוֹ ◌ֵ ׁ
חלק ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אמרּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ארץ זוֹ ְּ◌ ,כמוֹ
חסיד.
נקרא ◌ָ ◌ִ
וצ ◌ִדּ יק ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יקים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
צדּ ◌ִ
ועמּ3◌ %כ ◌ָ ּלם ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם ס( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מרה
ולכן ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
אניֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חסיד ◌ָ ◌ִ
נאחזתיִ◌ ָ◌ ,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִודַ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
להתק ◌ֵ0ר ◌ְ ּב.%
ַנפשי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ׁ ◌ִ

חסיד
נקרא ָ ִ
ּבּתֹורה ִ ְ ָ
ׁשּמתע ֵּסק ַ ָ
אני ִ -מי ֶ ִ ְ ַ
חסיד ָ ִ
נפ ִׁשי ִּכי ָ ִ
ׁשמרה ַ ְ
ָ ְָ
אני וגו'
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִ ּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
גּ
אני ַ◌ -אף ◌ַעל ◌ַ ב
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
)תהלים פו( ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
מערב
מלכי ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אניֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
חסיד ◌ָ ◌ִ
מראְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ◌ַּב ◌ְגּ ◌ָ ◌ָ
לילה ◌ָאק ּום
ואני )שם קיט( ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארבע ׁ ◌ָשעוֹ תִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יש ◌ִנים ◌ַעד ◌ַ ◌ְ ◌ַּ
◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלְ◌ .%ו-א עוֹ דּ ָ◌ ֶ◌ ,
מערב ◌ְוכ ּו',
מזרח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מלכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לטהר ◌ִא ◌ָ0ה
ליה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
וש ◌ְ ◌ָ
מלכלכוֹ ת ◌ְּב ◌ַדם ׁ ◌ָש ◌ִפיר ◌ְ ׁ ◌ִ
ידי ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
ַואני ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ֲ ◌ִ
ּ
אתה
למה ◌ַ ּ◌ָ
אחת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צפרדּ ◌ַע ◌ַ ◌ַ
נזדּ ּ◌ְמ ◌ָנה לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לבעלהִ◌ .מ ◌ָיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואמרה לוֹ ָּ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ואני ◌ָ ּכל
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ?%
עצמ %לוֹ ◌ַמר ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֵּב ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ַ
לממ ◌ֶנּ ה
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ,אוֹ י ◌ַ ◌ְ ◌3
לפניו! ◌ָ ◌ַ
לנגּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָנה ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח לוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לילה -א ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ּ◌ִתי
0אני אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
דע ◌ַמה ◌ֶ ◌ֲ ◌ִ
צפרדּ ◌ַע ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל אוֹ ◌ָ ּ
)פו ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רכ"ב([:
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אניָּ◌ ֶ◌ .
הארץ
חכמיםְ◌ ,ו-א ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רש ּוה ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
חסיד ◌ָ ◌ִ
◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מימין ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶשה ּוא
נת ◌ָנה ◌ִ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ּ◌ְ
חסידֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ
הארץ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
גלל ◌ֶזה
חסידּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ָ ◌ִ
תעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסד .וּ ◌ִמ-וּ ם ◌ֶזה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
אמרתי ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
תה
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נפשיְ◌ ,ו-א ◌ָתד ּון אוֹ ◌ָ ּ
שה ◌ֵ ּ
חסיד.
הארץ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְו-א ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארצוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עמי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
אל ּו ◌ַ ּ◌ֵ
מע ◌ֵ ׂ
◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ
חסד ָּ◌ ֶ◌ -
אלא ◌ָ ּכ%
עש ּו ◌ֶ ◌ֶ
הארצוֹ ת ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
אמרַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַע ּ◌ֵמי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
היה
תחסד ◌ִעם קוֹ נוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
איזה ּו ◌ָ ◌ִ
רש ּוה ּוֶ◌ ֵ◌ :
ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
חסיד? ◌ֶזה ◌ַ ◌ִּ
מחבר ◌ִעם
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
למעלה ◌ָ ◌ָ
מחבר? ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מחברּ .ו ◌ֶמה ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
אני.
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזהָ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ

ָ ֹ
ּבּתהּלה ַהּזֹו
עבד ַ ְ ִ ָ
דוד ֶ ֶ
נע ָׂשה ָ ִ
ּפעמים ַ ֲ
ׁשלׁש ְ ָ ִ
אני וגו' )פו ,ב( :
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
אני ָ◌ -ל ◌ָּמה?
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפשי ּ◌ִכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אחרָ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
רכ"גָ◌ [(.דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
למי
אנ"י ◌ָוה" ּו .אוֹ י לוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ
אנ"יֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אתחסד ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אנחנ ּו.
שנ ּו ◌ְו-א ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
אמר )תהלים ק( ה ּוא ◌ָע ◌ָ ׂ
אני ◌ֵמה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
פריד ◌ֲ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
אני
עתה ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ
אחד ◌ְּב ◌ִלי ◌ֵפר ּודֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לב( ◌ְרא ּו ◌ַ ◌ָּ
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
ואין ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִדי
אר ּ ◌ָפא ◌ְ ◌ֵ
ואני ◌ֶ ◌ְ
מחצתי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ואח ◌ֶ ּיה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמית ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אני ◌ָ ◌ִ
אני ה ּוא ]וגו'[ִ◌ ֲ◌ ,
◌ֲ ◌ִ
אדנ"י .ה'
אני ◌ִמן ◌ֲ ◌ָ
וזה ◌ֲ ◌ִ
אחרֶ◌ ְ◌ .
אני ה ּוא ◌ְו-א ◌ַ ◌ֵ
יהו"הִ◌ ֲ◌ ,
אני ◌ְ ָֹ ◌
מצילִ◌ ֲ◌ .
◌ַ ◌ִ ּ
האמצעי.
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
 ◌ַ ּ]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף

מרה
אמרָ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
חסדַ◌ ָ◌ ,
לימיןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
יהו"ה ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ִמ( ּום ׁ ◌ֶש ◌ְ ָֹ ◌
לגב ּו ◌ָרה.
אדנ"י ◌ִ ◌ְ
אנ"יְ◌ ,וה ּוא ◌ֲ ָֹ ◌
אתחסד ◌ְ ּבִ◌ %עם ◌ָ ◌ִ
נפשי ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הדּ ◌ָבר
מתח ◌ְּב ◌ִרים ׁ ◌ְש ◌ֵני ׁ ◌ֵשמוֹ ת  -יאהדונה"יְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
בתפארת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
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מלמעלה.
וכנפיהם ּ ◌ְפ ◌3רדוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
פניהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
בגב ּו ◌ָרה )יחזקאל א( ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
חסד ּו ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
מלחמהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
איש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרא )שמות טו( ה' ◌ִ ׁ
בתפארת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אחד.
מתח ◌ְּב ◌ִרים ּבוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
חברוֹ ת ◌ִאי ׁשְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
)יחזקאל א( ׁ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ֹ ◌ְ
נקרא גּ ּוף) ,דניאל י(
פארת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תיהנהִ◌ּ .ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מכסוֹ ת ◌ֵאת ◌ְגּ ◌ִו ּי ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ְ ◌ַ ּ
ש ◌ֵּמ ◌ַח
א,היׂ ַ◌ .
אתה ◌ֱ ◌ַ
כתר ׁ ◌ִשי ׁש ,יאההויה"ה .הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַ ◌ְ ◌ְ
גו ◌ָ ּיתוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ
עבדּ ָּ◌ ַ◌ #
נעשה
עמים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
,ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לעב ◌ֶדּ ) #תהלים פו(ָ◌ ׁ .ש ׁ
עבדּ ְ◌ּ .#ת ◌ָנה ◌.ע ◌ְ ּזְ◌ ַ◌ ְ◌ #
נפש ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ ׁ
עלי
העמיד ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
עמים ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִנגד ׁ ◌ָש ׁ
הלה ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
עבד ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
דוד ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ
עבד ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלהּ ַ◌ :ב ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
להיוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ִ ◌ְ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ִּ
אמצע ּיוֹ ת,
רבוֹ ּ ָ◌ .ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ּ
סדּ ר ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עבד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
הראשוֹ נוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ ׁ
עבד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
עבד ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ֶדה
באחרוֹ נוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מרבוֹ ּ .ו ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
בק ׁש ּ ◌ְפ ◌ָרס ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עבד
עמים ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֶ
וש-ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ְוהוֹ ◌ֵל %לוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ .
רבוֹ ◌ַּב ּ ◌ְפ ◌ָרס ׁ ◌ֶש ◌ִ ּק ◌ֵ ּבל ◌ִ ּ◌ֶ
לפני ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
עלי ◌ַ ּ◌ִ
רש ּו ◌ָה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
העבוֹ ◌ָדהֶ◌ ׁ ,ש ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
צריׂ ֲ◌ ַ◌ %
◌ָ ◌ִ
מצד ◌ָ ◌ֲ
לעשוֹ ת ◌ִ ◌ַ ּ
אלא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ֶ ◌ָּ
מצ ◌ָדּ ּהַ◌ ,על
נקרא ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
שה ◌ָאבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְפלהּ ,ו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
עבדים ◌ִ ◌ִ ּ
ולכן
עבד ה'ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
משה ◌ֶ ◌ֶ
וגם ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ֹ %
ה0כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ה'ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֵשם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אחרים ּ ָ◌ -כל
לגבי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אבל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עבדיםָ◌ ֲ◌ .
ראל ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִי ◌ְ ׂ
)ויקרא כה( ◌ִּכי ◌ִלי ◌ְ ◌ֵ
נקראת
למה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְלכ ּותִ◌ ְ◌ .
ראל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
והיא ◌ָ ◌ָּ
מצד ◌ַ ◌ַּ
מלכים ◌ֵהםּ ַ◌ ִ◌ ,
לעבד ◌ֶאת
ודרּ ָ◌ %ב ◌ִנים ◌ַ ◌ֲ ֹ
לבעלהֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
א0ה ◌ַ ◌ֲ ֹ
דרָ◌ ִ◌ %
◌ֲעבוֹ ◌ָדה? ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לעבד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אביהם.
◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
פלה
ועבדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים פו( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
חסיד ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עניִ◌ ָ◌ ,
נעשה ◌ָ ◌ִ
ודוד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מרה
אניָ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
ואביוֹ ן ◌ָ ◌ִ
עני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ענני ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
אזנִ◌ ֵ◌ ֲ◌ #
אדני ◌ָ ◌ְ ◌ְ
הטה ◌ֲ ◌ָ
לדוד ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלי.#
טח ◌ֵ ◌ֶ
א,הי ◌ַה ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
אתה ◌ֱ ◌ַ
אני .הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַ ◌ְ
חסיד ◌ָ ◌ִ
ַנפשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ׁ ◌ִ
עב ◌ְדּ ָּ◌ ַ◌ #
פתי
ש ◌ָ ◌ַ
אדני ◌ְ ׂ
אמר ◌ָ ּב ּה )שם נא( ◌ֲ ָֹ ◌
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לש ◌ַער ◌ַ ּ◌ֶ
עני ◌ְ ׁ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִ
נע ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ֲ
עני ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלּ .%ו ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב?
נעשה ◌ָ ◌ִ
היכ"לׂ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אדנ"י ◌ֵ ◌ָ
פתחָ◌ ֲ◌ .
ּ◌ִת ◌ְ ◌ָּ
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אזן
תחתוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ֶֹ ◌
כינה ◌ַ ◌ְ ּ
ענניְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אזנִ◌ ֵ◌ ֲ◌ %
אדני ◌ָ ◌ְ ◌ְ
הטה ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ּ◌ֵ
לקבל ּ◌ְת ◌ִ ּ
מע אוֹ ◌ָתןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם כב( ◌ִּכי -א
ולש ֹ ◌ַ
פלוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ממנּ ּו ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
עני ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
בזה ◌ְו-א ׁ ◌ִש ◌ַ ּקץ ◌ֱענ ּות ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הסתיר ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ִ ◌ֶּ
בש ◌ְ ּועוֹ
אחד,
מצד אוֹ ת ד' ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ
עני ◌ָ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ִ
נע ◌ָ ׂ
אליו ׁ ◌ָש ◌ֵ ◌ַ
◌ֵ ◌ָ
מעֶ◌ ׁ .שה ּוא ◌ַ ◌ֲ
ודל ◌ִ ◌ַ ּ
לק ◌ֵ ּים ּבוֹ )שם קטז(
האמצעיַ◌ ְ◌ ,
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לש ֹ
◌ִ ׁ ◌ְ
אל ◌ִמן א"חֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ּ
וש ◌ַאל
אפריםָ◌ ׁ ְ◌ .
יח ◌ֶ ּבן ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מש ◌ַ
יעֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָימ ּות ◌ָ ׁ ◌ִ
ולי ◌ְיהוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַדּ ּלוֹ ◌ִתי ◌ְ ◌ִ
לק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם
הענ ◌ִ ּייםַ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
0ער ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ◌ְ ׂ
ממנּ ּו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַ ◌ַ
◌ִ ּ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ַאל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
יעַ◌ ַ◌ ְ◌ .
עני ּתוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
ְואת ◌ַעם ◌ָ ◌ִ
)שמואל ב כב( ◌ ◌ֶ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן
עבדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
שה ◌ֶ ◌ֶ
ונע ◌ָ ׂ
חזר ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ִ ◌ְ
הניםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
הכ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
מהֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למקוֹ ◌ָ ּ
מהתוֹ ◌ָרה,
לעשוֹ ת ◌ְגּ מ ּול ◌ִעם ◌ָדּ ◌ֶל"ת ◌ֵ ◌ַ ּ
החסדׂ ֲ◌ ַ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
להם ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ַ ּ
העליוֹ נוֹ תָ◌ ּ .פ ◌ַתח
ספירוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ִלש ׁ
יע ◌ְ ׁ ◌ָ
הגּ ◌ַ
חסידּ ָ◌ .כִ◌ ִ◌ %
שה ◌ָ ◌ִ
נע ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ ◌ֵ
ְולכן ◌ַ ◌ֲ
עיני ◌ְו-א ◌ִ ◌ַּ
כתי
הל ◌ְ ּ◌ִ
גבה ◌ִל ◌ִּבי ◌ְו-א ◌ָרמ ּו ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואמר) ,שם קלא( ה' -א ◌ָ ◌ַ ּ
בנפלאוֹ ת ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ִנּ י.
◌ִ ּב ◌ְגדלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

ּדעים
הצפר ְ ִ
נפׁש ִמן ַ ְ ַ ְ
מסירּות ֶ ֶ
למדּו ְ ִ
ועזריה ָ ְ
מיׁשאל ַ ֲ ַ ְ ָ
חנניה ִ ָ ֵ
ְֲַָ
אני וגו' )פו ,ב( ] :זוהר חדש פ' אחרי )דף
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
לזרק
ועזריה ◌ִ ◌ְ ֹ
חנניה ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ְפת ּו ◌ֶאת ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בש ◌ָ ֹ
נחּ [(.ו ◌ְ ׁ ◌ָ
ואמר )תהלים
חנניה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קדתָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
האש ◌ַה ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתם ◌ְלתוֹ ִּ◌ %כ ◌ְ ׁ ◌ַ
בשן ◌ָ ◌ֵ ׁ
ואני
עזרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אדם .ה' ◌ִלי ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
אירא ◌ַמה ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קיח( ה' ◌ִלי -א ◌ִ ◌ָ
אמר ה' ◌ֶאל
כה ◌ָ ◌ַ
ואמר )ישעיה כט( ּ ֹ
ב0נאיָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אראה ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
יעקב ◌ְו-א
אברהם -א ◌ַע ּ◌ָתה ◌ֵיבוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
אשר ּ ◌ָפ ◌ָדה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
תה
מעשה ◌ָ ◌ַ
ילדיו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
בראוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יחור ּו ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ
עתה ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
ידי ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
אמר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא) :ישעיה מד(
למעלהַ◌ ָ◌ .
ה0עה ◌ָדּ נ ּו ◌ִדּ ינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
אראה
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
עזרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אמר ה' ◌ִלי ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ָ
חנניהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
אני ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יאמר ◌ַלה' ◌ָ ◌ִ
◌ֶזה ֹ ◌ַ
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אמר
כה ◌ָ ◌ַ
אמר ּ ֹ
מיש ◌ֵאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
יעקב ֶ◌ -זה ◌ִ ׁ ◌ָ
יקרא ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֲ ֹ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ב0נאיֶ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ְ ◌ָ
אמר
עזריה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יכנּ ה ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
בשם ◌ִי ◌ְ ׂ
יעקב ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֵ
ה' ◌ֶאל ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ה'
מיש ◌ֵאל ּכֹה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ִ ׁ ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ראלּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
לשוֹ ◌ָנם.
ליצנ ּות ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
עש ּו ◌ֵ ◌ָ
אברהםׂ ָ◌ ,
אשר ּ ◌ָפ ◌ָדה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֶאל ◌ֵּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
תה ◌ַ ◌ֵּ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
עש ּו
יצנ ּות ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
הל ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִּ◌ ַ◌ :
◌ָ ◌ַ
הכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ,אוֹ ◌ָ ּ
אברהםְ◌ .ו-א
לתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רגּ ה ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ַ ּצ ◌ְ ּ◌ִ
ּ◌ַת ◌ִ ּציל אוֹ ◌ָתם ◌ַּב ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ה0עהּ ָ◌ ,כל
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
עתה ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יעקב ◌ְו-א ◌ַ ◌ָּ
עתה ◌ֵיבוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ָּ
יחור ּוּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
אש.
הרג אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ִביב ◌ֵ ׁ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ְפת ּו אוֹ ◌ָתםַ◌ ָ◌ ,
עש ּו ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
הרי ◌ָ ׂ
לבוֹ ֵ◌ ֲ◌ :
אמר ◌ְּב ◌ִ ּ
עמ ◌ֶהם? ◌ָ ◌ַ
למה ◌ָדּ ◌ִנ ◌ֵ ּיאל -א ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ּ◌ָ
האלוֹ ◌ַּה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ,זה ּו
אמר ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ֱ
והמ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
צלםֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
וכת ּוב
אלהיָ◌ ְ◌ .
לט ׁ ◌ַשא ◌ַ ּצר ◌ְּכ ׁ ◌3שם ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
מה ◌ֶ ּב ◌ְ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דניאל ד( ◌ִדּ י ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
מהם.
התכ ּ◌ָסה ◌ֵ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
אשַ◌ ְ◌ .
ש ◌ְרפ ּון ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
א-היהם ּ◌ִת ◌ְ ׂ
סילי ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
)דברים ז( ּ◌ְפ ◌ִ ◌ֵ
המ ◌ְלכ ּות? ◌ֶ ◌ָּ
מכסים
מלאכים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
אלא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יברח ◌ִמן ◌ַ ּ◌ַ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וכי ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
לאש?
עצמם ◌ָ ◌ֵ ׁ
ועזריה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְתנ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מיש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חנניה ◌ִ ׁ ◌ָ
אוֹ תוֹ ָ◌ .מה ◌ָרא ּו ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
לפני
להניח גּ ּופוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ָדּ ◌ִוד יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אחד ◌ָ ◌ָ
תראה ,יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
בא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אלא ּ ֹ
אני.
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
והיה אוֹ ◌ֵמר )תהלים פו( ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ָהרָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ
אניֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּי ◌ַדי
חסיד ◌ֲ ◌ִ
להםְ◌ :ו-א ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
חסיד? ◌ָ ◌ַ
ואתה ◌ָ ◌ִ
אמר ּו לוֹ ָּ◌ ַ◌ ְ◌ :
◌ָ ◌ְ
מטמא ◌ֶאת
ליהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
בש ◌ְ ◌ָ
מלכלכוֹ ת ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ִפיר ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ 3
הטהוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מטהר ◌ֶאת ◌ַ ◌ָּ
אמר
מש ◌ָמרוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ִ ׁ ◌ְמחה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ׁ
ש ◌ְ ◌ָ
ואני ◌ָקם ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
הט ◌ֵמאִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ָּ
הבל
ואני ◌ָנם ◌ְּכמוֹ ס ּוס ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלִ◌ ֲ◌ ַ◌ .%
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מרה
במש ◌ָ ◌ָ
להתע ּ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחדּ .ו ◌ַ ◌ֲ
◌ֶ ◌ָ
לאכים ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מנגּ ן ◌ִעם ◌ַ ּ◌ַ
אני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לישית ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
א-הים.
בקר ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִריע ּו ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱ ◌ִ
כבי ֹ ◌ֶ
יחד ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ְ ּב ◌ָרן ◌ַ ◌ַ
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אדני ּ¦כי
אלי :%ג ¨ח ּ¥נ ¦ני ¨Ÿ £
טח ¤ ¥
הבוֹ © ¥
אהי ' © ּ
אתה ¡ ©
עבדּ ¨ּ © %
© §§
אקרא ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם :ד שׂ© ּ¥מ ©ח ׁ ¤ ¤
אלי%
עבדּ ¦ּ %כי ¤ ¥
נפש © § ¤
אלי¨ § ¤ %
¤¥
חסד
וסלח § ©ורב ¤ ¤
אדני טוֹ ב § © ּ¨
אתה ¨Ÿ £
א(א :ה ּ¦כי © ּ¨
נפשי ¨ ¤
אדני © § ׁ ¦
¨Ÿ £
יבה
והקש ¨
פל ¦תי § © § ׁ ¦
יהו  ּ§ת ¦ ּ¨
האזינה § ¨Ÿ
קראי :%ו © ¨ ¦ £
לכל ¤ §Ÿ
§¨
תענני :ח ¥אין
אקראךּ¨ ּ¦כי © ¦ ¥ £
צרתי ¤ ¨ § ¤
ּ§בקוֹ ל ּ©ת £חנ ּונוֹ ¨תי :ז ּ§ביוֹ ם ¨ ¨ ¦
מעשׂ ¤י :%ט ּ¨כל גּ וֹ ¦ים
אדני § ¥
באהים ' ¨Ÿ £
ּ¨כמוֹ ¦ ¡ ¨ %
ואין ּ§כ © £
לש ¤מ:%
ויכבד ּו ¦ ׁ §
אדני ¦ © ּ§
לפני¨Ÿ £ %
ויש ּ©ת £חו ּו § ¨ ¤
ית ¨יבוֹ א ּו § ¦ ׁ §
עשׂ ¨
אשר ¨ ¦
¤ׁ £
אתה ¡ ¦
נפלאוֹ ת © ּ¨
ועשׂ ¥ה ¦ § ¨
אתה § Ÿ
י ּ¦כי ¨גדוֹ ל © ּ¨
אהים '
יחד
אמת¥ © %
אהל ּ©ב ¤ּ ¦ £
רכ¥ּ © £ %
יהו  ©דּ § ּ¤
רני § ¨Ÿ
לבדּ  :%יא הוֹ ¦ ¥
§ ©¤
אהי ' ּ§ב ¨כל
אדני ¡ ©
ליראה ׁ §ש ¤מ :%יב אוֹ §ד¨Ÿ £ %
לבבי § ¦ § ¨
§¨ ¦

 Iזוהר תהלים I

I

I

לאכים ◌ַ ◌ְ ּ
ילה.
עמי ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ִ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִמי ◌ֵהם? ◌ַ ּ◌ַ
לאל ◌ַח ◌ָ ּיי.
עמי ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְ ◌ֵ
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים מב( ּו ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
עשינ ּו יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ּ◌ְמּ ִ◌ %ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אנחנ ּו ◌ָ ◌ִ ׂ
פרדּ ◌ִעיםְ◌ ַ◌ ֲ◌ :
הצּ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמרוּ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
ממ ◌ִנּ י?
עש ◌ֶ
אתם ◌ֲ ◌ִ ׂ
להם ◌ָדּ ◌ִודּ :ו ◌ָמה ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ .
יתם יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ֶּ
מצרים.
אש ◌ַּב ּ◌ַתנּ ּור ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
שוֹ ◌ְרפוֹ ת ◌ֶאת גּ ּו ◌ֵפנ ּו ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
היינ ּו ׂ
אמר ּו לוֹ ֶ◌ ׁ :ש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ְ
ועזריהְ◌ ָ◌ ,
מיש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חנניה ◌ִ ׁ ◌ָ
פתים ◌ֶאת ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהיוּ כוֹ ◌ְ ◌ִ
אמרוּ
פר ◌ְדּ ◌ִעים.
הצּ ◌ַ ◌ְ
שה ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ְ
נע ◌ֶ ׂ
◌ְּב ◌ִל ◌ָ ּבםֲ◌ ַ◌ ,

ּונה
האמ ָ
ׁשרּויה ִעּמֹו ָ ֱ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ְ ָ
ׁשּירא ֶאת ַ ָ
אדם ֶ ָ ֵ
ָּכל ֶּבן ָ ָ
ֹודת ִרּבֹונֹו
ּבעב ַ
ׁשלם ַ ֲ
אדם הּוא ָ ֵ
ׁשהרי אֹותֹו ָ ָ
ּכראּוי ֶ ֲ ֵ
ָָ
רכ! וגו' )פו ,יא( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נטָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח
רני ה' ◌ַ ּד ◌ְ ◌ֶּ
הוֹ ◌ֵ ◌ִ
ואמר,
◌ְ ◌ָ ◌ַ

)תהלים פו(

יחד
אמתֵ◌ ַ◌ %
אהלּ ַ◌ %ב ◌ֲ ◌ִ ּ◌ֶ
רכֵ◌ּ ַ◌ ֲ◌ %
רני ה' ◌ַדּ ◌ְ ◌ֶּ
הוֹ ◌ֵ ◌ִ
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עלי
חסדּ  %גּ¨ דוֹ ל ¨ ¨
ואכב¨דה ׁ ¦ש §מ§ %לעוֹ ¨לם :יג ּ¦כי © § §
לבבי © §ּ © £
§¨ ¦
אהים ' ¦ ¥זדים
חת ּ¨יה :יד ¡ ¦
מ$אוֹ ל ּ©ת § ּ¦
נפשי ¦ §
לת © § ׁ ¦
וה ©ּצ § ּ¨
§¦
עריצים ּ¦ב § ׁ
לנגדּ ם:
נפשי §וא שׂ¨ מ ּו¨ § ¤ § %
קש ּו © § ׁ ¦
ועדת ¨ ¦ ¦
עלי © © £
̈קמ ּו ¨ ©
חסד
אפ ¦ים § ©ורב ¤ ¤
אר © ּ©
וח ּנ ּון ¤ ¤
אדני ¥אל ©רח ּום § ©
ואתה ¨Ÿ £
טו § © ּ¨
יעה
וח ּ¥נ ¦ני ּ§ת ¨נה ªע §ּז¤ § © § %
אלי § ¨
ואמת :טז ּ §פ ¥נה © ¥
¤ ¡¤
לעבדּ § %והוֹ ׁ ¦ש ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

הכל ◌ְּב ◌ַיד
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֹ ּ ַ◌ ,
קשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ליראה ׁ ◌ְש ◌ֶמָ◌ ּ .%פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
לבבי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ח ּוץ ◌ִ ◌ִּ
◌ַ ◌ָ ּ
ודוד ◌ֵאיָ◌ּ %ת ◌ַבע
רשעִ◌ ָ◌ ְ◌ .
צדּ יק אוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
מל ◌ְהיוֹ ת ◌ַ ◌ִ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא? ◌ֶ ◌ָּ
◌ֶאת ◌ֶזה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
רכ%
רני ה' ◌ַדּ ◌ְ ◌ֶּ
אמר ,הוֹ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
מתק ◌ֶנת ◌ְ ◌ַ ּ
מישוֹ ר ּו ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
אחר ◌ָ ּכ%
ולדעת אוֹ תוֹ ַ◌ ַ◌ .
עיני ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לגלוֹ ת ◌ֵ ◌ַ
תה ◌ֶדּ ◌ֶרׁ ִ◌ %
 אוֹ ◌ָ ּ◌ֲ ◌ַ ◌ֵּ
מאל.
ש ֹ
ול ◌ְ ׂ
לימין ◌ְ ◌ִ
אסטה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמת ◌ְו-א ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
דרֶ◌ ֱ◌ %
אלּ ְ◌ %ב ◌ֶ ◌ֶ
אמתֵ◌ ֵ◌ - %
אהלּ ַ◌ %ב ◌ֲ ◌ִ ּ◌ֶ
לבבי
אמר )שם עג( צ ּור ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לבבי? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לבבי ַ◌ -מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יחד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
אני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יראת,%
לה ◌ָדּ ◌ֵבק ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ליראה ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֶמִ◌ ְ◌ .%
מבק ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ
ְוחלקיָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
חלקי ׁ ◌ֶש ּבוֹ ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה
ליראה ׁ ◌ְש ◌ֶמְ◌ - %מקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
רכי ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
מר ◌ֶאת ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵרא ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ליראֹ ּ .
ראה ◌ִ ◌ָ
◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אדם ה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלם
הרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עמוֹ ◌ָ ◌ֱ
ה ּואְ◌ ׁ ,שר ּו ◌ָיה ◌ִ ּ
יראת ◌ִ ּ
רבוֹ נוֹ ּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ִ ּ
רבוֹ נוֹ - ,א ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ּבוֹ
הבא.
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להיוֹ ת לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
כדאי ◌ִ ◌ְ
ואינוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ֱאמ ּו ◌ָנהֵ◌ ְ◌ ,

העליֹון
העז ָ ֶ ְ
לעב ֶּדֶ - 5זה ָ ֹ
ּתנה ֻע ְּזְ ַ ְ 5
ְָ
הלכ ּו,
וחנּ ◌ִני וגו' )פו ,טז( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף פדְ◌ ָ◌ [(.
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
ואמר,
אחד ◌ָי ׁ ◌ְשב ּוָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לש ◌ֶדה ◌ֶ ◌ָ
הגּ יע ּו ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
והרי
להסת ◌ֵּכל ּבוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
וחנּ ◌ִניַּ◌ .ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
)תהלים כה( ּ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
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נאי § ׁ Ÿ ¥
ויבש ּו
וירא ּו שׂ © §Ÿ
עמי אוֹ ת §לטוֹ ¨בה § ¦ §
אמת :%יז £עשׂ ¥ה ¦ ּ¦
לבן ¤ ¨ £
§¤
ונחמת ¦ני:
עזרת ¦ני § ¦ © § ּ¨
יהו  ©ּ §© £
אתה § ¨Ÿ
ּ¦כי © ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

נס ◌ָּת ◌ִרים
ברים ◌ִ ◌ְ
אבל ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ תָ◌ ֲ◌ .
◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
ארנ ּו אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ
וחנּ ◌ִני? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ּב ◌ֲעב ּור
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
דוד ◌ָ ◌ַ
וכי ◌ָ ◌ִ
אלי ִ◌ ְ◌ -
◌ֵי ׁש ּבוֹ ְ◌ ּ .פ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
לעבדּ %
אמר) .שם פו( ּ◌ְת ◌ָנה ◌3ע ◌ְ ּזֶ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
מתע ּ◌ֵטר ◌ָ ּב ּה ה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ תוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
למלכוֹ .
עז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
העליוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א ב( ◌ְ ◌ִוי ּ◌ֵתן ֹ
העז ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
 ּ◌ְת ◌ָנה ◌3ע ◌ְ ּזֶ◌ %זה ◌ָ ֹלעבדּ ֶ◌ %זה
יחַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
סתםֶ◌ ֶ◌ ,
מלָ◌ ְ◌ %
מלכוֹ ? ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֶ
◌ִמי ◌ַ ◌ְ ּ
מלָּ◌ ַ◌ %
אמת%
לבן ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
יעה ◌ְ ◌ֶ
סתםְ◌ .והוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ ֹ
מלָ◌ ְ◌ %
אמרנ ּו ◌ֶ ◌ֶ
יחְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֵש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ %
אמוֹ ◌ְו-א ◌ַ ּב ◌ֵ0ם
היה ◌ֶבן ◌ִי ׁ ◌ַשי ה ּואַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
וכי -א ◌ָ ◌ָ
 ◌ְ ◌ִאמר ◌ַּב ◌ֵ0ם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
אביו? ◌ֶ ◌ָּ
לקבל ◌ָדּ ◌ָבר
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יבא ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ָ ֹ
הקמנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הנּ ה ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
אלא ◌ִ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
הזכיר
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
ודּ איַ◌ ְ◌ ,
דבר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ַ
ללכת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
צריֶ◌ ֶ◌ ָ◌ %
להז ◌ִּכירִ◌ ָ◌ ,
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ
מלְּ◌ %כ ◌ִפי
הנּ ה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ]שהרי[ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
אביוְ◌ .ועוֹ דֵ◌ ִ◌ ,
אמוֹ ◌ְו-א ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
◌ֶאת ◌ִ ּ
אמרנ ּו.
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ

העֹולמֹות
לכל ָ ָ
מאיר ְ ָ
הּזה ֵ ִ
ּמלֶ ַ 5
ּדוד ַה ֶ ֶ
יפיֹו ֶׁשל ָ ִ
ְָ
אבא
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
וחנּ ◌ִני וגו' )פו ,טז( ] :זוהר ח"ג פ' קדושים )דף פ"דּ ִ◌ ַ◌ [(.
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
אלי
לעב ◌ֶדּ ְ◌ ּ .#פ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
וחנּ ◌ִני ּ◌ְת ◌ָנה ◌.ע ◌ְ ּזְ◌ ַ◌ ְ◌ #
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים פו( ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
דוד,
יפה ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
היה לוֹ ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
וכי -א ◌ָ ◌ָ
ְוחנּ ◌ִניִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֵ
וחנּ ◌ִני? ◌ֶ ◌ָּ
יש
אחר ◌ֵ ׁ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֵ
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ◌ֵמר ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים
ממנּ ה ◌ַעל ◌ַּכ ◌ָּמה א ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ◌ֶ ◌ְ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ֶ◌ 3
כשרוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
לרחם ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מחנוֹ תּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ַ ◌ֲ
וחס
מאיר ◌ָלעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ◌ָ
מאיר לוֹ ּ ◌ָפ ◌ִניםְ◌ ,וה ּוא ◌ֵ ◌ִ
מסת ◌ֵּכל ◌ַּב ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
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I

זהב
ראשוֹ ◌3גּ ◌ְלגּ ֹ ◌ֶלת ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תׁ ֹ ,
מאיר ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ִוד ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ִ
ויפיוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
והרי
זהבֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מינים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
יטי ◌ִ ◌ִ
תכ ׁ ◌ִש ◌ֵ
בעה ◌ַ ◌ְ
רקמה ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
וחביב ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
מרב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נגדּ וֹ ּ ,ו ◌ֵ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
רש ּו ◌ָהִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אהבתוֹ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ויסת ◌ֵּכל ּבוֹ ,
נגדּ וֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עיניו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
חזיר ◌ֵ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ
אליו ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ָ
גדּ י
מנּ ◌ְ ◌ִ
עיניֶ◌ ִ◌ %
הסבי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
אמר )שיר ו( ◌ָ ◌ֵ ◌ִ ּ
כלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יפים ◌ַּב ּ ֹ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ
העינים ◌ַ ◌ָּ
מסת ◌ְּכלוֹ ת
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
גדּ יֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
עיניִ◌ %מ ◌ֶנּ ◌ְ ◌ִ
הסבי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ֵ◌ ָ◌ .
יסטראוֹ ת
חצי ◌ַ ּב ◌ִּל ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ּבוֹ ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ
ררים ◌ְ ּב ◌ִל ּבוֹ ◌ִ ◌ֵ ּ
אליו,
העליוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ָ
האהבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ה0להבת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ִמגּ ֶֹ ◌דל ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אהבה ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ממ ◌ִנּ יֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
אחר ◌ִ ּ◌ֶ
לצד ◌ַ ◌ֵ
עיניַ◌ ְ◌ %
בבי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
גדּ י ,סוֹ ◌ְ ◌ִ
מנּ ◌ְ ◌ִ
עיניֶ◌ ִ◌ %
הסבי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֵ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
דוד) ,שמואל א
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
אהבהַ◌ ְ◌ .
להבוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רפים אוֹ ◌ִתי ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֲ
שוֹ ◌ְ ◌ִ
ׂ
ראי .וּ ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִביל אוֹ תוֹ ◌ָדּ ◌ִוד
עינים ◌ְוטוֹ ב ֹ ◌ִ
יפה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אדמני ◌ִעם ◌ְ ◌ֵ
טז( ◌ְוה ּוא ◌ַ ◌ְ ִֹ ◌
תשוּ ◌ָקתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
להדּ ◌ֵבק
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אהבתוֹ וּ ◌ְ ׁ
הנּ ◌ֶאהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עליוֹ ן ◌ַ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
וחנּ ◌ִני.
אלי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ּ ◌ְפ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ַ
עמוֹ ַ◌ ָ◌ ,
◌ִ ּ

f
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הררי ׁ ¤Ÿ
קדש:
מזמוֹ ר ׁ ¦שיר §יס ּו¨דתוֹ ּ§ב © § ¥
קרח ¦ §
לבני ©Ÿ
א ¦ §¥
מש ּ§כנוֹ ת
מכŸל ¦ ׁ §
יהו  ׁ©ש¥ £
אהב § ¨Ÿ
ב ¥Ÿ
ערי ¦צ ּיוֹ ן ¦ ּ
סלה:
האהים ' ¨ ¤
מדבר ּ¨ב ¦עיר ¨ ¡ ¦
נכבדוֹ ת § ¨ּ ª
יעקב :ג ¦ § ּ¨
©Ÿ £
פלשת §וצוֹ ר ¦עם ּכ ּו ׁש
לידעי ¦ה ּ¥נה § ¤ׁ ¤
רהב ּו ¨ ¤
אזכיר © ©
ד © § ּ¦
בבל § ¨ §Ÿ
איש § ¦ ׁ
יאמר ¦ ׁ
ילד ּ¨ב ּה §וה ּוא
ואיש ©ּ ª
לצ ּיוֹ ן © ¨ ¥
ילד ׁ¨שם :ה ּו ¦ £
¤זה ©ּ ª

I

 Iשימוש תהלים I

I

טוב להושיע את העיר
לבני קרח מזמור שיר יסודתו )פז ,א(] :שימוש תהלים לפרק פז[ טוב
להושיע את העיר.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבקּיּומם
מתקּימים ְ ִ ָ
וכּלם ִ ְ ַ ְ ִ
ולא ֵמתּו ְ ֻ ָ
יׁשנים ֵהם ְ ֹ
ׁשּבחברֹון ְ ֵ ִ
ד' זּוגֹות ֶ ְ ֶ ְ
ׁשּלהם
ּגּופים ֶ ָ ֶ
ֹותן ַה ִ
ְּבא ָ
לצ ּיוֹ ן
איש וגו' )פז ,ה( ] :זוהר ח"ב )דף קנא (:זוהר תורה[ ּו ◌ְ ◌ִ
יאמר ◌ִ ׁ
לציּ וֹ ן ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ
ואיש ◌ַּ◌ 3
עליוֹ ן .אמר רבי
ננה ◌ֶ ◌ְ
ילד ◌ָ ּב ּה ◌ְוה ּוא ◌ְיכוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
איש ◌ְ ◌ִ ׁ
יאמר ◌ִ ׁ
◌ֵ ◌ָ ◌ַ
יהודה כתוב )ישעי' כו( יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו
שוכני עפר וגו' ,בוא וראה כל אותן המתים שבעולם כלם
מתים על ידי מלאך המשחית ,שהוא מלאך המות ,מלבד
אותן המתים בארץ הקדושה אין מתים על ידו ,אלא על ידי
מלאך של רחמים השולט בארץ .ועל זה כתיב יחיו מתיך,
אלו המתים בארץ הקדושה ,שהם המתים שלו ולא של אחר,
שאין שולט שם צד אחר כלל ,נבלתי יקומון אלו המתים
בארץ נכריה אחרת על ידי המשחית ההוא ,וע"כ נקראים
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 Iזוהר תהלים I

I

נבלה ,מה נבלה מטמאה במשא ,אף כך אותן המתים בחוץ
לארץ מטמאים במשא ובמגע .הקיצו ורננו שוכני עפר,
שוכני הדרים הישנים ולא מתו ,ומי הם ,ישיני חברון ,שהם
לא מתו אלא ישנים ,וע"כ כתוב בהם גויעה ,כמי שנרדם
ויש בו קיום להתנער ,אף כך אותן ד' זוגות שבחברון
ישנים הם ולא מתו ,וכלם מתקיימים בקיומם באותן
הגופים שלהם ,ויודעים גנזי נסתרות יותר משאר בני אדם,
גנוזים הם שם לפני פתח הגן עדן הגופים שלהם ,ואלו הם
שוכני עפר.

להיכלֹו
ֹותם ְ ֵ ָ
להכניס א ָ
יׂשראל ְ ַ ְ ִ
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
לפ ֵּיס ְ ֶ ֶ
הּקּב"ה ְ ַ
עתיד ַ ָ ָ
ִָ
ֹולם
ׂשּתיִ 5לי ְלע ָ
ואר ְ ִ
ּׁשּכתּוב ְ ֵ ַ
ּכמה ֶ ָ
לעֹולם ְ ַ
ּדּוג ַע ְּמִ Aזּוּוג ְ ָ
ּולהז ַ ֵ
ְְִ
איש וגו' )פז ,ה( ] :זוהר ח"ג )דף ו (:זוהר תורה[ והוא
יאמר ◌ִ ׁ
לציּ וֹ ן ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ
יכוננה עליון .אמר רבי יוסי עתיד הקב"ה להכריז על
כנסת ישראל ויאמר )ישעי' נב( התנערי מעפר קומי שבי
ירושלם ,כמי שאוחז ביד חברו ואומר התנער וקום ,כך
הקב"ה יאחז בה ויאמר התנערי קומי ,א"ל רבי אחא וכן כל
אותן בני היכלו של המלך בלשון הזה פותחים ,זש"כ )שם ס'(
קומי אורי כי בא אורך ,הרי המלך כאן בודאי ,ובכן זהו
הכבוד שלה ושמחת הכל כאשר המלך נתפייס עמה ,בכל
אותן זמנים שמלפנים היא באה אל המלך ועמדה לפניו,
כמש"כ )מלכים א' א( ותבא לפני המלך ,ותעמד לפני המלך,
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אבל בזמן הזה לא כן ,אלא המלך יבא אליה ויתפייס עמה
ויחזירה להיכלו ,זש"כ )זכרי' ט( הנה מלכך יבא לך ודאי ולא
את אליו ,יבא לך לפייס אותך ,יבא לך להקים אותך ,יבא לך
להשלים אותך בכל ,יבא לך להכניס אותך להיכלו ולהזדוג
עמך זיוג לעולם ,כמש"כ )הושע ב( וארשתיך לי לעולם וגו'.
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 Iשימוש תהלים I

I

טוב לאומרו להציל הקהל מצרתם
על מחלת לענות )פח ,א(] :שימוש תהלים לפרק פח[ המה טובים
להושיע את העיר או את הקהל.
I
 Iזוהר תהלים I
I

הּקדֹוׁש ָּברּו5
ׁשּמׁשּבחים ֶאת ַ ָ
ּקדֹוׁשים ֶ ְ ַ ְ ִ
ּמלאכים ַה ְ ִ
ֹותם ַה ַ ְ ָ ִ
ָכל א ָ
ּבארץ
ּבּלילה ָ ָ ֶ
ׁשּמׁשּבח אֹותֹו ַ ַ ְ ָ
מקׁשיבים ְלאֹותֹו ֶ ְ ַ ֵ ַ
ּכּלם ַ ְ ִ ִ
הּוא ֻ ָ
ּבׁשלמּות
ׁשהּׁשבח ַה ֶּזה הּוא ִ ְ ֵ
ֶַ ֶַ
עתי וגו' )פח ,ב( ] :זוהר ח"א פ' ויגש אליו )דף רזָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
אהי ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
ה' ◌ֱ ◌ֵ
צעקתי
עתי יוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
יש ּו ◌ָ ◌ִ
הי ◌ְ ׁואמר) ,שם פח( ה' ◌ֱא ◌ֵ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
היה ◌ָקם ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ◌ַּ
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ %
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
נגדּ ּ .%בא ◌ְ ◌ֵ
ילה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
בל ◌ְ ◌ָ
בירה,
והגּ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלְ◌ ַ◌ ְ◌ %
מחת ◌ַ ּ◌ֶ
לש ◌ְ ◌ַ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׂ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ה0בח ׁ ◌ֶשל
ארץִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
האמ ּו ◌ָנה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
מחת ◌ָ ◌ֱ
ש ◌ְ ◌ַ
היתה ◌ִ ׂ
◌ְוזוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בארץ.
ראה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ֱ
מלאכים
מחה ׁ ◌ִש ◌ָירהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
תחים ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
למעלה ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ילה ◌ְ ּב ◌ָכל
מינים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁ ◌ַש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
כמה ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
ארץִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
למטה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הצ ◌ָ ◌ִ
דדיםְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ְ ּ
חפץ ◌ַ ◌ָ ּ
וכל אוֹ ◌ָתם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ְ◌ ,
ילהּ ,בוֹ ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
לאכים ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א.◌ּ ,כ ◌ָ ּלם
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ◌ַ
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ה-בח ◌ַה ◌ֶ ּזה
ארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
ילה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יבים ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מק ׁ ◌ִש ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְּ
להעלוֹ ת ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
מטה
מל ◌ַ ּ◌ָ
הוּ א ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמוּ תֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ %כ ◌ַתב ,ה'
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
7מחה ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ִ ּיח ּודֹ ּ .
לזמר ◌ַּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עתי?
מתי ה ּוא ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
עתיַ◌ ָ◌ ,
הי ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִעתי ◌ְוגוֹ ' .ה' ◌ֱא ◌ֵ
א-הי ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
◌ֱ ◌ֵ
עתי
אצלָ◌ ,%אז ה ּוא ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
ילה ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
מתי ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הקדּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
0בח
רבוֹ נוֹ ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ַ
ילהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ִ ּ
הרי ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּב ּיוֹ םּ .ו ֹ
הנּ ה ח ּוט
חזק ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ֵ
מתח ◌ֵ ּזק ◌ְ ּב ֶֹ ◌
התוֹ ◌ָרהָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ
ועל ◌ֵּכן
מתגּ ◌ֵ ּבר ּבוֹ ַ◌ ְ◌ ,
עליו ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נמשָ◌ ָ◌ %
ואז ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןָ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ָ
אחד יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ַ ּ
צעק ּ◌ִתי ◌ְוגוֹ '.
עתי יוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יש ּו ◌ָ ◌ִ
א-הי ◌ְ ׁ
אמר ה' ◌ֱ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ

נתחּזק
הּתֹורה ָאז הּוא ִ ְ ַ ֵ
ּבזמרת ַ ָ
ּבּלילה ִ ְ ִ ֹ
לרּבֹונֹו ַ ַ ְ ָ
ּׁשּמׁשּבח ְ ִ
ִמי ֶ ְ ַ ֵ ַ
הּימין
ּבצד ַ ָ ִ
ּבתקּוף ְ ַ
ְּביֹום ִ ְ
עתי וגו' )פח ,ב( ] :זוהר ח"א )דף רז (:זוהר תורה[
אהי ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
ה' ◌ֱ ◌ֵ
נגדּ ◌ָך .פתח רבי
ילה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
בל ◌ְ ◌ָ
צעקתי ◌ַ ◌ַּ
עתי יוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
יש ּו ◌ָ ◌ִ
א-הי ◌ְ ׁ
ה' ◌ֱ ◌ֵ
אלעזר ואמר ,ה' אלהי ישועתי ,בוא וראה דוד המלך
היה קם בחצות הלילה והתיגע בתורה בשירות ותשבחות
לשמח למלך ולהמטרונה ,וזאת היא שמחת השכינה בארץ,
לפי שזאת היא שבחה של השכינה שנראית בארץ ,שהרי
למעלה פותחים שירה בחדוה כמה מלאכים עליונים בכמה
מיני שירות שמשבחים בלילה בכל הצדדים ,וכדמיון הזה
למטה בארץ ,מי שמשבח לו להקב"ה בארץ בלילה בוחר
בו הקב"ה ,וכל אותן מלאכים הקדושים שמשבחים לו
להקב"ה כלם מקשיבים לזה שמשבח לו בלילה בארץ,
כי זאת השבחה היא בשלמות להעלות כבודו של הקב"ה
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I

מלמטה ולזמר בשמחת היחוד ,בוא וראה דוד המלך
אמר ה' אלהי ישועתי וגו' ,ה' אלהי ישועתי מתי היא
ישועתי ,באותו יום שאני מקדים זמירות בלילה אליי ,בכן
היא ישועתי ביום ,ובוא וראה שהרי מי שמשבח לרבונו
בלילה בזמרת התורה ,אז הוא נתחזק ביום בתקוף בצד
הימין ,שהרי חוט אחד יוצא מצד הימין ,ואז הוא נתמשך
עליו ונתגבר בו ,וע"כ אמר ה' אלהי ישועתי יום צעקתי
בלילה נגדך.

ּבר ָּנה ֶׁשל
ּומתיּגע ְ ִ
הּלילה ִ ְ ַ ֵ ַ
ּבחצֹות ַ ַ ְ ָ
ׁשהאדם ָקם ַ ֲ
ּבׁשעה ֶ ָ ָ ָ
ֶא ָּלא ְ ָ ָ
ּבּלילה
נקרא ֶא ָּלא ַ ַ ְ ָ
ּתֹורה ֹלא ִ ְ ָ
רּנה ֶׁשל ָ
ּתֹורה ִּכי ִ ָ
ָ
עתי וגו' )פח ,ב( ] :ח"ג )דף כג (.זוהר תורה[ פתח
יש ּו ◌ָ ◌ִ
אהי ◌ְ ׁ
ה' ◌ֱ ◌ֵ
רבי יוסי ואמר )איוב לה( ולא אמר איה אלוה עושי נותן
זמירות בלילה ,בוא וראה בשעה שנתעורר רוח צפון ונחלק
הלילה הרי ביארנו ששלהבת אחד יוצא ודופק תחת כנפי
התרנגול ומכה בכנפיו וקורא ,ושלהבת ההוא בזמן שמגיע
אליו ונתעורר כנגדו הוא מסתכל בו ונזדעזע וקורא ,בשביל
כבוד רבונו לעשות רצונו ,וקורא להם לאנשים ,וע"כ נקרא
שכוי ,הסתכלות ,ונקרא גבר ,לפי שנתעורר בשלהבת של
גבורה ,שמצד הגבורה הוא בא לעורר בעולם ,ואז אותן
בני האמונה עומדים ונותנים גבורה וכח לכנסת ישראל,
וכזאת נקרא רנה של תורה ,וע"כ נחל דוד המלכות הוא
ובניו לעולם ולדורי דורות ,וכאשר התרנגול קורא והאנשים
ישנים במטותיהם ואין נתעוררים ,התרנגול קורא אח"כ
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ואומר מה שאומר ,וזה נתבאר ,אח"כ מכה בכנפיו ואומר,
אוי לפלוני נזיף רבונו מרוחק רבונו שלא נתעורר רוחו
ואינו משגיח על כבוד רבונו ,וכאשר מאיר היום כרוז
קורא עליו ואומר ,ואל אמר איה אלוה עושי נותן זמירות
בלילה ,לסעוד להשכינה באותן הזמירות להיות הכל
בחבור אחד ,עושי ,עושני היה צריך לומר ,מהו עושי,
אלא בשעה שהאדם קם בחצות הלילה ומתיגע ברנה של
תורה ,כי רנה של תורה לא נקרא אלא בלילה ,וכאשר הוא
נמצא בלילה עם התורה ,אז כאשר מאיר היום הקב"ה
וכנסת ישראל מתקנים אותו בחוט אחד של חסד ,להצילו
מכל רע ולהאיר לו בין העליונים והתחתונים :רבי יהודה
אמר אני שמעתי שכך אמר רבי אבא מקרא זה ,איה
אלוה עושי ,עושה לי היה צריך לומר ,מהו עושי ,אלא
כמו שאמרת ,בשעה שהאדם קם בחצות הלילה ומתיגע
בתורה ,כאשר מאיר היום נתעורר אברהם באותו החוט
שלו ,שנאמר בו )בראשית יד( אם מחוט ועד שרוך נעל וגו',
והקב"ה וכנסת ישראל מתקנים אותו ועושים אותו בכל
יום בריה חדשה ,זש"כ אלוה עושי ,והרי ביארו א"ל
ו"ה ,א"ל זה אברהם שנאמר האל הגדול ,ו זה הקב"ה,
ה זו כנסת ישראל ,וזהו אלוה ,והם עושים את האדם
שמתקנים אותו בכל יום ,ולפיכך כתוב עושי ,כמש"כ
ישמח ישראל בעושיו ,אמר רבי יוסי ודאי כך הוא והכל
הוא ענין אחד.
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לר ּ¨נ ¦תי :ד ּ¦כי שׂ¨ § ¨
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¨§¨
עיני
אצא :י ¦ ¥
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 Iשימוש תהלים I

I

לאדם שמאבד אבריו
משכיל לאיתן האזרחי חסדי ה' עולם )פט ,א(] :שימוש תהלים לפרק
פט[ לאדם שמתאבדים איבריו ועצמותיו מן החולאים אמור אותו

על שמן זית וקח צמר מאיל גזוז ותן אותו השמן על הצמר ועשן
אותו עליו ,ואם תרצה להושיע איש מתפיסה צא לאויר השמים
ואמור אותו ועיניך לשמים.
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 Iזוהר תהלים I

I

אחד
ּדבר ֶ ָ
הּכל ָ ָ
ואתנים ַ ֹ
הרים ְ ֵ ָ ִ
ִָ
בא
האזרחי )פט ,א( ] :זוהר ח"ב פ' משפטים )דף ק"טֹ ּ [(:
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ארץֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
סדי ◌ָ ◌ֶ
והאתנים מוֹ ◌ְ ◌ֵ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ
אתנים? ◌ֶ ◌ָּ
ואתנים
הרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ָ ◌ִ
הרים ּו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הריםִ◌ ,מי ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ְמע ּו ◌ָ ◌ִ
יהם,
ראש ◌ֶ
מעל ◌ָ ׁ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵ ◌ַ
שה ◌ֶ ◌ְאבל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אחדָ◌ ֲ◌ .
הכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
מהםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
למעלה,
הרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחדִ◌ ָ◌ .
וכלם ◌ֶ ◌ָ
למטה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ָּההריםֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ואלה ◌ֵהם
עיני ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,תהלים קכא( ◌ֶא ◌ָ7א ◌ֵ ◌ַ
ועליהם ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ארץֶּ◌ ֵ◌ ,
שהאלה ◌ֵהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מסדי ◌ָ ◌ֶ
והאתנים ֹ ◌ְ ◌ֵ
הראשוֹ ◌ִניםִ◌ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
שה ◌ָ ◌ִ ׁׁ◌ְש ׁ ◌ָ
הב ◌ִית,
מחת ◌ַ ◌ַ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
ואחד ◌ִ ׂ
הב ◌ִית ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
עמ ּו ◌ֵדי ◌ַ ◌ַ ּ
למטה ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ
מהםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ַ ּ
אחרוֹ ◌ִניםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
זקן,
זקן ◌ָ ◌ֵ
נקרא ּוֵ◌ ָ◌ .
ואתנים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אתנים ◌ֵהםִ◌ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ארץִ◌ ָ◌ ֵ◌ .
מסדי ◌ָ ◌ֶ
נקרא ּו ֹ ◌ְ ◌ֵ
וא ◌ֶּלה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ְ ◌ֵ
ינצח
דע ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
קרבִ◌ ,אם -א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ידעתִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵרָ◌ ְ◌ %
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
לה0מר- ,א ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
היה
רעיוֹ נוֹ ַ◌ ,מה ◌ֶּ ִ◌ 0י ◌ְ ◌ֶ
לה0מר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
להכוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
צריּ ַ◌ ְ◌ %
◌ַ ּב ◌ְּק ◌ָרבוֹ תִ◌ ָ◌ .
מזמ ◌ֶנת ּ◌ָת ◌ִמיד
ימין ◌ְ ◌ֶ◌ּ 3
חש ּובַ◌ ְ◌ ,ויד ◌ָ ◌ִ
היה ה ּוא ◌ָ ׁ
חש ּובֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אחר ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ֵ
לקבל
זמינים ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מאלית ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ִ
מחשבוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ָויד ◌ְ ׂ
לה ּכוֹ תּ .ו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
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I

איתנים ◌ֵהם
והאתניםִ◌ ָ◌ ֵ◌ .
אמרת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הכלְ◌ ֵ◌ .
וימין ◌ַ ּ ֹ
לה0מרִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
נגדּ ,%
אחר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
רעיוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ַ ◌ְ
זקןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ה0מר ◌ָ ◌ֵ
למעלהֵ◌ ָ◌ ִ◌ .
והרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ
אברהם ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן,
וזה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האזרחיֶ◌ ְ◌ .
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם פט( ◌ַ ◌ְ ׂ
נקרא ּו
ויעקב ◌ִ ◌ְ ◌ְ
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
איתןָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אברהם ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
ואם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
איתןִ◌ ְ◌ .
ְונקרא ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רעיוֹ ◌ְנ.%
מכה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
היה ◌ַ ◌ֶּ
רעיוֹ ן ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
ידעת ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
זקןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
איתנים .ק ּום ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ושים ◌ַ ּב ּ◌ֶס ◌ַלע ◌ִק ◌ֶנּ ) %במדבר כד(.
איתן מוֹ ׁ ◌ָש ◌ֶבׂ ִ◌ ְ◌ %
אמר ◌ֵ ◌ָ
משלוֹ ◌ַו ּ ֹי ◌ַ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ7א ◌ְ ׁ ◌ָ
הב ◌ֶקר אוֹ רֶ◌ .זה
והינ ּו )בראשית מד( ◌ַ ּ ֹ
אברהםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
איתן ֶ◌ -זה ּב ◌ֶקר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
מאברהם.
ואת אוֹ רוֹ ◌ָ ◌ַיר ׁש ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליוֶ◌ ְ◌ ,
העמ ּוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ּ
נגדּ ,%
אחר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
רעיוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
הנּ ה ◌ַ ◌ְ
זקןֵ◌ ִ◌ ,
זקן ◌ָ ◌ֵ
מעדןִ◌ .אי ◌ָ ◌ֵ
נהר ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ִנקרא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
הכֹ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל?%
איפה ◌ַ ּ
זקןֹ ֵ◌ ,
קרבֵ◌ ָ◌ .
רכים ◌ְ ◌ָ
לה0מר ◌ֵאי %עוֹ ◌ְ ◌ִ
ידעת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לחמה.
המ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לגּ ּבוֹ ◌ִרים ◌ַ ּ◌ִ
◌ ◌ַַודּ אי -א ◌ַ ◌ִ
לדודֶ◌ .זה
מש ּ◌ִכיל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכתוּ ב ◌ַ ◌ְ ׂ
האזרחיָ◌ ְ◌ ,
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ּ◌ִכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ׂ
לדוד ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
רגּ ◌ָמן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעדןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ּ◌3ת ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ָָנהר ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
דיע לוֹ
נהר
מש ◌ִּכיל ה ּוא ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ◌ִניםִ◌ .אם ◌ַ ◌ְ ׂ
סת ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
ברים ◌ַ ◌ִ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ודּ אי.
למעלה ◌ַ ◌ַ
אברהם ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
האזרחי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
איתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעדןָ◌ ,אז ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
אני מוֹ ◌ֶחה.
רעיוֹ ן ◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ
זקןַ◌ ,על ◌ַ ◌ְ
אני ◌ָ ◌ֵ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
ידע ּ◌ִתיַ◌ ְ◌ .
◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ב ◌ֶקר אוֹ ר .אוֹ ר
אמר ּ ֹ
דרגוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
האזרחי ◌ֵהם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
איתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
אזרח
האזרחיָ◌ ְ◌ ֶ◌ .
איתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נהרַ◌ .אף ◌ָ ּכָ◌ ֵ◌ %
ב ◌ֶקר ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
אברהםֹ ּ .
◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פע
נהר ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
אמרֶ◌ ,זה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
איתןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אברהםָ◌ ֵ◌ .
ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עכשו
בתֶ◌ ׁ ,%ש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מרכ ◌ְ ּ◌ְ
עמד ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ
זקן ,ק ּום ◌ֲ ֹ
עכשוֵ◌ ָ◌ ,
מעדןָ◌ ׁ ְ◌ ֵ◌ .
◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
כחוֹ ◌ָתיו
המ ◌ֶלּ ָ◌ %בא ◌ְּב ֹ
הרי ׁ ◌ְש ֹ
פל ◌ְו-א ת ּו ◌ַכל ◌ָלק ּוםֵ◌ ֲ◌ .
ּ◌ִת ּ ֹ
מה ◌ַ ◌ֶּ7דה,
נגדּ  .%ק ּום ◌ֵצא ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
פרשיו ּו ◌ָבא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
גבריו ּו ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
מרכבוֹ ◌ָתיו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
המ ◌ֶל%
ימצא אוֹ ◌ְתָ◌ ׁ %שםּ ָ◌ .כת ּוב )מלכים אח( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ ּק ◌ֲהל ּו ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תהלים ספר שלישי | יח לחודש | מזמור פט

822

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום כט ניסן

I

ירח
האתנים ◌ֶ ּב ◌ָחג ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ֶ◌ .
ירח ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ְּב ◌ֶ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
מה ◌ָ ּכל ◌ִאי ׁש ◌ִ ◌ְ ׁׂ◌ְש ֹ
איתני
והם ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
האבוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
האיתניםּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ָ ◌ָ
ׁ ֶ◌שנּ וֹ ◌ְלד ּו בוֹ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
למפרע
יתא חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
אלפא ◌ֵּב ◌ָ
וירח ◌ֶזה ה ּוא ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֵריֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ָ◌העוֹ ◌ָלםַ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
למעלה.
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַּ
תמ ◌ֵצא ׁ ◌ָשם.
נאה ׁ ◌ֶש ּ◌ֵת ◌ֵצא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
בריֶ◌ ָ◌ ,%
מדּ ◌ָ ◌ֶ
◌ְועוֹ ד ◌ִ ◌ְ
ה7דה ◌ְו-א ◌ִ ◌ָּ
◌ִ ּ
אמרת.
האזרחי ָ◌ -אז ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
איתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ֵ ◌ָ
אל ּו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ׂ
האזרחיּ ְ◌ ַ◌ ,
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עכשו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ׂ
אבל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
הק ◌ָרב ׁ ◌ֶש ּ◌ְלֵ◌ %אינוֹ
תתראה ׁ ◌ָשםֵ◌ .אי
רחְ◌ %ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ה7דה ◌ְּב ◌ַעל ◌ָ ּכ ◌ְ ◌ֲ
ותצא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ְכל ּוםֵ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ותברח
ינצח ּו אוֹ ◌ְתַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
עני ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
זקןִ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ֵ
מסכןֵ◌ ,איֵ◌ּ %ת ◌ֵצא? ◌ִאם ◌ָ ּכּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
ואין ◌ְלָ◌ ּ %פ ◌ִנים
אחריֵ◌ ְ◌ ,%
ירדּ פ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ה7דהּ ָ◌ ,כל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
אצא
אני ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
נש ◌ָ ּבע ◌ֲ ◌ִ
למיםּ ָ◌ .כאן ◌ִ ׁ ◌ְ
איש ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ִ ׁ
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
איש
וכל ◌ִ ׁ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ,%
למה ◌ַ ּ◌ֶ
פנים ◌ִּב ׁ ◌ְש ֹ
אראה ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
וכאן ◌ֶ ◌ָ ◌ֶ
מה7דהָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
רכבוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ ַ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
והמ ◌ְ ◌ָ ּ
רשים ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
והפ ◌ָ ׁ ◌ִ
ברים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
והגּ ◌ָ ◌ִ
ראלְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
התגּ ◌ֵ ּבר
זקןַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עיף ּכֹ ◌ַח .ק ּום ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ַ ◌ָּ
זקןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יס ◌ַ ּיע ◌ְלֵ◌ ָ◌ ,%
ה ּוא ◌ְ ◌ַ
ברים.
חזק ◌ַּב ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
היית ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ◌ָ
והתח ◌ֵ ּזקֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעד ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ ◌ָ
כחַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
◌ְ ּב ֹ ◌ֲ
האזרחיּ ִ◌ .
לדוד
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ׂ
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ואמרׂ ְ◌ ַ◌ ,
ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ש ◌ִּכיל
לאיתן ◌ָ ּכת ּובֵ◌ .י ׁש ◌ַמ ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אבל ◌ַ ◌ְ ׂ
אמר ◌ָּתָ◌ ֲ◌ ,
 ◌ָאז ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְש ◌ִּכיל
למ ◌ָּטהַ◌ .מ ◌ְ ׂ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ַ
ויש ◌ַ ◌ְ ׂ
למעלה ◌ְ ◌ֵ ׁ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ַ ◌ְ ׂ
ש ◌ִּכילׁ ֵ◌ .
◌ ◌ְֵוי ׁש ◌ַמ ◌ְ ׂ
האיברים
תש ּו ◌ָקהּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ִאי ׁש )נהר( עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
לאיתןּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
העליוֹ ן
המ ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ואם ה ּוא עוֹ ◌ֶלהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
עמוֹ ִ◌ ְ◌ .
מחים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ש ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ׂ
מתחב ◌ִרים ◌ִ ּ
האזרחי,
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ואז ◌ַ ◌ְ ׂ
נגדּ וֹ ָ◌ ְ◌ .
מח ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
וש ◌ֵ ◌ַ
אליו ◌ְ ◌ָ ׂ
מתפ ◌ֵ ּיס ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אברהם )על ידיו של אברהם(
דיע לוֹ ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ִּכיל אוֹ תוֹ ּומוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׂ
לאיתן.
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ַ ◌ְ ׂ
מח ◌ֶ ◌ְ
0צ ◌ִריְ◌ ,%ואוֹ תוֹ ֹ ◌ַ
אוֹ ◌ֲהבוֹ ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
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מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אליו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ׂ
נתקן ◌ִּב ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ִ◌ %
לדודְּ◌ ,כמוֹ
ויש
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ׁ
יש ַ◌ ◌ְ ׂ
ולכן ◌ֵ ׁ
מש ◌ִּכיל אוֹ תוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
העליוֹ ן ◌ַ ◌ְ ׂ
המ ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
היה ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מש ◌ִּכיל) .יש משכיל(.
◌ַ ◌ְ ׂ
למטה
הב ◌ְ ◌ָנין ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
האיתנים ◌ַ ּב ◌ֶ ּי ◌ַרח ◌ַה ◌ֶ ּזהִּ◌ ַ◌ .
האתניםֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ְלד ּו ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ירח ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
הרים
ואיתניםִ◌ ָ◌ .
הרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
מעלהְ◌ ,ונוֹ ◌ְלד ּו בוֹ ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
האיתן
נחשתְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
ירכים ◌ֲח ◌ָזקוֹ ת ◌ִּכ ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
אתנים ִ◌ ַ◌ ֵ◌ ְ◌ -
נסת ◌ִריםִ◌ ָ◌ ֵ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ָּ
מ ׁ ◌ֶשה
עלה ֹ
דדיםּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ָ ◌ִ
זקןַ◌ּ ,ת ◌ֶּכה ◌ְ ◌ָ
יניהם .ק ּום ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
מסר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
מפתחוֹ ת
בעים ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
לקבל ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מפת ◌ַח
היה ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
ותש ◌ָעהָ◌ ָ◌ ,
לחמ0ים )לששים( ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
יע ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הגּ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
אמר לוֹ :
לפניוַ◌ ָ◌ .
התחנּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה מוֹ ◌ֵסר לוֹ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ונס ◌ָּתרֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
פת ◌ַח
חתוֹ ◌ִנים ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ְ ּ◌ֵ
והת ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְפ ּ◌ְתחוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
משהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ּ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
איתן.
אמר לוֹ ָ◌ ֵ◌ :
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מה ◌ְ0מוֹ ? ◌ָ ◌ַ
לפניוּ ִ◌ :
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
מדים ◌ִמח ּוץ ◌ַלגּ ּוף,
איתנים ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ּבוֹ ּ ,ובוֹ עוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכל אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָ
מש ◌ִּכיל אוֹ תוֹ  ,ה ּוא ◌ִע ◌ָ ּקר
דיע לוֹ ּו ◌ַ ◌ְ ׂ
כתב ה ּוא ,מוֹ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
כתב.
ְוהמ ◌ְפ ּ◌ֵת ◌ַח ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַּ
פת ◌ַח
המ ◌ְ ּ◌ֵ
ההיכל ה ּוא ◌ַ ּ◌ַ
אליוִ◌ ,ע ◌ַ ּקר ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
תקנה תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ %
לדודּ .ו ◌ִ ּ
מש ◌ִּכיל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ָאז ◌ַ ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה )אליו(ַ◌ ַ◌ ,
ועל ◌ֶזה ה ּוא
למפרעַ◌ ְ◌ .
רשה תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה )אליו( אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ׁ ◌ָ
אבל ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ◌ַה ◌ֵ0ם
תש ◌ֵר"י ,ה ּוא תש"רָ◌ ֲ◌ ,
ִנקרא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁשָ◌ ,חת ּום ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא אוֹ ת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְשמוֹ י'.
זב ◌ַחּ ָ◌ .ב ◌ָאה ◌ְדבוֹ ◌ָרה
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
חצי ◌ַ ּ◌ִ
הרשת ◌ַעד ◌ֲ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ָחת ּום ּבוֹ ה'ֶ◌ ׁ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְ ◌ֵּ
ות ׁ ◌ַשר ◌ְדּ בוֹ ◌ָרה.
0כת ּוב )שופטים ה( ◌ַ ◌ָּ
וחתמה ּבוֹ ו'ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
ּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ַב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ַהחוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
חתם ּבוֹ ְ◌ .ואוֹ תוֹ
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לה ◌ָ ּו ◌ַדע לוֹ ,
צריכים ◌ְ ◌ִ
תח ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פת ◌ַחְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
המ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ַּ
איתנים ◌ֵהם
ריתא ◌ִמח ּוץ ◌ַלגּ ּוףִ◌ ָ◌ ֵ◌ .
איתן מוֹ ׁ ◌ָש ◌ֶבּ ָ◌ ,%ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְֶוזה ּו ּ◌ַת ◌ְ ◌ָניאָ◌ ֵ◌ ,
דיע
עכשו ◌ֵי ׁש ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
מכים ◌ִמח ּוץ ◌ַלגּ ּוףָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
עמ ּו ◌ִדים ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ַת ◌ָנּ ◌ִאיםּ ַ◌ ,
זמן ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶּ
לתוֹ ◌ָרה
איתנים ּ ַ◌ -
נקראים ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
כתב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ַ ּ
◌ָדּ ◌ָברּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
כתבַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניא
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
איתן ◌ֶאל ◌ַ ּ
נקראים ּ◌ַת ◌ָנּ ◌ִאיםָ◌ ֵ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
7דה.
הריני ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
חבריםִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
והכל ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֶאל ◌ַ ּ
זקן
וימצא ◌ָ ◌ֵ
יבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
החזקים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ֹ
והגּ ּבוֹ ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶלִ◌ ַ◌ ְ◌ %
מה ◌ַ ּ◌ֶׁ◌ְש ֹ
דע
הריני יוֹ ◌ֵ ◌ַ
קרבוֹ תִ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
מנצ ◌ַח ◌ְ ◌ָ
כחוֹ ָ◌ ָ◌ ,
עיף ◌ְ ּב ֹ
אחד ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
חזק ◌ִגּ ּבוֹ רּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואי%
יח ◌ִּבי ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ִגּ ◌ַ
ה7דה ◌ְוה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
סלע ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ֶ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיבאְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ַ
איש ׁ ◌ָשלוֹ ם,
יחֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ׁ
מש ◌ִגּ ◌ַ
לבדּ וֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
7דהַ◌ ְ◌ ,
מדת ◌ַּב ◌ָ ◌ֶ
רתי עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְגּ ב ּו ◌ָ ◌ִ
ואתה
עליָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,%
זקןְ◌ ,גּ ב ּו ◌ָר ◌ְתֶ◌ ָ◌ %
עכשוֵ◌ ָ◌ ,
ה0לוֹ םְ◌ ,והוֹ ◌ֵל %לוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ◌ָ
מעלי) .%כמי
זינֶ◌ ָ◌ ֵ◌ %
והתר ◌ְּכ ◌ִלי ◌ֵ ◌ְ
למקוֹ ◌ְמֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ %
7דהׁ ,ש ּוב ◌ִ ◌ְ
לבד ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
שיוצא מן השדה(.

הּקּב"ה
ּבעבֹודת ַ ָ ָ
ׁשעסק ַ ֲ ַ
ּבׁשעה ֶ ָ ַ
אֹותּה ְ ָ ָ
אמר ָ
אברהם ָ ַ
הּתׁשּבחת ַהּזֹו ַ ְ ָ ָ
ַ ִ ְ ַַ
האזרחי ◌ְוגו' )פט ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רל[(:
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
משׂ ◌ִ ּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
אמר
אברהם ◌ָ ◌ַ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמרִ◌ּ ַ◌ .
ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עסק ◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
חסד
ועשה ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אוֹ ◌ָ ּ
◌ִעם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּו ◌ְדע ּו ◌ָּ◌ 3
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
כלם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
התח ◌ֵ ּזק
איתן ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונקרא ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מצד
אש ◌ָירהִ◌ ְ◌ ,
חסדי ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ׁ ◌ִ
תקף ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
◌ְּב ֹ ◌ֶ
וכי ◌ִ ◌ַ ּ
לזמר? ◌ֶ ◌ָּ
ה7מאל ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין,
נכלל ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ֹ
אלא ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
החסדים ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ְולכן ◌ַ ◌ָ ּ
והרי
בחן אוֹ תוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אברהם ּו ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִנ ּ◌ָסה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ
ּ
היה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְז ◌ַמן,
וש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ָ ◌ָ
שים ◌ְ ׁ ◌ֶצחק ◌ֶּבן ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
ִנתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
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יצחק!
נסה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תב ◌ִ ּ◌ָ
לכ ּ ֹ
צריְ◌ ִ◌ %
היה ◌ָ ◌ִ
אברהם? ◌ָ ◌ָ
נסה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
להכ ◌ֵלל ◌ַ ּב ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא
בדּ ין ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ַ ◌ִ
נסה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ּ◌ָ
אחר
אש ◌ָירהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
חסדי ה' עוֹ ◌ָלם ◌ָ ׁ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ָש ◌ֵלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ְ◌ ,
חסדים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אש ◌ָירה  -אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
חסדי ה' עוֹ ◌ָלם ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואמת
נתּ ְ◌ %ב ◌ִפי  -טוֹ ב ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
דיע ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
ודר אוֹ ◌ִ ◌ַ
לדר ◌ָ ֹ
שה ◌ִעם ◌ָהעוֹ ◌ָלםֹ ְ◌ .
עוֹ ◌ֶ ׂ
נת - %זוֹ ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
דיע ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
הכלְ◌ .לדר ◌ָודר אוֹ ◌ִ ◌ַ
שה ◌ִעם ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
הב ◌ִר ּיוֹ ת,
והזכירוֹ ◌ְּב ◌ִפי ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
אברהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
דיע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ַ
נתּ ְ◌ %ב ◌ִפי.
דיע ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
ְועל ◌ֶזה אוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ַ
כש ◌ָ ּי ◌ַדע
האמ ּו ◌ָנהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
לאברהם סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
דיע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וה ◌ָּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו; ה ּוא הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ידע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
וק ּי ּום ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
עקר ◌ְ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ָ◌ ,
סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
אמרתי עוֹ ◌ָלם
והתק ◌ֵ ּיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
גללוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
יב ◌ֶנה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
ראה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ,
חסד ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ֶ
ואם
והתק ◌ֵ ּיםִ◌ ְ◌ ,
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ימין ◌ָ ◌ָ
לעמדַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
מתק ◌ֵ ּיםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם
היה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עליו- ,א ◌ָ ◌ָ
ימין ◌ָ ◌ָ
א ׁ ◌ֶשהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָ ◌ִראשיתְ◌ ,וסוֹ ד ◌ְּכ ◌ָלל
ונאמר ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ארנ ּוַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ .
וכּ ֵ◌ %ב ◌ַ ◌ְ
בדיןָ◌ ְ◌ ,
נברא ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראשית
אמרנ ּו ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראשיתַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
גונים ◌ָ ּכאןּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
אחדְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
ראשית ◌ָ ּכַ◌ %גּ ם ◌ִ ◌ְּ
ואמרנ ּו
למטהְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהִ◌ ׁ ֵ◌ ,
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ְ
מעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מל ◌ַ ◌ָּ
קדש ◌ַ ◌ְ ּ
הרי ◌ִנ ּ◌ְת ◌ָנה
דשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
אמרנ ּו ◌ֵ ּבית ֶֹ ◌ ׁ
ראשיתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ב' ◌ֵ ׁ ◌ִ
בבי"ת
אחדּ .ו ◌ַ ◌ֵּ
והדּ ◌ָבר ◌ָ ּכל ּול ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ראשיתָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תה ◌ֵ ׁ ◌ִ
]היא בית[ ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
התק ◌ֵ ּים ◌ֶ ◌ָּ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
ימיןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אלא ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסד
אמרתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
אברהםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,%
ראם ּ ָ◌ -כת ּוב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ]אותו העולם[ ,אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל
◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנהּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בנין ◌ָ ◌ִ ׁ
מאל.
ש ֹ
ה0ני ◌ִּב ◌ְ ׂ
ואחר ◌ָ ּכַּ◌ %ב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
לק ◌ֵ ּיםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
היה ּבוֹ ◌ְ ◌ַ
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
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I

 Iזוהר תהלים I

ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
נתּ ָ◌ %ב ◌ֶהםָ◌ .דּ ◌ָבר
מים ּ◌ָת ◌ִכין ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
וכת ּוב ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מיםָ◌ ְ◌ ,
באלה ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
חסדים,
נתקנ ּו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
נתּ ָ◌ %ב ◌ֶהם ָ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ִ
מים ◌ָּת ◌ִכין ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
אחר ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ
ּ
מים.
מתוֹ ָ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ִ ּ
ניה ◌ֶ ◌ָ
בהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ּ◌ִת ּק ּו ◌ֶ ◌ָ
התקינה ◌ָ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְוסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
האמ ּו ◌ָנה.
לבחירי ֶ◌ -זה ּו סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
רתי ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ּכ ◌ַ ּ◌ִ

ֹולדה
אחד נ ְ ָ
ּולכל ֶ ָ
ֹולם ְ ָ
החסד ָּבע ָ
הגּדיל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֶאת ַ ֶ ֶ
ִ ְִ
נקבה
ִעּמֹו ְ ֵ ָ
חסד ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה ◌ְוגו' )פט ,ג( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף
אמרתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
לאש ּתוֹ ,
אדם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
חזר ◌ָ ◌ָ
והבלַ◌ ָ◌ ,
קין ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הסת ◌ְּלק ּו ◌ַ ◌ִ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למדנ ּוַ◌ ַ◌ ,
ע"זְ◌ ַ◌ ָ◌ [(:
התיחס ּו דוֹ רוֹ ת
מכאן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
אחרתְ◌ ,והוֹ ◌ִליד ◌ֶאת ׁ ◌ֵשתּ ָ◌ ִ◌ .
ְוהתלב ׁש ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
והגדּ יל ◌ַ ◌ָ ּ
החסד
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
נקבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לדה ◌ִע ּמוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אחד נוֹ ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
תי0ב ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכמוֹ
ואיש
מש ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ׁ
סתם ◌ִ ׁ ◌ְ
החברים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
רש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
מעלהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חסד
חסד ה ּואֶ◌ ֶ◌ .
אמוֹ ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ֶ◌ ,
אחתוֹ ◌ַ ּבת ◌ָ ◌ִ
אשר ◌ִי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ֲ ֹ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
אביו אוֹ ◌ַבת ◌ִ ּ
מת ◌ַחת
רשים ◌ִ ּ◌ַ
וש ◌ָ ׁ ◌ִ
גזעים ◌ְ ׁ ◌ָ
יצא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
החסדְ◌ ָ◌ ,
0רה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ודּ איַ◌ ַ◌ ְ◌ .
ה ּוא ◌ַ ◌ַ
הענפיםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הענף ּו ◌ָבא
התרחקָ◌ .אז ◌ָגּ ◌ֵדל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
והקרוֹ ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ונפרד ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
למעלהְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סתר
וזה ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ְ◌ ,
האילןֶ◌ .זה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
אחד ◌ִעם ◌ָ ◌ִ ◌ָ
להתחבר ◌ְּב ◌ִז ּו ּוג ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אבל
חסד ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנהָ◌ ֲ◌ .
אמרתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים פב( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עמם.
ונכרת ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
אנשים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו בוֹ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ -
והלאהִ◌ ׁ ָ◌ ֲ◌ ,
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ
לעיני ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
יב ◌ֶנה ◌ְוגו' )פט ,ג( :
אמר ּ ◌ִתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
חסד ◌ִ ◌ָ ּ
חסד ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה.
אמרתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים פט( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
רנ"טּ [(:בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַמת
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
תרים ◌ֶ ◌ְ
מכ ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ִ ◌ְּ
חסד? ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
]זוהר ח"ג פ' מטות )דף
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 Iזוהר תהלים I

I

לה ◌ַ ◌ָ ּ
חסדַ◌ ,על ּ◌ְת ◌ַנאי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּב ◌ֶנהְ◌ ,ו-א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
קרא ◌ָ ּ
יב ◌ֶנהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּו,
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ַ◌ ,
חסד ◌ֵ ◌ָ
◌3י ׁ ◌ְש ◌ַמד ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה
הבאַ◌ ְ◌ .
יש ◌ַמר ה ּוא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ 3◌ ,
חסד ◌ֵ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִמיד ◌ֶ ◌ֶ
לעשוֹ ת
המת ◌ַהח ּו ◌ָצהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ֲ ׂ
אשת ◌ַ ּ◌ֵ
תהיה ◌ֵ ׁ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב) ,דברים כה( -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
חסד ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה.
הב ◌ְ ◌ָניןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ַ ◌ִּ
ויע ◌ֶ ׂ
המתָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
חסד ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
אחר,
עב ◌ִ ּדי )פט ,ד( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלָ◌ [(:דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לדוד ◌ַ ◌ְ
נש ◌ַ ּב ◌ְע ּ ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
חתוֹ ◌ִנים,
הת ◌ְ ּ
לכל ◌ַ ּ◌ַ
צדּ יק ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ּו ◌ַ ◌ִ
הח ּיוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
ה0פע
מתב ◌ְרכוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
הקדוֹ ׁשוֹ תּ3◌ ,כ ◌ָּלן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
וכל ]אותן[ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
נש ◌ַּב ◌ְע ּ◌ִתי
לבחיריְ◌ ׁ ִ◌ .
רתי ◌ְּב ◌ִרית ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולכן ◌ָּכת ּוב ◌ָ ּכ ◌ַ ּ◌ִ
פע ◌ַל ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ָּת ◌ִמיד ◌ַ ּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה,
עב ◌ִדּ י ֶ◌ -זה סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
לדוד ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מנע
הגּ ל ּות ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
למים ח ּוץ ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַ ◌ָ
יתפ ◌ְ ּזר ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִק ּי ּום ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
נמנע ּו.
החדווֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
וכל ◌ַ ◌ֶ ◌ְ
הש ◌ַלםָ◌ ְ◌ ,
האמ ּו ◌ָנה -א ◌ְ◌ ׁ 3
הב ◌ָרכוֹ תְ◌ ,וסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
ׁ◌ֶש ◌ַפע ◌ַ ◌ְ ּ
כנס ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶל.%
נכנס ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
החדווֹ ת -א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ילהֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַ ◌ֶ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
מדים
אבל ◌ַ ּבח ּוץ עוֹ ◌ְ ◌ִ
התעוֹ ◌ְרר ּוָ◌ ֲ◌ ,
החדווֹ ת -א ◌ִ ◌ְ
ְואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַ
והתעוֹ ◌ְרר ּות עוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ְּ
חלק ◌ַ ◌ַּ
מטה
ילה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
כש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
מזמ ◌ִרים ׁ ◌ִש ◌ָירהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מל ◌ַ ◌ָּ
למעלהָ◌ ,אז ◌ַ ◌ָ ּ
ה0מים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּכל ◌ֵחילוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ותחתוֹ ◌ִנים.
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עזעים ◌ֶ ◌ְ
מזדּ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
רקיעּ ,ו ◌ִ ◌ִ ◌ַ
לבכ ◌ָ ּיהּ ,ובוֹ ◌ֵעט ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
למטה ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
לפניוְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ַל ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ואין ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ררים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ֵ
◌ָאז ◌ַ ◌ָ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ
נשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
ואז ◌ְמנ ּו ◌ָחה.
מחים ◌ְלאוֹ תוֹ קוֹ לָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ֵ ◌ִ
יבים ּו ◌ְ ׂ
מקש ◌ִ
]שעמו[ּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
]לפניו ,ובאה מנוחה לכל נשמות הצדיקים שעמו[ ]לפניו נמצאת[ִ◌ .מּ 0ום
נש ◌ַ ּבע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
למ ◌ָּטהְ◌ ׁ ִ◌ ,
קדּ ׁש ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
חרב ◌ַ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
מעלה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ְנס ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יכ ◌ֵנס ◌ְלתוֹ ְ◌ %יר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ◌ָ ּ
קרבָ◌ %קדוֹ ׁש ◌ְו-א
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַמ ◌ָּטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )הושע יא( ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
◌ִליר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מזמ ◌ִרים
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
החבריםָ◌ ְ◌ .
רש ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ָאבוֹ א ◌ְּב ◌ִעירֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ילהָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם
הל ◌ְ ◌ָ
חלקי ◌ַ ּ◌ַ
שת ◌ֶ ◌ְ ◌ֵמרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
מדים ◌ַּבח ּוץ ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
0מיםּ3◌ ,כ ◌ָּלם
וכל ◌ֵחילוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
תש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְיד ּועוֹ תָ◌ ְ◌ ,
מש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ַ
מקדּ ׁ ◌ִשים
קד0ה -א ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראל ◌ַּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ְ ◌ָ◌ 3
ויש ◌ָ ◌ֵ
ילהׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ררים ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
ואז ◌ָ ּכל ◌ֵחילוֹ ת
למטהָ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
למעלה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מקדּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ִי ◌ְ ׂ
אחדַ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מק ◌ְדּ ׁ ◌ִשים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
ה0מים ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ותחתוֹ ◌ִנים ]משום שהקדשה של שמו
מתק ◌ְדּ ׁ ◌ִשים ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אחדֶ◌ .זה ּו
של הקדוש ברוך הוא לא עולה אלא מלמעלה ומלמטה[ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
א-היכם.
אני ◌ַה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
קדשים ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא יט( ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ

למע ֵׂשה -
ּלעׂשֹות ְ ַ ֲ
ׁשאינֹו ָיכֹול ַ ֲ
ההׁשּתֹוקקּות ַאף ַעל ִּפי ֶ ֵ
ּגדל ַ ִ ְ ְ
ֶֹ
הכיסוּפים
מאד ַ ִ ִ
ָּגדֹול הּוא ְ ֹ
היּ ם וגו' )פט ,י( ] :זוהר בראשית פ' נח )דף סט[(:
אתה מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ְ ּב ◌ֵגא ּות ◌ַ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
תהלים ספר שלישי | יח לחודש | מזמור פט

סדר הלימוד

ליום א אייר

זוﬣר תהים

829

יבי :%יב §ל%
רת אוֹ § ¤
רהב ּ¦ב §זרוֹ ©ע ªע §ּז¦ ּ %פ ּ©ז § ּ¨
כחלל ¨ ©
את ¨ ¨ ¤
דכ ¨
¦ ּ¦
יסדתם :יג ¨צפוֹ ן
אתה § © § ּ¨
מאה © ּ¨
מים ©אף §ל¤ ¨ %
ׁ¨ש © ¦
ארץ ּ¥ת ¥בל ּו § ¨ ּ
וחרמוֹ ן ּ§ב ׁ ¦ש §מ© § %יר ּ¥ננ ּו :יד §ל%
בראתם ּ¨תבוֹ ר § § ¤
אתה § ¨ ¨
וימין © ּ¨
§¨ ¦
מש ּ¨פט
צדק ּו ¦ ׁ §
ימינ :%טו ¤ ¤
עז ¨ §יד¨ּ %תר ּום § ¦ ¤
§זרוֹ ©ע ¦עם גּ§ ב ּו¨רה ּ¨ת Ÿ

I

I

 Iזוהר תהלים I

◌ָ ּכת ּובּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּים קוֹ ◌ֵפץ ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ
רדים,
והתהוֹ מוֹ ת עוֹ ◌ִלים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
גליו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ּומוֹ ׁ ◌ֵשֶ◌ %את ◌ַגּ ◌ָּליו
לח ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ַ ּ
ּ
ּ
דע אוֹ תוֹ  .יוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ַירד ◌ַל ◌ָים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶשיוֹ ◌ֵ ◌ַ
זעפוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
ְושוֹ ◌ֵכּ ְ◌ ַ◌ %
◌ ׁ
והזדּ ּ◌ֵמן לוֹ
פרחה
ממנּ ּו ◌ְו-א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ָמתוֹ ◌ִ ּ◌ֶ
יצאה ◌ִ ׁ ◌ְ
בלע אוֹ תוֹ ֵ◌ ,אי- %א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הדּ ג ּו ◌ָ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
ּ
גּ
ּ
תה ◌ֵ א ּות ׁ ◌ֶשל
אלא ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
◌ִמ ◌ָ ּיד? ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
עלה ◌ֶאת
7מאל ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ְ ֹ
תה ◌ֵגּ א ּות ◌ַה ◌ָ ּים ◌ִהיא ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּיםְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
יע
ואם -א אוֹ תוֹ ◌ַהח ּוט ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
מתע ◌ָּלהִ◌ ְ◌ .
למעלהּ ,ובוֹ ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יעלה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין- ,א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
למיםֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ]שכיון[ ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
אליו ◌ִ ◌ַ ּ
אגים
ושוֹ ◌ֲ ◌ִ
הגּ ◌ִּלים ◌ְ ׁ
ררים ◌ַ ◌ַ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
וה ◌ָ ּים אוֹ ◌ֵחז ּבוֹ ָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ
◌ַהח ּוט יוֹ ◌ֵרד ◌ַל ◌ָ ּיםַ◌ ְ◌ ,
טרףַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
לאחוֹ ר
משיב אוֹ תוֹ ]אותם[ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ׁ ◌ִ
לטרף ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ֹ
שוֹ א ◌ַ ◌ָּ
תש ◌ְ ּב ◌ֵחם.
אתה ◌ְ ׁ ◌ַ
גליו ◌ַ ◌ָּ
למקוֹ ◌ָמםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ׂ
ְוש ◌ִבים ◌ִ ◌ְ
◌ ׁ ◌ָ
לחזר
ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ֵחם ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ◌ַגּ ◌ֵּלי ◌ַה ◌ָ ּיםְ◌ּ .ת ׁ ◌ַש ◌ְ ּב ◌ֵחם ְ◌ּ -ת ׁ ◌ַש ◌ֵּבר אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ֹ
להם ◌ִמּ 0ום
אחרְ◌ּ ,ת ׁ ◌ַש ◌ְ ּב ◌ֵחם ◌ַמ ◌ָּמ ׁשֶ◌ ׁ .ש ◌ַבח ה ּוא ◌ָ ◌ֶ
למקוֹ ◌ָמםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
להסת ◌ֵּכל
מכאןָּ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ
הש ּתוֹ ◌ְקק ּותָּ◌ ִ◌ .
כסף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ה-בח
ולדעתַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש/א ◌ָיכוֹ ל ]נ"א :ולא נותנים לו רשות[ ַ◌ ֶ◌ ַ◌ -
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
מש ◌ְּב ◌ִחים אוֹ תוֹ .
וכלם ◌ְ ׁ ◌ַ
הוּ א ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָּ◌ .◌ ְ◌ ,
צדק ומשפט מכון כסאך וגו' )פט ,טו( :
תורה[ אמר רבי שמעון צדק ומשפט הם שני מאורות
]זוהר ח"ג )דף רצא (:זוהר
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העם
© ׁ§
אש¥רי ¨ ¨

I

תקון הכסא של המלך קכב והם ההתחלה והשלמות של כל
האמונה ,ובהם מתעטרים כל הדינים שלמעלה ושלמטה,
והכל נעלם במשפט ,וצדק ניזונת מזה המשפט ,ולפעמים
נקראת ומלכי צדק מלך שלם ,וכאשר נתעוררים דינים
ממשפט הם כולם רחמים וכולם בשלימות ,שהוא ממתיק
לצדק הזאת והדינים נמתקים ,וכלם יורדים לעולם
בהשלמת הרחמים ,ובכן היא השעה של התחברות
העולמות בחי' זכר עם בחי' נקבה ,וכל העולמות
ברחמים ובשמחה ,וכאשר נתרבים פשעי העולם ונטמא
המקדש ,ובחי' הזכר נתרחק מבחי' הנקבה ונחש התקיף
מתחיל להתעורר קכג אוי לעולם שניזון בזמן ההוא מזאת
הצדק ,הרבה מחנות משחיתים נתעוררים בעולם ,הרבה
צדיקים נפטרים מהעולם ,וכל זה למה ,לפי שנתרחק
בחי' הזכר מבחי' הנקבה ,והמשפט אינו קרב בצדק
הזאת ,ועל זה כתוב )משלי יג( ויש נספה בלא משפט,
שהמשפט נתרחק מן צדק הזאת ואינה נמתקת ,והצדק
יונקת ממקום אחר.
זיו הזוהר
קכב .משפט היינו מדת הרחמים כולל עלמא דדכורא ,וצדק היינו המלכות
מדת הדין כולל עלמא דנוקבא ,וענין זה הוא התחלת יסוד האמונה לגרום
בעובדתנו הזדוגותם להמשיך שפע מן השמים :קכג .זה סמא"ל השטן
המקטרג התובע תמיד דינים ועונשין:
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 Iזוהר תהלים I

I

אמת
ּבחֹותם ַה ֶּזה ֶׁשהּוא ֱ ֶ
אּלא ְ ָ
ּכּסא ַההּוא ֶ ָ
יֹוׁשב ַעל ִ ֵ
הּקּב"ה ֵאינֹו ֵ
ַָָ
חסד ואמת יקדמו פניך )פט ,טו( ] :זוהר ח"ב )דף רכ (:זוהר תורה[
פתח רבי אלעזר ואמר ,כתוב )ישעי' טז( והוכן בחסד
כסא וישב עליו באמת באהל דוד שופט ודורש משפט
ומהיר צדק ,הרי נתבאר שמצד הימין ההוא ]שלמעלה מעלה[
נתתקן הכסא למטה קכד שהרי הקב"ה התקין לכסא הזה
בחסד ,וישב עליו באמת ,שהוא תקון החותם של הכל ,ואינו
יושב על כסא ההוא אלא בחותם הזה שהוא אמת ,באהל
דוד ,שהוא כסא הבית למטה ,שופט ודורש משפט ומהיר
צדק ,שופט מצד הדין ,ודורש משפט מצד של רחמים,
ומהיר צדק ,היינו כסא הדין שהוא בית דין שלמטה.

לפני
ּבתׁשּובה ִ ְ ֵ
ולחזר ִ ְ ָ
והרצֹון ַּבּקֹולֹות ַה ָּללּוֹ ֲ ַ ְ ,
הּלב ְ ָ ָ
לכּון ֶאת ַ ֵ
צריֵ ַ ְ 5
ִָ
ּברצֹון ַה ֵּלב
ּדרים קֹולֹות ִ ְ
ּומס ְ ִ
ּקנים ְ ַ
מת ְ ִ
ּכׁשּיׂשראל ְ ַ
אזי ְ ֶ ִ ְ ָ ֵ
ִרּבֹונםַ ֲ .
ָ
עליֹון
ׁשֹופר ֶ ְ
חֹוזר אֹותֹו ָ
הּזה ֵ
ּבּׁשֹופר ַ ֶ
ּכראּוי ַ ָ
ָָ
ידעי ◌ְתר ּו ◌ָעה וגו' )פט ,טז( ] :זוהר ח"ג פ' אמור )דף צ"ח[(:
העם ְֹ ◌ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
הרי
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבא ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִּ
ּ
ּ
ועד ◌ָ ּכאן
אלתי ◌ַעל ◌ַה0וֹ ◌ָפר ◌ַה ◌ֶזה ◌ַמה ◌ֶזה אוֹ ◌ֵמרַ◌ ְ◌ ,
רבוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עמים ◌ַ ּ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
הדּ ◌ָבר,
ודּ אי ◌ֶזה ּו ◌ֵ ּבר ּור ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ַ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
התי0ב ּ◌ִתי בוֹ ַ◌ ָ◌ .
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְזיו הזוהר
קכד .פי' מן ג' ספירות הראשונות נאצלת מדת המלכות ,כידוע בסוד כתר
עליון איהו כתר מלכות ועלייהו אתמר מגיד מראשית אחרית:
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קרןִ◌ ,מּ 0ום
הדּ ין )הזה( ׁשוֹ ◌ָפר ◌ְו-א ◌ֶ ◌ֶ
צריכים ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
איננּ ּו
להדּ ◌ֵבק ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ֵ ◌ֶ
איזה ◌ָמקוֹ ם ◌ִהיאּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הרי נוֹ ◌ָדע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּק ◌ֶרן ◌ֲ ◌ֵ
להראוֹ ת
צריכים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
במעשים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
דברים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ֲ ◌ֵ
רוֹ ◌ִציםָ◌ ֲ◌ .
עליוֹ ן,
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ׁשוֹ ◌ָפר ◌ֶ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
נס ◌ָּת ◌ִריםֹ ּ .
ברים ◌ִ ◌ְ
להעיר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר
אזי ◌ִ ◌ְ
לב ◌ִניםַ◌ ֲ◌ ,
מאיר ◌ַ ◌ָ ּ
מסת ◌ֵּלק ◌ְו-א ◌ֵ ◌ִ
הכֹלַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש ּבוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
והכ ◌ְסאוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
נקרא
וזה ◌ַה0וֹ ◌ָפרָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הדּ יןֶ◌ ְ◌ ,
לבית ◌ַ ◌ִ
מתק ◌ִנים ◌ְ ◌ֵ
הדּ יןִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
האבוֹ ת,
יצחקִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ָ ◌ָ
קפוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחקָּ◌ ,ת ◌ְ ּ
◌ֵאילוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אזי
הב ◌ִניםַ◌ ֲ◌ ,
מיניק ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
תע ◌ֶּלה אוֹ תוֹ ׁשוֹ ◌ָפר ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ֵ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
ּ
מתת ◌ֵ ּקן ◌ָלד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
מתח ◌ֵזקּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
יצחק ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחטאיהם,
אדם ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
כש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
כש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַה0וֹ ◌ָפר ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
יע קוֹ ל ׁשוֹ ◌ָפר ◌ִ ּ◌ַ
להש ּ ◌ִפ ◌ַ
צריכים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ממ ◌ָּטהְ◌ ,ואוֹ תוֹ
עליוֹ ןּ ,ו ◌ְמעוֹ ◌ֵרר
אחר ◌ֶ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ◌ֵ
אזי ◌ִ ◌ְ
למעלהַ◌ ֲ◌ ,
קוֹ ל עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעשה ◌ַּב0וֹ ◌ָפר,
להראוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
צריכים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הדּ יןּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ַ ◌ִ
ַרחמים ּו ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ִ
למטה אוֹ ◌ָתם קוֹ לוֹ ת,
אחרּ ,ו ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ַ ּב0וֹ ◌ָפר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ◌ֵ
להראוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם קוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
בקוֹ לוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
לצאתּ .ו ◌ַ ּ
תנים
מטה נוֹ ◌ְ ◌ִ
יתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ָ ◌ֵ
עליוֹ ןְ◌ ִ◌ ,
ׁשוֹ ◌ָפר ◌ֶ ◌ְ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ועל ◌ֵּכן
למעלהַ◌ ְ◌ ,
כ ◌ַח )לרחמים מלמטה ,ומתעורר השופר הגדול( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ּ ֹ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
ּ
לכ ◌ֵ ּון ּבוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי
ולער %קוֹ לוֹ תַ◌ ְ◌ ,
לזמן ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
צריכים ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחרֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ַ ּ
למעלה )ולסדר קולות
הקוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ֵרר ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ◌ֵ
בשופר(.
רקיעים,
למעלה ,עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מתע ּ◌ֵטר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה  -יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
סדרה ◌ִ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ושוֹ ◌ֶרה
לאברהם ◌ְ ׁ
יע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מגּ ◌ַ
רמיםּ ,ו ◌ַ ◌ִ
הרים ◌ָ ◌ִ
ְונבקע ◌ֵּבין ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בספר
הכ ּ ◌ֵסאּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מתקין ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
מתעוֹ ◌ֵרר ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מתעטרְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ
בראשוֹ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ֹ ׁ
תהלים ספר שלישי | יח לחודש | מזמור פט

סדר הלימוד

I

ליום ב אייר

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

833

I

מתעוֹ ◌ֵרר
ראשוֹ ן עוֹ ◌ֶלהְ◌ ִ◌ ,
האגּ ◌ָדה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ַ ◌ָ
עליו )אבא ואמא(
הכ ּ◌ֵסאּ ,ופוֹ ◌ֵקד ◌ָ ◌ָ
מתקין ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
אברהםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מתעטר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
ינים
הדּ ◌ִ
בר ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
לש ּ ֹ
הת ◌ִּקיף )לחבר( ◌ִ ׁ ◌ְ
0ניַ◌ּ ַ◌ ,
ינתים עוֹ ◌ֶלה ◌ַה ◌ֵ ◌ִ
אבאֵּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ה0ני ,אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
ואז
כחוֹ ָ◌ ְ◌ .
הקוֹ ל ׁשוֹ ◌ֵבר ◌ְּב ֹ
הס ◌ֶדר ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
וזה ◌ַ ּ◌ֵ
הק ׁ ◌ִשיםֶ◌ ְ◌ .
נש ◌ָ ּב ◌ִריםַ◌ ,עד
לפניו ◌ִ ׁ ◌ְ
ררים )שנקרים( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ינים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ִ
עוֹ ◌ֶלהָ◌ ְ◌ ,
יצחק ◌ְורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת
יצחקֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למקוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ְ
אברהםּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נכנעׁ ,שוֹ ◌ֵבר ◌ֶאת
לפניוָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לעמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ֲ ֹ
מתקן ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לכ ◌ֵ ּון ◌ַ ◌ֵּ
הת ◌ֶקף ◌ַ ◌ָ ּ
והרצוֹ ן,
הלב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קע ◌ְ ◌ַ
צריִ◌ %מי ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ֵ ◌ַ
בזה ◌ָ ◌ִ
הק ׁ ◌ֶשהּ .ו ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ּ ֹ
הדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
הק ׁ ◌ֶשהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
והת ◌ֶקף ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
הכ ◌ַח ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
בר ◌ַ ּ ֹ
לש ּ ֹ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
סדרה
דעי ◌ְתרוּ ◌ָעה ◌ַו ◌ַדּ איָ◌ ְ◌ ִ◌ .
דעי ◌ְתרוּ ◌ָעה ,יוֹ ◌ְ ◌ֵ
העם יוֹ ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
פט( ◌ַ ׁ ◌ְ
רקיעים,
קע ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לישית  -יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ◌ְועוֹ ◌ֶלהּ ,ובוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
לראשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב,
יע אוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ְ ֹ ׁ
מגּ ◌ַ
רחמיםּ ,ו ◌ַ ◌ִ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ
אזי
האחרַ◌ ֲ◌ .
מתת ◌ֵ ּקן ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
אברהם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְויעקב ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ניהם ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חזים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ ◌ֲ ◌ִ
מצד ◌ֶזהְ◌ ,ו-א
מצד ◌ֶזה ◌ְ ◌ֶוזה ◌ִ ◌ַ ּ
יצחקֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ַ ּ
הס ◌ָדרוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ◌ֵהן
ש ◌ַ ּ◌ְלצאת ◌ַהח ּו ◌ָצהּ ,ו ׁ ◌ְש ׁ
הת ◌ֶקף ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ּ ֹ
אחת.
סדרה ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ממקוֹ מוֹ ,
אברהם ◌ִ ּ◌ְ
אחרת  -קוֹ ל יוֹ ◌ֵצא ◌ְועוֹ ◌ֶלהְ◌ ,ונוֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
סדרה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחק
הגּ ב ּורוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
למ ◌ָּטהָ◌ ְ◌ ,
יע אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מש ּ ◌ִפ ◌ַ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
סדרה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה  -יוֹ ◌ֵצא
אברהם ◌ְ ּבתוֹ ◌ָכםָ◌ ְ◌ ִ◌ .
מק ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ִרים ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
הראשוֹ ן- .א ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
חל ׁש אוֹ תוֹ קוֹ ל
חזק ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
קוֹ ל ׁ ◌ָשב ּור- ,א ◌ָ ◌ָ
בראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ0ם
יצחק ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
אצל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָּת ◌ַקעֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ קוֹ ל ◌ֵאינוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מעלה
הת ◌ִ ּקיףֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ַרק ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֵּבית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התֹ ◌ֶקף ◌ַ ּ◌ַ
ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ַ ּ
ונכנעים
אצלםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אברהם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
וכ ◌ָּלם רוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רפים3◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ֵהם יוֹ ◌ֵתר ◌ָ ◌ִ
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מתעטר
לישית  -יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ◌ְועוֹ ◌ֶלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
סדרה ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
ינתים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפניוֵּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
יע אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתן
מש ּ ◌ִפ ◌ַ
יעקבּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
ראשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ּב ֹ ׁ
מצד
מצד ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נגדּ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
הגּ ב ּורוֹ ת ׁשוֹ רוֹ תְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ויעקב ◌ִ ◌ַ ּ
אברהם ◌ִ ◌ַ ּ
ונמצאים )ושוככים( ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמם.
נכנעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואז ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמצעָ◌ ְ◌ ,
והם ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ ּ
אחר ׁ ◌ֵש ◌ִני.
סדר ◌ַ ◌ֵ
ְואל ּו ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֵ ◌ֶ
לי0ב
למקוֹ ◌ָמם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להעלוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
סדרה ◌ַ ◌ֲ
אחרוֹ ◌ָנה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּצ ◌ִריֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ִ ◌ְ ◌ָ
צרי%
מק ◌דםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
יצחק ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
יניהם ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
ינים
הדּ ◌ִ
בגב ּורוֹ ◌ָתיו ◌ַהח ּו ◌ָצהָ◌ ,אז ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
יצא ◌ִ ◌ְ
לי0ר ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הלב
לכ ◌ֵוּ ן ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵּ
צריַ◌ ְ◌ #
רחמיםַ◌ .על ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
ררים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
נכנעיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אזי
רבוֹ ◌ָנםַ◌ ֲ◌ .
לפני ◌ִ ּ
תשוּ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ולחזר ◌ִּב ◌ְ ׁ
הללוּ ֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והרצוֹ ן ◌ַ ּב ּקוֹ לוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
הלב ◌ָּכ ◌ָראוּ י ◌ַּב-וֹ ◌ָפר
מסדּ ◌ִרים קוֹ לוֹ ת ◌ִּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
מת ◌ְּק ◌ִנים וּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראל ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
יעקב,
מעטר ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
עליוֹ ןּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזה ,חוֹ ◌ֵזר אוֹ תוֹ ׁשוֹ ◌ָפר ◌ֶ ◌ְ
כשחוֹ ◌ֵזרֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כל,
מחה ◌ַ ּב ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
נמצאת ◌ִ ׂ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחר עוֹ ◌ֶלהָ◌ ְ◌ ,
וכסא ◌ַ ◌ֵ
נתקןֵ◌ ּ ִ◌ ְ◌ .
ְוהכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
חלקם ׁ ◌ֶשל
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מרחם ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ַ◌ .
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לרחמים,
רבוֹ ◌ָנם ◌ִמ ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ולמשֶ◌ %את ◌ִ ּ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראל ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
להנהיג ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
נגד ◌ֶזה
ראהְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ידיהםֹ ּ .
לתקן ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ררים
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
רחמים ◌ִ ◌ְ
ספרים ◌ְּביוֹ ם ◌ֶזהּ ,ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ◌ְִנפ ◌ָּת ◌ִחים ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ינים ◌ַ ◌ָ ּ
למטה
למקוֹ ◌ָמם ּ ָ◌ -כ %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ונכנסים ◌ִ ◌ְ
נכנעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְוהדּ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ◌ַ ◌ָ ּ
מעברים ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
נכנעים ּו ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
הק ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעלהִ◌ ַ◌ ,
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ֵ ּ
קשים
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְגּ מ ּו ◌ִריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִדּ ◌ִינים ◌ָ ׁ ◌ִ
ונחת ◌ִמים ◌ְוכ ּו'.
נכת ◌ִבים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
והעבר ּו ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
כנע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הדּ ◌ָברּ ָ◌ .בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ %
ודּ אי ◌ֶזה ּו ◌ֵּבר ּור ◌ַ ◌ָ
אבאַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
0אלתי
ברים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו.
הדּ ◌ָ ◌ִ
ְוהרוחתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
)ולישר(
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I

לכ ◌ֵ ּון
זכרוֹ ןַ◌ ְ◌ ,
שים ◌ִ ◌ָ ּ
זכרוֹ ן ּ◌ְתר ּו ◌ָעה ,עוֹ ◌ִ ׂ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
למ ◌ָּטהַּ◌ ,ב ּ◌ֶמה?
שים ◌ִז ◌ָ ּכרוֹ ן ◌ְ ◌ַ
ראל עוֹ ◌ִ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
והרצוֹ ןׂ ְ◌ ִ◌ .
◌ֶאת ◌ַה ◌ֵּלב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מעלהַ◌ ָ◌ .
גון ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֶ
מע ◌ֶ ׂ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
אלעזרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים פא( ◌ַּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חגּ נוּ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
תכ ּ◌ָסה ּבוֹ
מתכ ּ◌ָסה? ◌ֶ ◌ָּ
ענן ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
ואיַּ◌ ְ◌ ִ◌ %
בנהֵ◌ ְ◌ .
הל ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
וה0מש ◌ֵאינוֹ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ִּ
אזי ◌ַ ◌ְּ
ענן
פני ◌ָ ◌ָ
מל ◌ְ ◌ֵ
מאירהַ◌ ְ◌ .
מתכ ּ◌ָסה ◌ְו-א ◌ְ ◌ִ ◌ָ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הל ◌ָ ◌ָ
מאירַ◌ ֲ◌ ,
◌ֵ ◌ִ
מאירהּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְּ
ואינ ּה
תכ ּ◌ָסה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
בנה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
הל ◌ָ ◌ָ
אינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ה0מש ◌ֵ ◌ָ ּ
תכ ּ◌ָסה ◌ַ ◌ְּ
בנה.
הל ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַח ◌ֵגּ נ ּוְּ◌ ,ב ◌ֵה"אֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
מאירהַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ָ
תש ּו ◌ָבהּ ,ו ◌ְבקוֹ ל ׁשוֹ ◌ָפרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי
הכֹל ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
מאירה? ◌ַ ּ
במה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ֶ
יהלכוּ ן.
דעי ◌ְתרוּ ◌ָעהָ◌ .אז  -ה' ◌ְּבאוֹ ר ּ ◌ָפ ◌ֶניֵּ◌ ַ◌ ְ◌ #
העם יוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ

ויכּון
הּדבר ִ ַ ֵ
ׁשּידע ִע ַּקר ַ ָ ָ
ׁשּתֹוקע ֶ ֵ ַ
צריְּ 5באֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשאֹותֹו ֶ ֵ ַ
ִָ
העם
ׁשרי ָ ָ
'א ְ ֵ
ועל ֶזה ָּכתּוב ַ
ּבחכמה ְ ַ
הּדבר ְ ָ ְ ָ
ויע ֶׂשה ַ ָ ָ
ּבתרּועה ְ ַ ֲ
ָּבּה ִ ְ ָ
תרּועה'
יֹודעי ְ ָ
ְֵ
ידעי ◌ְתר ּו ◌ָעה וגו' )פט ,טז( :
העם ְֹ ◌ ◌ֵ
ש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְ
פלה ◌ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם,
ללים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מתפ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ויש ◌ָ ◌ֵ
קמ"טׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ [(:
קעים ◌ַּב-וֹ ◌ָפרּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
לפניוְ◌ ,ותוֹ ◌ְ ◌ִ
מתחנּ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מבקשים וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ותחתוֹ ◌ִנים
וכל ◌ֶ ◌ְ
לרחמיםָ◌ ְ◌ ,
עליהם ◌ְוהוֹ ◌ֵפִ◌ #דּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הוּ א ◌ָחס ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ועל
דעי ◌ְתר ּו ◌ָעהַ◌ ְ◌ .
העם יוֹ ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
מרים) :שם פט( ◌ַ ׁ ◌ְ
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ
ּ
קע ׁ ◌ֶש ◌ֵי ◌ַדע ◌ִ ◌ַ ּ
הדּ ◌ָבר,
עקר ◌ַ ◌ָ
צריּ ְ◌ %באוֹ תוֹ ◌ַהיוֹ םֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
חכמהַ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ָבר ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ויעשה ◌ַ ◌ָ
ִויכ ◌ֵ ּון ◌ָ ּב ּה ◌ִּב ◌ְתר ּו ◌ָעהׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ
והרי
קעי ◌ְתר ּו ◌ָעהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
דעי ◌ְתר ּו ◌ָעהְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ
העם יוֹ ◌ְ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
ִנתב ◌ֵאר.
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
]זוהר ח"ג פ' בהעלותך )דף
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בצדקת¨ %יר ּומ ּו :יח ּ¦כי ¦ § ¤ ¤
§ ¦יגיל ּון ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם ּו § ¦ § ¨ §
תפארת ªע ּז¨מוֹ
קרננ ּו :יט ּ¦כי © ¨Ÿ
ברצנ) %תרים( ּ¨תר ּום © § ¥
אתה ּו ¦ § § Ÿ
¨ ּ¨
ליהו 
בחזוֹ ן
רת § ¨
מלכנ ּו :כ ¨אז ¦דּ ּ©ב § ּ¨
ראל © § ּ¥
ישׂ ¨ ¥
ולקדוֹ ׁש ¦ §
מג ּ¥ננ ּו § ¦ §
¨¦
הרימוֹ ¦תי ¨בח ּור
עזר ©על גּ¦ ּבוֹ ר ¦ £
יתי ¤ ¥
אמר ׁ ¦ש ¦ ּו ¦
ות¤ Ÿ
©¤ ¦ £
לחסידיּ © %
חתיו:
מש § ּ¦
קדשי § ׁ©
ש ¤מן ¨ § ׁ ¦
עבדּ י ּ§ב ׁ¤
מצאתי ¨דּ ¦וד © § ¦
מעם :כא ¨ ¨ ¦
¨¥
י$א
תאמ ¤צ ּנ ּו :כג א © ¦
עמוֹ ©אף §זרוֹ ¦עי § © ּ§
כב ¤ׁ £
אשר ¨ ¦ידי ּ¦ת ּכוֹ ן ¦ ּ
צריו
מפ ¨ניו ¨ ¨
וכתוֹ ¦תי ¦ ּ¨
אוֹ ¥יב ּבוֹ ּו ¤בן © § ¨
יע ּ¤נ ּנ ּו :כד § © ּ
עולה א § ©
בש ¦מי ּ¨תר ּום
עמוֹ ּו ¦ ׁ §
נתי § © § ¦
ואמ ּו ¨ ¦
נאיו ¤אגּ וֹ ף :כה ¤ ¤
ּו §משׂ© § ¨
וחסדּ י ¦ ּ
יקראני
ימינוֹ  :כז ה ּוא ¦ § ¨ ¦ ¥
מתי ©ב ּ¨ים ¨ידוֹ ּו ©ב ּ§נ ¨הרוֹ ת § ¦
קרנוֹ  :כו §ושׂ© § ּ¦
©§
אלי §וצ ּור § ׁ
את ¥נה ּו
אני ּ§בכוֹ ר §ּ ¤
עתי :כח ©אף ¨ ¦
יש ּו ¨ ¦
אתה ¦ ¥
אבי ¨ ּ¨
¨ ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּפניו ֶׁשל
ללכת ְּבאֹור ָ ָ
יתקרבּו ָ ֶ ֶ
הּתרּועה ִ ְ ָ ְ
ׁשּיֹודעים סֹוד ַ ְ ָ
וכל ֵאּלּו ֶ ְ ִ
ְָ
לּצּדיקים
הּקּב"ה ַ ַ ִ ִ
ׁשּגנז ַ ָ ָ
הראׁשֹון ֶ ָ ַ
הּקּב"ה ְ ֶוזה ָהאֹור ָ ִ
ַָָ
ידעי ◌ְתר ּו ◌ָעה ◌ְוגוֹ '
העם ֹ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְ
קעי ◌ְתר ּו ◌ָעהָּ◌ ֶ◌ ,
ידעי ◌ְתר ּו ◌ָעה.
אלא ְֹ ◌ ◌ֵ
מעי ,אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֵ
א ◌ָכת ּוב ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵהקדוֹ ׁ ◌ָשהּ ֵ◌ ,
הארץ ◌ַ ◌ְּ
אל ּו
אויר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
החכמים ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִרים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
גלל )כגון( ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִּב ◌ְ ◌ַ
רעם
התר ּו ◌ָעהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ב( ּ◌ְת ֹ ◌ֵ
ידעי ◌ְתר ּו ◌ָעה .סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
ְֹ ◌ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל
דעים סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
רזלִ◌ .מי ◌ַעם ◌ְּכ ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּב ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ
ּ
וכל ◌ֵ ּ
דעים סוֹ ד
אל ּו ׁ ◌ֶשיוֹ ◌ְ ◌ִ
להתק-ר ּבוֹ ָ◌ ְ◌ .
לפניו וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִר ּבוֹ ◌ָנםֲ◌ ַ◌ ,
ללכת ◌ְּבאוֹ ר ּ ◌ָפ ◌ָניו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ְ◌ .וזה
יתקרב ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
התר ּו ◌ָעהְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ּ◌ְ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה
יקיםַ◌ ְ◌ .
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
תה.
צריַ◌ ַ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ִ
לדעת אוֹ ◌ָ ּ
)פט ,טז( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רל"א[(:
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ארץ :כט §לעוֹ ¨לם )אשמור( § ׁ ¤
למלכי ¨ ¤
עליוֹ ן § © § ¥
§¤
אש ¨מר לוֹ
נאמנת לוֹ  :ל §ושׂ© § ּ¦
בריתי ¤ ¤ ¡ ¤
חסדּ י ּו § ¦ ¦
© §¦
לעד © §זרעוֹ
מתי ¨ ©
רתי
בניו ּתוֹ ¨ ¦
יעזב ּו ¨ ¨
מים :לא ¦אם © © §
ימי ׁ¨ש ¨ ¦
וכסאוֹ ּ¦כ ¥
§¦§
מצוֹ ©תי
יחלל ּו ּו ¦ §
חק© Ÿתי § © ּ¥
במש ּ¨פ ©טי א ¥ ¥
ּו § ¦ ׁ §
ילכ ּון :לב ¦אם ּ ª
בנגעים
פקדתי § ׁ¥
מר ּו :לג ּו ¨ © § ּ¦
יש Ÿ
א ¦ ׁ §
בש ¤בט ּ¦פ ׁ §ש ¨עם ּו ¦ § ¨ ¦
אש ּ¥קר
מעמוֹ §וא ©ׁ £
וחסדּ י א ¨ ¦
£עוֹ ¨נם :לד § © § ¦
אפיר ּ ¦ ¥
פתי א
ריתי ּומוֹ ¨צא §שׂ ¨ ©
אחלל ּ§ב ¦ ¦
נתי :לה א ¥ּ © £
ּ¤ב ¡אמ ּו ¨ ¦
אכ ּ¥זב:
לדוד © £
בקדשי ¦אם § ¨ ¦
עתי § ¨ § ׁ ¦
נש ּ©ב § ּ¦
אחת ¦ ׁ §
אש ּ¤נה :לו © ©
©ׁ £
וכסאוֹ © ׁ ¤ ¤
ירח
נגדּ י :לח ּ§כ¨ © ¥
כ$מש ¦ § ¤
יהיה § ¦ §
לז © §זרעוֹ §לעוֹ ¨לם ¦ § ¤
ואתה
סלה :לט § © ּ¨
נאמן ¨ ¤
$חק ¨ ¡ ¤
ועד ּ©ב © ©
¦ּ
יכוֹ ן עוֹ ¨לם § ¥
נארתה
יח :%מ ¨ּ § © ¥
מש ¤
רת ¦עם § ׁ ¦
התעב § ּ¨
מאס ¦ § © ּ©
ות § ¨
זנחת © ּ¦
¨ © § ּ¨
רצת ¨כל
נזרוֹ  :מא ּ¨פ© § ּ¨
לארץ ¦ §
לת ¨ ¨ ¤
חל § ּ¨
עבדּ ©ּ ¦ %
ּ§ב ¦רית © § ¤
עברי
מחתה :מב ׁ©ש ּªסה ּו ּ¨כל ¥ § Ÿ
מבצריו § ¦ ּ¨
מת ¦ § ¨ ¨
דרתיו שׂ© § ּ¨
גּ§ ¨ Ÿ ¥
צריו
ימין ¨ ¨
הרימוֹ ¨ת § ¦
כניו :מג ¦ £
לש ¨ ¥
חרפה ¦ ׁ §
היה ¨ּ § ¤
דר ¨ ¨
¨¤
יביו :מד ©אף ּ¨ת ׁ ¦שיב צ ּור © § ּ
מחת ּ¨כל אוֹ § ¨
השׂ © § ּ¨
¦ §
חרבוֹ
מט ¨הרוֹ § ¦ §
הש ּ©ב ּ¨ת ¦ ּ §
לחמה :מה ¦ ׁ §
הקימתוֹ ּ©ב ּ¦מ § ¨ ¨
§וא Ÿ ¥ £
וכסאוֹ
העטית
ימי £על ּו ¨מיו ¨ ¦ ¡ ¤
הקצרת § ¥
רתה :מו ¦ § © § ּ¨
לארץ ¦מגּ© § ּ¨
¨ ¨¤
יהו  ּ¦ת ּ¨ס ¥תר
סלה :מז ©עד ¨מה § ¨Ÿ
עליו ּב ּו ׁ¨שה ¨ ¤
¨¨
בער ּ§כמוֹ ׁ ¥
אני
זכר ¦ £
חמת :%מח § ¨
אש ¤ ¨ £
¨©¤
לנצח ּ¦ת § ©
אדם:
ראת ¨כל ּ§ב ¥ני ¨ ¨
$וא ּ¨ב¨ ¨
חלד ©על ©מה ¨ §
¤מה ¨ ¤
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I

 Iזוהר תהלים I

ׁשבעה ֵׁשמֹותֵ :אּלּו
הרע ֵיׁש לֹו ִ ְ ָ
לּיצר ָ ָ
ּודרגֹות יֵׁש ַ ֵ ֶ
צדדים ְ ָ
ׁשּכּמה ְ ָ ִ
ֶַָ
ההיכלֹות ֶׁשּלֹו
ּדרגֹות ֶׁשל ַ ֵ ָ
ׁשבע ְ ָ
ּכנגד ֶ ַ
ׁשבעה ֵׁשמֹות ְ ֶ ֶ
ֵהם ִ ְ ָ
יראה ּ◌ָמ ◌ֶות ◌ְוגו' )פט ,מט( :
יחיה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
גבר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִמי ◌ֶ ◌ֶ
מים
היה ◌ִק ּי ּומוֹ ◌ָנע ּוץ ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
רס"בֹ ּ [(:
וצער ּו אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ
לארץ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
דחה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
כש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בעיםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
לפי ◌ַ ◌ֲ
אחרת ◌ְ ◌ִ ◌ֲ
צערוֹ
ּ
מהארץ ◌ַ ◌ְּ
לדרגּ ה
רגּ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מדּ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ַ◌ -אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ַרד ◌ִ ◌ַ
ִנדחה ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
ונ ׁ ◌ְש ◌ַמר ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוַ◌ .מה
האחר ◌ְ ◌ִ
נכנס ◌ַל ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
עמד ◌ְּב ◌ִקי ּומוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תחתוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ
כפשע ◌ֵּב ◌ִיני ּו ◌ֵבין
נפשִּ◌ %כי ◌ְ ◌ֶ ◌ַ ׂ
וחי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב? )שמואל א כ( ◌ְוא ּו ◌ָלם ◌ַחי ה' ◌ְ ◌ֵ
ּ
ואש ◌ֵרי
ה0ע ּור ◌ַה ◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ .
היה ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
דרגּ תוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ַירד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָּ
הרעּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ַדּ ◌ְרגוֹ ◌ָתיו ׁ ◌ֶשל
הצד ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
הצד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף

ש ◌ָטן,
עק ◌ָּלתוֹ ןׂ ָ◌ ,
נחש ◌ֲ ◌ַ
הרעׁ ָ◌ ָ◌ :
דרגוֹ ת ◌ֵי ׁש ◌ַל ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
צדדים ּו ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ּ◌ָמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ .ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב
הרעֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
יצר ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶותֶ◌ ֵ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ַ
מלאָּ◌ ַ◌ %
קרא ◌ַּב ◌ֵ0מוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
טמא,
ש ◌ָטןֵ◌ ָ◌ ,
בעה ׁ ◌ֵשמוֹ תׂ ָ◌ :
יש לוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הלל ּוׁ ֵ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בעה ׁ ◌ֵשמוֹ ת
אלוּ ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ערלָ◌ ,רעְ◌ ,צפוֹ ◌ִניּ ֵ◌ .
מכ ׁשוֹ לֵ◌ ָ◌ ,
אבן ◌ִ ◌ְ
שוֹ ◌ֵנאֶ◌ ֶ◌ ,
ׂ
מאה ◌ְּכ ◌ִפי
ההיכלוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ַה ּ◌3ט ◌ְ ◌ָ
נגד ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
ה0מוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
בהם
קרא ◌ָ ◌ֶ
הלל ּו ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ַ ◌ֵ
נגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אמרנ ּוְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וא ּל ּו ◌ֵהם:
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ,
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ִנדּ וֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֵגּ ◌ִ
יהנּ ֹםָּ◌ ַ◌ ,
חתיתָּ◌ .כל
ארץ ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
צלמותֶ◌ ֶ◌ ,
ּבוֹ רַ◌ ׁ ,ש ◌ַחת ,דּ ּו ◌ָמהִ◌ ,טיט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵוןְ◌ ׁ ,שאוֹ לֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
הללוּ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
ה-מוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
בעת ◌ַ ◌ֵ
נגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
יהנּ ֹם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ◌ִ
בעת ◌ְמדוֹ ◌ֵרי ◌ַ ◌ֵ
אלוּ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ּ
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בחיקי ּ¨כל
אתי § ¦ ¥
עבדי§ %שׂ ¦ ¥
חרפת ¤ ¨ £
אדני ©ּ § ¤
זכר ¨Ÿ £
נת :%נא § Ÿ
ּ¤ב ¡אמ ּו ¨ ¤
אשר
יהו  ¤ׁ £
יבי¨Ÿ § %
חרפ ּו אוֹ § ¤
אשר § ¥
עמים :נב ¤ׁ £
רבים © ּ¦
© ּ¦
אמן
יהו  §לעוֹ ¨לם ¨ ¥
יח :%נג ּ¨בר ּו § ¨Ÿ
מש ¤
עקבוֹ ת § ׁ ¦
חרפ ּו ¦ ּ§
§¥
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§¨ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

לצד
והיכלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
הרעֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַל ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
מאהּ ָ◌ 3◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ּ
לטים
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
נמצאים ◌ְ ׁ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
לצד ◌ַ ּ◌3
הק ◌3ד ◌ָ0ה ּ ָ◌ -כַ◌ %גּ ם ◌ְ ◌ַ
נגד
היכלוֹ ת ◌ֵהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
בעה ◌ֵ ◌ָ
מאהִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ַצד )השמאל( ◌ַ ּ◌3
מדים
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
יהנּ ֹם )יצר הרע(3◌ ְ◌ .
נקרא ◌ֵגּ ◌ִ
בעה ׁ ◌ֵשמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ַבק
לט ◌ֵּמא ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ
)להשטין רע( ◌ָלד ּון ּו ◌ְ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
רכיהם ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,ו-א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הרה,
הט ◌ֳ ◌ָ
הרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ִ
לה ◌ָּט ◌ֵהר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּב ◌ַצד ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
האמ ּו ◌ָנה.
קרא סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
מטהרים אוֹ תוֹ ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לקרב ◌ְ ּב ◌ֵני
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ממנּ יםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ
דרגוֹ ת ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
לטהר אוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ֲ
הרי
טמאֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
האחר ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ֵ
מטמ ◌ִאים אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
לה ◌ָּט ◌ֵמאְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ
אדם.
לט ◌ֵּמא ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
ממנּ יםּ3◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ
דרגוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליו
הרעָ◌ ָ◌ ,
הצד ◌ָ ◌ָ
להמ ׁ ◌ֵשַ◌ ַ◌ %
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ֵרב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אליהם ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אחר אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
נפ ׁשוֹ ◌ְוגוֹ '.
ימלט ◌ַ ◌ְ
יראה ◌ָּמ ◌ֶות ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יחיה ◌ְו,א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
גבר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים פט( ◌ִמי ◌ֶ ◌ֶ
מות? אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
יראה ◌ָ ◌ֶ
ברא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
האדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִמי ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לתת
אדם ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
אחריוֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
נמ ׁ ◌ָש ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,רוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ ,
לפני ◌ִר ּבוֹ נוֹ ֶ◌ ֶ◌ ,
חש ּבוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ׁ ◌ְ
ארנ ּו.
ַוהרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
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למשה ¦ ׁ
אדני ¨מעוֹ ן
האהים ' ¨Ÿ £
איש ¨ ¡ ¦
פלה § ¤ׁ Ÿ
א ּ§ת ¦ ּ¨
ילד ּו
הרים ¨ּ ª
טרם ¨ ¦
ודר :ב ּ§ב ¤ ¤
דר ¨ Ÿ
היית ּ¨לנ ּו ּ§ב Ÿ
אתה ¨ ¦ ¨
© ּ¨
אתה ¥אל:
ותבל ּו ¥מעוֹ ¨לם ©עד עוֹ ¨לם © ּ¨
ארץ § ¥ ¥
ותחוֹ ¥לל ¤ ¤
© ּ§
אדם :ד ּ¦כי
בני ¨ ¨
אמר ׁש ּוב ּו § ¥
ות¤ Ÿ
ג ּ¨ת ׁ¥
שב ¡אנוֹ ׁש ©עד ©דּ ּ¨כא © ּ
ואשמ ּו¨רה
עיני§ּ %כיוֹ ם § ¤
אלף ׁ¨ש ¦נים ּ§ב ¤ ¥
¤¤
יעבר § © ׁ §
אתמוֹ ל ּ¦כי © Ÿ £
יחף:
חציר © £
יהי ּו ּ©ב ּב¤ Ÿקר ּ¤כ ¨ ¦
זרמתם ׁ¥ש ¨נה ¦ §
ילה :ה § © § ּ¨
בל § ¨
© ּ¨
לערב §ימוֹ ¥לל § ¨ ׁ ¥
כלינ ּו
ויבש :ז ּ¦כי ¨ ¦
וחלף ¨ ¤ ¤
יציץ § ¨ ¨
ו ּ©ב ּב¤ Ÿקר ¨ ¦
לנגדּ %
נתינ ּו § ¤ § ¤
נבהלנ ּו :ח )שת( ׁ©ש ּ¨תה £עוֹ ¥ Ÿ
בחמת§ ¨ § ¦ %
באפּ %ו © § ¨ £
§ © ּ¤
בעברת%
ימינ ּו ּ¨פנ ּו § ¤ ¨ § ¤
למאוֹ ר ּ¨פ ¤ני :%ט ּ¦כי ¨כל ¨ ¥
עלמנ ּו ¦ §
¥ª£
בעים
ימי ׁ §שנוֹ ¥תינ ּו ¨ ¤
הגה :י § ¥
ּ¦כ ּ¦לינ ּו ׁ¨ש ¥נינ ּו §כמוֹ ¤ ¤
בהם ׁ ¦ש § ¦

I

I

 Iשימוש תהלים I
לאריה

תפלה למשה )צ ,א(] :שימוש תהלים לפרק צ[ שם שלו שד"י .ש' מן
ת' "תפלה באותיות ש"ת ,ד' הוא מן "מעון בחלוף דמ"ת ,י' מן א'
ד"אתה באי"ק .אמור אותו עם מזמור.

I

I

 Iזוהר תהלים I
ׁשּלמעלה
ספירֹות ֶ ְ ַ ְ ָ
נגד ְ ִ
אדם ֵהם ֶ ֶ
ימי ָ ָ
ְֵ

בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְוגו' )צ ,י( :
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
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ואון ּ¦כי
עמל ¨ ¨ ¤
ורהבם ¨ ¨
רת ׁ §שמוֹ ¦נים ׁ¨ש ¨נה § ¨ § ּ¨
ואם ּ¦ב §גב ּו Ÿ
ׁ̈ש ¨נה § ¦
¨גז ¦ ׁ
עברת:%
כיראת¤ ¨ § ¤ %
אפּ %ו § ¦ § ¨ §
עז © ּ¤
דע Ÿ
חיש ©ו ּ¨נ ¨ ª
עפה :יא ¦מי יוֹ © ¥

I

I

 Iזוהר תהלים I

ועמד ּו
נברא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ראהַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
שׂרה ַ)דּף קכג ע"א([ ּ ֹ
ָָ
להתק ◌ֵ ּים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן
הס ּ◌ַת ◌ְ ּימ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העליוֹ נוֹ תֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְוגו'.
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ָרגוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צ( ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ
עמל
ורהב"ם ◌ָ ◌ָ
להתק ◌ֵ ּיםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ %
רגּ ה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
והלאה ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ
והם ◌ְּכ-א ◌ָהי ּו.
ָואוןֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֶ

נתקּימּו
ּצּדיקים ִ ְ ַ ְ
ימי ַה ַ ִ ִ
ְֵ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְוגו' )צ ,י( :
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
והתק ◌ְ ּימ ּו,
יקים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אבל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ַ)דּף ריז ע"ב([ ◌ֲ ◌ָ
וכן ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
אברהם.
ימי ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואלה ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָרהֵ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָ ׂ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מעאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כה( ׁ ◌ְש ◌ֵני
יש ◌ָ ◌ֵ
אמרּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ָ ּכת ּוב ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
מעאל? ◌ֶ ◌ָּ
ימיו ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְהי ּו.
קרא ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ָ
תש ּו ◌ָבהַ◌ ְ◌ ,
חזר ◌ִּב ◌ְ ׁ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ִ ׁ ◌ְ
ויחי
פּרשׁת ַ ְ ִ
]זוֹהר ח"א ָ ָ ַ
ַ

נקרא יֹום ה'
ׁשּקרב ִקּצֹו ִ ְ ָ
יֹום ֶ ָ ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְוגו' )צ ,י( ַ◌ ָ◌ :
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
וימיו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רגלי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לכדוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
מתקרבים ,אוֹ תוֹ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ּפוֹ ◌ֵקד
להשיב ר ּוחוֹ ◌ֵ ◌ָ
נקרא יוֹ ם ה' ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
יוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אליוָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
הכ ◌ֶתר ◌ַ ◌ָ ּ
ימי
הקדוֹ ׁש ◌ַעל ר ּוחוֹ ּ ,ו ◌ִמיה ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צ( ◌ְ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶּ
הכל.
ביעי ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
והיא ◌ֶּכ ◌ֶתר ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהִ◌ ְ◌ .
בהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ◌ֶ

ׁשנה
מּצד ַה ְּגב ָּורה ֵיׁש לֹו ְׁשמ ִֹונים ָ ָ
ִַ
הגּ ב ּו ◌ָרה
מצד ◌ַ ◌ְ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְוגו' )צ ,י( ִ◌ ְ◌ :
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ּב ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
ואם ◌ִ ◌ַ ּ
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הגּ ב ּו ◌ָרה
מנים ׁ ◌ָש ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ַ ◌ְ
ואם ◌ִּב ◌ְגב ּורוֹ ת ׁ ◌ְש ִֹ ◌
ה ּוא ◌ָ ּבא ּ ָ◌ -כת ּוב ◌ְ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מיניּ ָ◌ ִ◌ .
הרי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
ה ּוא ◌ֲ ◌ֵ
והלאה ◌ֵאין ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
להמ ׁ ◌ֵשְּ◌ ,%כמוֹ
הב ◌ְ ◌ָנין -א
היה ◌ְיסוֹ דּ ִ◌ ַ◌ ,
אוןּ ְ◌ .ב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
עמל ◌ָו ◌ָ ◌ֶ
ורהבם ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עוֹ ◌ֵמד.

העליֹונֹות
ּבּספירֹות ָ ֶ ְ
"ּבהם" ַ ְ ִ
האדם ְּתל ִּויין ָ ֶ
חּיי ָ ָ ָ
ׁשני ַ ַ
ְֵ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה
בהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
למדנו שמדרגת צד"ק ,שהיא השביעית שנת
השמיטה קכה באותה מדרגה נשתלמו ימי האדם ,כאשר
נשלמו שבעים שנה כנגד שבע המדרגות ,עשר לכל מדרגה,
"בהם",
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה" ,איזה ◌ָ ◌ֶ
בהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
"ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ◌ֶ
זהו שכתובֵ◌ ְ◌ :
באותן ימים ושנים שלמעלה.
)צ ,י( ] :זוהר ח"א )דף רנז (:זוהר תורה[

בני חיי ומזוני תלויין בכתר והוא יכול להוסיף על הכל כרצונו
רת ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ָש ◌ָנה )צ ,י( :
ואם ◌ִ ּב ◌ְגב ּו ֹ
◌ְ ◌ִ
בוא וראה ,בנים חיים ומזונות לא בזכות הדבר תולה,
והיינו סוד אותן ז' המדרגות שבהן זכות וחובה בסוד של
חסד וגבורה ,שאם כן לא היה לו לאדם לחיות יותר משבעים
שנה ,אלא במזל העליון הקדמון לכל הדבר תולה קכו ,ולפיכך
הוא מוסיף על ימי כל אדם כרצונו.
זיו הזוהר
קכה .זו מדת המלכות ספירה השביעית מן ספירת חסד :קכו .פי'
בספירת הבינה שהיא הקדמון לז' הספירות של ימי הבנין מעשה
בראשית:
]זוהר ח"א )דף רנז (:זוהר תורה[
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חכמה :יג ׁש ּו ¨בה
לבב ¨ § ¨
ונבא § ©
ימינ ּו ּ¥כן הוֹ ©דע § ¨ ¦
למנוֹ ת ¨ ¥
יב ¦ §
עבדי :%יד שׂ© ּ§ב ¥ענ ּו
וה ּ¨נ ¥חם ©על ¤ ¨ £
מתי § ¦
יהו  ©עד ¨ ¨
§ ¨Ÿ
ימינ ּו :טו שׂ© ּ§מ ¥חנ ּו
מחה ּ§ב ¨כל ¨ ¥
ונשׂ § ¨
נר ּ§נ ¨נה § ¦ §
חסדּ ּ %ו § ©
בב¤ Ÿקר © § ¤
© ּ
עבדי%
יראה ¤אל ¤ ¨ £
רעה :טז ¤ ¨ ¥
יתנ ּו ׁ §שנוֹ ת ¨ ¦
ּ¦כימוֹ ת ¦ע ּ¦נ ¨
ראינ ּו ¨ ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

המלכות פוקדת את האדם להחזיר רוחו אליה
אמר רבי יהודה ,בשעה שנלכדות רגלי האנשים ,ונגמרו ימי
חייו ,יום ההוא נקרא יום ה' להשיב רוחו אליו ,למדנו
שבשעה ההיא פוקד כתר הקדוש ההוא על רוחו ,ומי הוא,
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה" ,והוא כתר
בהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
"ימי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָ ◌ֶ
היינו שכתובֵ◌ ְ◌ :
השביעי לכל קכז.

החי יותר משמונים שנה נשמתו מהבינה שהיא מידה
השמינית מלמטה למעלה
ש ◌ָנה )צ ,י( ] :זוהר ח"א ,פרשת ויחי )דף ריז(:
רת ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ָ
ואם ◌ִ ּב ◌ְגב ּו ֹ
◌ְ ◌ִ
"ואם
זוהר תורה[ ואם מצד של גבורה הוא בא כתובִ◌ ְ◌ :
שמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ָש ◌ָנה" ,כי הכתר של גבורה הוא שמיני קכח
◌ִּב ◌ְגב ּו ֹרת ׁ ◌ְ
קכט
עמל
"ורהבם ◌ָ ◌ָ
כמ"שּ ָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ :
מכאן ולהלאה אין מקום להמשך
ָואון" ,במקום שלא נודע היסוד ,אין הבנין מתקיים.
◌ ◌ָ ◌ֶ
זיו הזוהר
קכז .זו המלכות :קכח .זו הבינה שהיא ספירה השמינית מלמטה
למעלה :קכט .פי' שאחר שמנים שנה אין לומר עוד שתולה החיות
בשיעור וקצבה ,כיון שאין השגה שלנו מגעת שמה:
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אהינ ּו
אדני ¡ ¥
נעם ¨Ÿ £
ניהם :יז ¦ ¦
והדר© %על ּ§ב ¤ ¥
פעל§ ¨ £ © %
¨¤ ¢
ויהי © Ÿ
ידינ ּו
מעשׂ ¥ה ¨ ¥
ננה ¨ ¥
ידינ ּו ּכוֹ § ¨
מעשׂ ¥ה ¨ ¥
' ¥
עלינ ּו ּו © £
̈עלינ ּו ּו © £
ננה ּו:
ּכוֹ § ¥

I

I

 Iזוהר תהלים I
ׁשּבת
ֹוצאי ַ ָ
ּדלה ְּבמ ָ ֵ
הב ָ ָ
ְַ

עלינ ּו וגו' )צ ,יז( :
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ימי
לטים ◌ִּב ◌ֵ
צאי ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ְ ◌ִ
הבדּ ◌ָלה ◌ְ ּבמוֹ ◌ָ ◌ֵ
ריז ע"ב([ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעין
אחד ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
יהנּ ֹם ◌ַצד ◌ֶ ◌ָ
מגּ ◌ִ
ה0בת ,עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ֵ
כש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
החל ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַ ֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לש-ט ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הרעה ]ס"א משחית ממנה רע[ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
תה
ננה ◌ָ ◌ֵ
ידינוּ ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
מעשה ◌ָ ◌ֵ
מרים )תהלים צ( וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
עלינוּ ְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
להתערב ◌ַּב ◌ֶ ּז ◌ַרע ׁ ◌ֶשל
מאל ]שאול[ְ◌ ,ורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ש ֹ
◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
קראת ◌ְ ׂ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
ולש-ט ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
ראל ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
]זוהר ח"א פרשת ויחי )דף

נכנע אֹותֹו ַצד
הבּדלה ִ ְ ַ
ידי ַ ְ ָ ָ
ַעל ְ ֵ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( :
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
מרים
ויין ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
הדס ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מעשה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ַ
שים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ראל עוֹ ◌ִ ׂ
ְויש ◌ָ ◌ֵ
)דף יז ע"ב([ ◌ ◌ִ ◌ְ ׂ
למקוֹ מוֹ ◌ַ ּב ◌ְ0אוֹ ל,
ונכנס ◌ִ ◌ְ
מהםּ ,ו ◌ָמ %אוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונפרד ◌ֵ ◌ֶ
הב ◌ָדּ ◌ָלהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ
וכל
ועדתוֹ ׁ ◌ָשםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יט( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ְרד ּו ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ
ק ◌רח ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּ ַֹ
שים
רדים ◌ְל ׁ ◌ָשם ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
והם -א יוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ְשאוֹ ◌ָלהֵ◌ ְ◌ .
אשר ◌ָ ◌ֶ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
העדה ◌ְוגו'.
הב ◌ְדל ּו ◌ִמ ּתוֹ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ %
מהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ִ ◌ָ ּ
הבדּ ◌ָלה ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
]זוֹהר ח"א פרשת בראשית
ַ

ּצריכה
ּכּונה ַה ְ ִ ָ
ַה ַ ָ ָ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( :
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ואף
צדּ יק ה ּואַ◌ ְ◌ .
ויכ ◌ֵ ּון ּבוֹ ִ◌ ַ◌ ,
מעשה ◌ִ ◌ַ
יזדּ ּ◌ֵמן לוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ְואם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צג ע"ב([ ◌ ◌ִ
)דּף
יתרוֹ ַ
פּרשׁת ִ ְ
וֹהר ח"ב ָ ָ ַ
]ז ַ
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אבל
מצות ◌ֲאדוֹ נוֹ ָ◌ ֲ◌ .
שה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צדּ יק ה ּואֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶ ׂ
מכ ◌ֵ ּון ּבוֹ ִ◌ ַ◌ ,
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ
ויכ ◌ֵ ּון ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל
לש ◌ָמ ּהַ◌ ִ◌ ,
עשה ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
נחשב ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
א ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָהרי
סבראֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לס ּבֹר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דע ◌ִ ◌ְ
רבוֹ נוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הסת ◌ְּכל ּות ◌ִּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לשמוֹ ֶּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתעלה
מטה ◌ִ ׁ ◌ְ
לשמוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ּ◌ָתל ּוי ◌ַה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ׁ ◌ְ
במעשה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
למעלה ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עשה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
מתת ◌ֵ ּקן ◌ָּכ ◌ָרא ּוי.
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ

ּבעי
ליּבא ָ ֵ
רחמנא ִ ָ
ַ ֲָָ
מעשה ׁ ◌ֶשל
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ◌ְּ◌ :8כמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הרצוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
מעשה ◌ַ ◌ֶ
נתקן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ַהגּ ּוף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האדםּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ואפל ּו ◌ָ ּכִ◌ ,%אם
והרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הלב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֵאין ׁ ◌ָשם ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵּ
הלבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
התפ ◌ֵּלל ◌ָדּ ◌ִוד
הכלַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
עקר ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ֵאין ◌ָ ּכל
עלינוּ ◌ְוגו'ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ננה ◌ָ ◌ֵ
ידינוּ ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
מעשה ◌ָ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים צא( וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ולב ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מעשה ׁ ◌ֶשל
ויעשה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
לתקן ◌ַ ּ ֹ
שים ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ
חכם ◌ָל ◌ִ ׂ
אדם ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עלינ ּו.
ננה ◌ָ ◌ֵ
ידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ָ ◌ֵ
מע ◌ֵ ׂ
מצוהַ◌ .על ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
התפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה זוֹ ּ -ו ◌ַ ◌ֲ

למעלה
ּקנים ְ ַ ְ ָ
מת ְ ִ
ּמע ֶׂשה ָּכאן ְ ַ
ידי ַה ַ ֲ
ַעל ְ ֵ
עלינוּ ?
ננה ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ַ◌ :מה ◌ֶ ּזה ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
עלינ ּוַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
למעלה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֵ◌ ָ◌ .
והתקן ּ◌ִת ּק ּו ◌ְנָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
ננה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
הרצוֹ ןָּ◌ ֶ◌ ,
מעשה
לבדּ וֹ ׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
שה ◌ְ ◌ַ
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
לשים ◌ָ ◌ָ
דעים ◌ָ ◌ִ ׂ
איננּ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ַ ◌ַּ
ננה ּוֶ◌ ,את
להת ◌ֵ ּקןּ .כוֹ ◌ְ ◌ֵ
למי? ◌ְלאוֹ ◌ָת ּה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ּ ִ◌ ְ◌ %
ננהוּ ִ◌ ְ◌ ,
ידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ
להיוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
עשה ◌ַה ◌ֶ ּזה
מתקן ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אחד ◌ָ ּב ◌ָאבוֹ תְ◌ ִ◌ ,
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
◌ִמי? ◌ְ ּב ◌ִ ּ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.

ֵׁשם י-ה-ו-ה
עלינ ּו וגו'
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ

)צ,

יז( :
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דגמא,
נקרא ◌ְּב ◌ָ◌ ְ◌ 3
ואמרְּ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ֶשל יהוה .י' ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ַ)דּף צב ע"א([ ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מה
ולמה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דגמא ,זוֹ ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
נקרא ◌ְ ּב ◌ָ◌ ְ◌ 3
אלימל .%ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
נקראת ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
נעמיָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
גמא,
עלינוּ ◌ְוגו' .ו"ה ◌3דּ ◌ְ ◌ָ
,הינוּ ◌ָ ◌ֵ
נעם ה' ◌ֱא ◌ֵ
ויהי ֹ ◌ַ
אמר ◌ִ ◌ִ
נעמי? ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ֳ ◌ִ
בעלה.
זוֹ ר ּות ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ

רּות ִהיא ּתֹור
מה
עלינ ּו וגו' )צ ,יז(  :ר ּות ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
הפכה ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
◌ִ ◌ִ
נתי
אמר )בראשית טו( ◌ְותוֹ ר ◌ְוגוֹ ◌ָזל) .שיר השירים ב( יוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְלתוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מיעני ◌ֶאת
הש ◌ִ ◌ִ ◌ִ
מראיְ◌ ׁ ַ◌ %
הראיני ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
דרגה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
סתר ◌ַ ּ◌ַ
הס ◌ַלע ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
חגוי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נאוה.
מראיֶ◌ ָ◌ %
ערב ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
קוֹ ◌ֵלִּ◌ %כי קוֹ ◌ֵלֵ◌ ָ◌ %

ׁשֹוכן ֵׁשם ה'
ֹובים ֵ
מע ִׂשים ט ִ
ַעל ַ ֲ
ואמרּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ָ◌ ּ :פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
האדם.
עשה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עשה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עלינ ּו? ◌ֶזה ◌ַ ּ◌ַ
ננה ◌ָ ◌ֵ
ידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
מעשה ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יסת ◌ֵּלק
◌ִאם ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ואם -א ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ -
עליו הויהִ◌ ְ◌ ,
כן ◌ָ ◌ָ
יש ּ ֹ
מעשים טוֹ ◌ִבים ְ◌ ׁ ִ◌ -
וא ◌ֶ ּו ◌ֶלת
ביתה ◌ְ ◌ִ
נשים ◌ָ ּב ◌ְ ◌ָ
חכמוֹ ת ◌ָ ׁ ◌ִ
אמר )משלי יד( ◌ַ ◌ְ
ממנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נתה ◌ֵ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ֶּ
פשִ◌ ְ◌ .
והנּ ◌ֶ ׁ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
נשים  -זוֹ ◌ַ ◌ְ
חכמוֹ ת ◌ָ ׁ ◌ִ
תהרסנּ ּוְ◌ ַ◌ .
ידיה ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וא ◌ֶ ּו ◌ֶלת  -זוֹ
ערפה.
קראת ◌ָ ◌ְ ּ ◌ָ
ה7מאלית ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ֶנפש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֶ ׁ

ֹולה
ּכׁשיׁשן רּוחֹו ע ֶ
ְ ֵֶָ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( :
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
קא ע"א([ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מטתוֹ  ,ר ּוחוֹ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָי ׁ ◌ֵשן ◌ְּב ◌ִ ◌ָּ
ממנּ ים
וכמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
לעלוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טטת ◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
משוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ׁ
לכתּ ,ו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ַ ◌ֲ
לילהָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
ורקיע.
רקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מדים ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מגנּ ים עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ◌ִ
)דּף
מדרשׁ רוּת ַ
חדשׁ ִ ְ ַ
]זהר ָ ָ
ַֹ
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מלאכים ֶׁשל ֵאׁש
העליֹון ֵיׁש ַ ְ ָ ִ
ּברקיע ָ ֶ ְ
ְָ ִ ַ
רבי ◌ְנח ּו ◌ְ ◌ָניא,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ֶ◌ ׁ :ש ◌ָ ◌ַ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
העליוֹ ן
רקיע ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לרקיעּ ָ◌ ,ב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
עליתי ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ָסח ◌ִלי ◌ֶ ּבן ◌ֵגּ ◌ִאיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אש
וגלגּ ◌ֵּלי ◌ֵ ׁ
מראה ◌ַה ◌ַּל ּ ◌ִפ ◌ִידיםַ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רפיםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ִ
מלאכים ◌ְ ׂ
מצאתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ִ
ועיניהם
יהם ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
אשְ◌ ,ו ׁ ◌ִש ◌ֵנּ ◌ֶ
גחלי ◌ֵ ׁ
וגבוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בבים אוֹ ◌ָתםּ ַ◌ ְ◌ ,
סוֹ ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ֶנּ ה
ועליהם ◌ְ ◌3
הטתֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אש לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הכס ּות ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֵ ׁ
אשְּ◌ ַ◌ ,
ביבים ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
אחד ,הדומיעם ׁ ◌ְשמוֹ .
◌ֶ ◌ָ

ּבינינּו
אּׁשה ֵ ֵ
נתן ְילּוד ִ ָ
ִמי ָ ַ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ְּ◌ :כ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו אוֹ ◌ִתי
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ינינ ּו ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה?
א0ה ◌ֵּב ◌ֵ
נתן ◌ְיל ּוד ◌ִ ◌ָ
אמר ּוִ◌ :מי ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ָשםְ◌ ָ◌ ,
בקשים
ראיתי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ה0םְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
רתי אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֵ
והזכ ◌ְ ּ◌ִ
ממנּ ּוַּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּ◌ָפ ◌ַ ◌ְ
חד ּ◌ִתי ◌ִ ◌ֶּ
ועמד ּו ◌ָּ◌ 3
ה7ר
אמר ◌ִלי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
כלםַ◌ ָ◌ .
יהםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הבל ּ ◌ִפ ◌ֶ
ש ֹרף אוֹ ◌ִתי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִל ◌ְ ׂ
אמר ּ◌ִתי לוֹ ׁ ◌ְש ◌ִמי.
אתה? ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עליהםִ◌ :מי ◌ַ ּ◌ָ
הממ ◌ֶנּ ה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ְ ◌3
◌ַ ◌ָ

לפניו
ֹוברים ְ ָ ָ
ֹולם ע ְ ִ
ּבאי ע ָ
ָּכל ָ ֵ
אמר ◌ִליֵ◌ :אי ◌ָ ◌ִידיד,
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ַ◌ ָ◌ :
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ולילהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ברים ◌ַעל ◌ָ ◌ִידי ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ָ ּב ◌ֵאי עוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
מפקידים ר ּו ◌ָחם ◌ְ ּב ◌ַיד ◌ֲאדוֹ ן
תיהםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ַּכב ◌ַעל ◌ִ ּ
לפניו.
מהםְ◌ ,ועוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רחים ◌ֵ ◌ֶ
עוֹ ◌ָלםִ◌ .מ ◌ָ ּיד ּפוֹ ◌ְ ◌ִ

כּוּלם
הכניס ֶאת ָ
ֹלא ִ ְ ִ
לפני,
וכל ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ָ◌ ְ◌ :
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
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להכניס ◌ֶ ◌ָּ
לפני .ח ּוץ
הכת ּו ◌ִבים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אלא אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
נתן ◌ִלי ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְו-א ◌ָ ◌ַ
מבקשים
עדין ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לפניו ◌ַ ּב ּיוֹ םִ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
מצווֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עש ּו ◌ִ ◌ְ
◌ֵמאוֹ ָ◌תם ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
ריהם.
אח ◌ֵ ◌ֶ
שים ◌ַ ◌ֲ
מחפ ◌ִ ׂ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ

היכלֹות
שס"ה ֵ ָ
ראיתי
עיניִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
אתי ◌ֵ ◌ַ
נש ◌ִ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ׂ ָ◌ ָ◌ :
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
מנין ◌ְימוֹ ת
היכלוֹ תְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וחמ0ה ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ִ0ים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָׁ◌ְש ׁ
החמהָּ◌ 3◌ ְ◌ .
והיכל,
היכל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ערים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
וארב ◌ָעה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מזרחּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכלם ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ ◌ָּ
להם,
אחת ◌ָ ◌ֶ
וכ ◌ָּלם ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ַ
עליהם3◌ ְ◌ ,
רתים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ִנּ ים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ְוכ ◌ָּמה ◌ְ ◌3
◌ ◌ַ
לצד ◌ָדּ רוֹ ם.
וכן ◌ְ ◌ַ
מזרחֵ◌ ְ◌ .
רתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ְ ◌ֵ
להם ◌ְ ׁ ◌ָ
ראים ◌ָ ◌ֶ
◌ְוקוֹ ◌ְ ◌ִ

ֹוּה
אחד ָּגב ַ
ׁשער ֶ ָ
ַַ
ממה
עלינ ּו וגו' )צ ,יז(  :ח ּוץ ◌ִ ּ◌ַ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
מאד ◌ִמ ◌ָ ּכל
0ראיתי ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַצד ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ָגּ בוֹ ◌ַּה ◌ַעד ◌ְ ֹ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ִליֵ◌ :אי ◌ָ ◌ִידיד,
ה0ער ◌ַהה ּואַ◌ ָ◌ .
אלתי ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ה0עריםָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דמעה,
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
צערָ◌ ְ◌ ,
עלי ◌ַ ◌ַ
ברים ◌ָ ּכל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
0ער ◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
תש ּו ◌ָבהּ3◌ ,כ ◌ָּלם
עלי ◌ְ ׁ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
מצ ◌ַער ◌ּ 3
◌ִ ◌ַ ּ
נכנסים ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה.
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ

ּועים
ּבזמּנים ְיד ִ
ׁשּנפ ַּתח ַרק ִ ְ ַ ִ
ׁשער ֶ ִ ְ
ַַ
ה0ער
למעלה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ :
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
אלתי
וע ◌ָ ׂ
ִנגלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
סביביוָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ערים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָרה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
לפני ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ָגּ דוֹ לֲ◌ ַ◌ ,
נפתח ◌ֶ ◌ָּ
אלא
עליוְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
רש ּות ◌ָ ◌ָ
ה0ער ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאין ◌ִלי ◌ְ ׁ
אמר ◌ִליַ◌ ַ◌ ַ◌ ,
עליוַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
כנס
זמןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
וימים טוֹ ◌ִביםּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
וש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חדשים ◌ְ ׁ ◌ַ
ראשי ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָ ׁ ◌ֵ
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I

מת ּפוֹ ◌ֵצץ ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם
חד ׁש ,אוֹ מוֹ ◌ֵעד ,קוֹ ל ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ַש ◌ָ ּבת ,אוֹ ֹרא ׁש ֶֹ ◌
ש ◌ֵמר
ויבא גוֹ י ◌ַ ◌ִ
ערים ◌ְ ◌ָ ֹ
רקיעיםְ◌ ,ואוֹ ֵ◌מר) ,ישעיה כו( ּ ◌ִפ ◌ְתחו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
צדּ יק ׁ ֹ
אמנים.
◌ֱ ◌ִ◌ 3

ֹולם ַה ֶּזה
ׁשּבע ָ
ּוׁשיהם ֶ ָ
ּבלב ֵ ֶ
ּבׁשים ִ ְ
מתל ְ ִ
ּבזמן ַההּוא ִ ְ ַ
ְִַ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהר ּוחוֹ ת
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ְ◌ ּ ִ◌ :
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ימי ◌ַה ◌ָ0ב ּו ◌ַע עוֹ ◌ְמדוֹ ת ׁ ◌ָשם,
ארץּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ֵ
עדן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
עדן
רקיע ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
זמן ּו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מט ◌ְ ּילוֹ ת ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ
נפ ◌ָּתחוֹ ת ד' ◌ַ ּ
רש ּומוֹ ת ◌ְ ּבד'
חלוֹ נוֹ תׁ ְ◌ ,
ערים ◌ִ ◌ְ
ארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
וכל
גנזי ◌ְמרוֹ ◌ִמיםָ◌ ְ◌ ,
המיחד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המפר ׁש ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ◌ 3
ה0ם ◌ַ ◌ְ ָֹ ◌
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
עדןִּ◌ ,כ ◌ְדמ ּות
יקר ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
מתלב ׁשוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מט ּ ◌ָפה ◌ְסר ּו ◌ָחה.
שר ◌ִ ּ◌ִ
מלב ּו ׁש ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
אוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ

למעלה
ֹולים ְ ַ ְ ָ
וכּלם ע ִ
ּתחים ְ ֻ ָ
נפ ָ ִ
החּלֹונֹות ִ ְ
ַַ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
החלוֹ נוֹ ת
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ּ :ו ◌ְ ׁ ◌ָ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
למעלה
רחים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יהםּ ,ופוֹ ◌ְ ◌ִ
מלב ּו ׁ ◌ֵש ◌ֶ
ִנפת ◌ִחיםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ּפוֹ ׁ ◌ְש ◌ִטים ◌ַ ◌ְ ּ
◌ ◌ְ ◌ָּ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ
כנפים,
עלי ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וש ◌ָ0ה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
חלוֹ נוֹ תְ◌ ,ועוֹ לוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ׁ ְ◌ .
וכל ◌ֵ ּ
העש ◌ָרה
אל ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ה0ער ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ .
תחים ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ממנּ ים ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהםּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ִ◌ 3
◌ ◌ַ
וכן ◌ָ ּכל
למעלהֵ◌ ְ◌ .
חדוה ◌ְועוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לשם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
נכנסוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
עריםָ◌ ,הר ּוחוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
רבה.
מחה ◌ַ ◌ָ ּ
בש ◌ְ ◌ָ
דרֶ◌ %זהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָשלוֹ ם ּו ◌ְ ◌ִ ׂ
ורקיע ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ָרקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ַ

יֹורדֹות
ואּלּו ְ
ֵאּלּו עֹולֹות ְ ֵ
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ְּ◌ :ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ָהר ּוחוֹ ת
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
הח ◌ִ ּיים
אחרוֹ ת יוֹ ◌ְרדוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ּתוֹ ◌ְספ ּו ◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ַ
עוֹ לוֹ ת ,ר ּוחוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
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אל ּו עוֹ לוֹ תּ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ֵ◌ .
ואל ּו יוֹ ◌ְרדוֹ תּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו
◌ֵ ּ
נש ◌ָאר ּ ◌ָפנ ּוי.
המקוֹ ם ◌ִ ׁ ◌ְ
האחרוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
מ0םָ◌ ׁ ,שם חוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
אל ּו ◌ִ ◌ָ
ואין ◌ַ ◌ָּ

נעם
ויהי ֹ ַ
ּבׁשעת ִ ִ
ֹולה ִ ְ ַ
יתרה ע ָ
ּנׁשמה ְ ֵ ָ
ַה ְ ָ ָ
צאי ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת,
עלינ ּו וגו' )צ ,יז( ּ ְ◌ :במוֹ ◌ָ ◌ֵ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
א-הינ ּו כ ּו',
נעם ה' ◌ֱ ◌ֵ
ויהי ֹ ◌ַ
מרים ◌ִ ◌ִ
ראל אוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
להם ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ,עוֹ לוֹ תֵ◌ .א ּל ּו עוֹ לוֹ תּ ֵ◌ ְ◌ ,
ואל ּו
אוֹ ◌ָתם ◌ָהר ּוחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו ◌ָ ◌ֶ
אל ּו עוֹ לוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָמןּ ֵ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ְרדוֹ תּ ֵ◌ .
וכן ּ◌ָת ◌ִמיד
למקוֹ ◌ָמןֵ◌ ְ◌ .
ואל ּו יוֹ ◌ְרדוֹ ת ◌ִ ◌ְ
ענין ◌ֶזה.
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ

עולם הבא עולם הבינה נקראת נועם
עלינ ּו
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
נעם
דרכי ֹ ◌ַ
רכיה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
"דּ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
זוהר תורה[ אמר יהודי ההוא ,כתובְ◌ :
◌ְוגו'" )משלי ג ,יז( ,עולם הבא נקרא נעם קל ,וכאשר נתעורר
עולם הבא ,כל חדוה וכל טוב וכל הארות וכל חירות
שבעולם נתעורר ,ולפיכך נקרא נעם.
)צ ,יז( ] :זוהר ח"א ,פרשת ויחי )דף ריז(:

אנו מתפללים במוצאי שבת ש"נועם" תשרה עלינו ונינצל
מהגיהנם
עלינ ּו )צ ,יז( ] :זוהר ח"א ,מקץ )דף קצז (:זוהר
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
תורה[ ועל זה למדנו ,שרשעי הגיהנם בשעת כניסת שבת
נוחים כלם ,ויש להם חירות ומנוחה ,ובשעה של מוצאי
זיו הזוהר
קל .זה עולם הבינה:
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I

שבת ,נצרך לנו לעורר חירות העליונה עלינו ,שננצל מעונש
ההוא של הרשעים שחוזרים ונידונים משעה ההיא ולהלאה,
עלינ ּו
א-הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ָֹ ◌
"ויהי ֹ ◌ַ
ונצרך לנו להתפלל ולומר ◌ִ ◌ִ
◌ְוגו'" קלא ,זה הוא נעם העליון ,חירות של הכל ,וזהו שכתוב:
נעם ◌ְוגו'".
דרכי ֹ ◌ַ
רכיה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
"דּ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ

בעשית מצוה למטה לשמה מתעלה העשיה למעלה
עלינ ּו )צ ,יז(  :בוא וראה ,אם נזדמן
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
לו לאדם עשיית מצוה ויכוון בה זכאי הוא ,ואף גם
אם אינו מכוון בה זכאי הוא ,כיון שעושה מצות רבונו,
אבל אינו חשוב כמי שעושה ברצון הלב לשמה ,ומכוון
בה במחשבה של הסתכלות בכבוד רבונו ,שהרי ברצון
הלב ובמחשבת המוח תולה הענין של לשמה ,ובעשיה
שלמטה לשמה נתעלה העשיה למעלה ,ועושה התיקון
כראוי.

דוד התפלל שיתקבל אפילו ללא כוונה
עלינ ּו )צ ,יז(  :כדמיון זה במעשה הגוף
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
נעם ◌ֲ ֹ ◌ָ
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
נתתקן מעשה הנפש על ידי הרצון והמחשבה ההוא,
כיון שהקדוש ברוך הוא חפץ ברצון הלב ומחשבת המוח
של האדם ,ואפילו הכי אם חסר רצון הלב ומחשבת המוח
ידינ ּו
מעשה ◌ָ ◌ֵ
שהוא העיקר ,על זה התפלל דוד ואמרּ " :ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
זיו הזוהר
קלא .רצה לומר אדנ"י מלכות ,אלהינ"ו בינה:
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עלינ ּו ◌ְוגו'" ,שהרי אין כל אדם מבין לעשות ברצון
ננה ◌ָ ◌ֵ
ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
הלב ומחשבת המוח לגרום תיקון הראוי ,והוא יעשה המצוה
]בלי כונה הראויה[ ,ועל זה התפלל דוד תפלה זו.

ּבעצמנּו ֶאת ַה ִּתּקּון
ּכאּלּו ָע ִׂשינּו ְ ַ ְ ֵ
ותחׁשב ְ ִ
ׁשלים ֶאת ַה ִּתּקּון ְ ַ ְ ֹ
ַת ְ ִ
עלינ ּו ◌ְוגו' )צ ,יז( :
ננה ◌ָ ◌ֵ
ידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
שׂ ה ◌ָ ◌ֵ
מע ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ֲ
ננ ּה
עלינ ּו"ַ◌ ,מה ּו "כוֹ ◌ְ ◌ָ
ננ ּה ◌ָ ◌ֵ
ידינ ּו כוֹ ◌ְ ◌ָ
מעשה ◌ָ ◌ֵ
צגּ " [(:ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
עלינ ּו" ,שהקדוש ברוך הוא יכונן ויתקן התיקון למעלה
◌ָ ◌ֵ
"עלינ ּו" ,אף על פי שאין אנו יודעים לכוון
◌ָ ◌ֵ
כראוי,
ידינ ּו
שה ◌ָ ◌ֵ
מע ◌ֵ ׂ
הכונות ,אלא שאנו עושים העשיה בלבדּ " ,ו ◌ַ ◌ֲ
ננה ּו" ,למי ,לאותה המדרגה שנצרך להגיע אליה
ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
קלב
בחבור אחד עם האבות ,שתהיה
"כוֹ ◌ְ ◌ֵ
ננה ּו"
ּ
התיקון,
מתתקנת עמהם כראוי על ידי עשיית מצוה זו.
]זוהר ח"ב ,יתרו )דף

f

זיו הזוהר
קלב .זו המלכות לחבר אותה עם האבות ,פי' עם חסד גבורה תפארת
עלמא דדכורא לקבל שפע עבור בניה וכל התבל:
תהלים ספר רביעי | יט לחודש | מזמור צ

סדר הלימוד

צא
I

ליום ז אייר

זוﬣר תהים

853

אמר
יתלוֹ ¨נן :ב © Ÿ
עליוֹ ן ּ§ב ¥צל ׁ©ש©דּ י ¦ §
סתר § ¤
ישב ּ§ב ¤ ¥
א ¥ׁ Ÿ
אבטח
אהי ' © § ¤
דתי ¡ ©
מחסי ּו §מצ ּו¨ ¦
ליהו  © § ¦
© ¨Ÿ

 Iשימוש תהלים I

I

לרוח רעה
יושב בסתר עליון )צא ,א(] :שימוש תהלים לפרק צא[ לאריה או לרוח
רעה ויברחו .ואחר שאמרת שני מזמורים הללו תאמר .יהי רצון
מלפניך אל שדי הגדול הגבור והנורא שתדחה רוח רעה מעל )פלוני(
ותשלח לו רפואה שלימה בקרוב ותחזירהו לבריאותו ותענה אותו
כמו שענית למשה עבדך בשירה הזאת .ותעלה תפלתו לפניך כמו
שהיה עולה עשן קטורת לפניך מעל גבי המזבח אמן אמן אמן
סלה סלה סלה .ועוד כתוב כל המזמור הזה למפרע ותן אותו
אחורי פתח הבית ותנצל מכל רע .והשם שלו א"ל .יוצא מן א'
ד"אורך ימים באי"ק ,ל' מן "עליון.

I

 Iזוהר תהלים I

I

קֹודׁש
ּברית ֶ
נקרא אֹות ְ ִ
ֵצל ש ל ׁשּ-ד"-י ׁשהּוא ִ ְ ָ
עליוֹ ן וגו' )צא ,א( :
סתר ◌ֶ ◌ְ
ישב ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ֹ ׁ ◌ֵ
יתלוֹ ◌ָנן .כתוב )משלי כב( ערום
עליוֹ ן ◌ְ ּב ◌ֵצל ׁ ◌ַש ◌ַדּ י ◌ִ ◌ְ
סתר ◌ֶ ◌ְ
ֹי ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ראה רעה ונסתר ,במה נסתר האיש מאותן הדינים
והקטרוגים שלא ישלטו עליו ,בתשובה ,זה הוא שאמר
הכתוב יושב בסתר עליון ,זו ◌ֵאם העליונה שהיא הבינה עולם
הנסתר ,עליון ממנה עולם החכמה שאינו ניכר אלא בהבינה,
חתוֹ ◌ָנה צל של שד"י שהוא נקרא
בצל שדי יתלונן ,זו ◌ֵאם ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
אות ברית קודש ונאמר בו אך בצלם יתהלך איש ,וזו שכינה
התחתונה שהיא צלמו של הקב"ה.
]תיקוני זוהר )תיקון ס"ב( זוהר תורה[
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I

ּבּתֹורה ָּכל אֹות ְואֹות
ּתז ֶּכה ַ ָ
יאמרּוִ :אם ִ ְ
ּדגמא ַּבּיֹום ֹ ְ
ּובזֹו ַה ֻ ְ ָ
ְ
ּבּמקֹום ַה ֶּזה
ׁשּיעזרָ ַ 5
מלאְ ָ ְ ַ ֶ 5
ּתהיה ַ ְ ָ
ִ ְֶ
לילה )צא ,ה( ] :זוהר חדש ,מדרש רות )דף צבָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח
מפ ◌ַחד ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תירא ◌ִ ּ ◌ַ
א ◌ִ ◌ָ
ּ
עשה
מראיְּ◌ ?%כ ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הראיני ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אמר )שיר ב( ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ואמרַ◌ ,מה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
תגּ ◌ֵדּ ל )אחר ארבעים יום שנברא(
לית ◌ִא ּמוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
אדם ◌ִמ ּ◌ִט ּ ◌ָפה ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
מכניס ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
נתן
ונר ◌ִ ◌ָּ
ונפשֵ◌ ְ◌ ,
מעט ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מעט ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ
 ◌ַ ◌ְ ◌ִאמר )איוב כט( ◌ְּב ◌ִ ּ
ראשי.
עלי ֹ ׁ ◌ִ
הלוֹ ◌ֵנרוֹ ◌ֲ ◌ֵ
ילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראשוֹ ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ֹ ׁ
ּ
ּ
הענן ◌ְוגו') ,שם
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ועמ ּוד אוֹ ר ◌ַ ּביוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )שמות יד( ◌ַו ◌ִי ּ◌ַסע ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ּ
ונאמר )משלי ו(
ולילהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ללכת יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אש כ ּו' ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
עמ ּוד ◌ֵ ׁ
יג( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולילה ◌ְּב ◌ַ ּ
מל ּ◌ְמ ◌ִדים אוֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ָּכל ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה,
מצוה ◌ְותוֹ ◌ָרה אוֹ ר .וּ ◌ְ ◌ַ
◌ִּכי ◌ֵנר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראהֶ◌ ׁ ,ש ּזוֹ ◌ִהי
מרים לוֹ ֵ◌ ְ◌ :
המ ◌ְצווֹ תְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
מל ּ◌ְמ ◌ִדים אוֹ תוֹ ◌ֶאת ◌ָּכל ◌ַ ּ◌ִ
וּ ◌ְ ◌ַ
ּ
נפש
יכניס ּו ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ ׁ
במקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קראת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עקלתוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶדּ ◌ֶרָּ◌ ַ◌ ֲ◌ #
לילהּ .ו ◌ַ ◌ָּ
חפשי
ועבד ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
וגדוֹ ל ׁ ◌ָשם ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קטן ◌ְ ◌ָ
אמר )איוב ג( ◌ָ ◌ָ
האישֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ ׁ
ראשוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּמה
אשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַעל ֹ ׁ
מראים לוֹ ◌ְ ּב ◌ַע ּמ ּוד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
מאדוֹ ◌ָניוּ .ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ֲ
ושם
חב ◌ָלה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ׁ ◌ָשםָ◌ ׁ ְ◌ .
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
ואריוֹ ת ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
נמרים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌3ד ◌ִּבים ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִמ ◌ַ ּיד
מחרב ◌ַ ◌ְ
ילה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
הצ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
הכ ◌ֶלבַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֶּ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים כב( ◌ַ ◌ִ ּ
החב ◌ָלה
מלאכי ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
חשּ ,%ו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
והמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֶּכ ◌ֶלב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
יחידתיָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
מפ ◌ַחד ◌ַּב ◌ֵּלילוֹ תֵ◌ .לילוֹ ת
אמר ◌ִ ּ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
ראים אוֹ ◌ָתם ◌ֵלילוֹ תַ◌ ְ◌ .
קוֹ ◌ְ ◌ִ
נקרא ּו.
ממ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
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יעש ּו ◌ְל%
מצוה ◌ַ ◌ֲ ׂ
מצוה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למצווֹ תּ ָ◌ ,כל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מרים לוֹ ִ◌ :אם ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶּ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
למקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
מלא %טוֹ בּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממ ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בזמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ◌ֶּ
סל ּו ֹ ּ
יאמר ּוּ ֹ :
מכשוֹ ל
הרימ ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
דרִ◌ ָ◌ %
סל ּו ּ ◌ַפנּ ּו ◌ֶ ◌ֶ
למצווֹ תְ◌ ֹ ,
ְותזכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
גמא
עלי) %מלאכי חבלה(ּ .ו ◌ְבזוֹ ◌ַה ◌3דּ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ְלט ּו ◌ָ ◌ֶ
מדּ ◌ֶרְ◌ ּ %פלוֹ ◌ִני ◌ֶזהְ◌ ,ו-א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ֶ
מלא,%
היה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
זכה ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ָ◌ ,כל אוֹ ת ◌ְואוֹ ת ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
יאמר ּוִ◌ :אם ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶּ
◌ַ ּב ּיוֹ םְ◌ ֹ ,
קראת ◌ֶדּ ◌ֶרֵ◌ּ ,%ת ◌ֵלַּ◌ %ב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ %ה ּזוֹ ,
והתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
עזרּ ַ◌ %ב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ואחר ◌ֶזה ◌ַ ◌ְירא ּו
הדּ ◌ֶרַ◌ ַ◌ ְ◌ .%
לנחוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ַ
עליַ◌ ְ◌ .%
יש ◌ְלט ּו ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש5א ◌ִ ׁ ◌ְ
עצמוֹ .
פני ◌ַ ◌ְ
לצ ◌ִדּ יק ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ֵח ◌ֶלק ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
העדןָ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
וחלק ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַ ◌ַ ּ
יאמר ּו לוֹ ,
ואחר ◌ֵּכן ֹ ◌ְ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
יעים אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
מש ◌ִּב ◌ִ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
ואעשְ◌ %לגוֹ י
אברם ◌ֶלְ◌ %לְ◌ %וגו') ,שם( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ׂ
אמר ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
)בראשית יב( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ָאב ◌ָלר ּו ◌ַח
אברם  -זוֹ ◌ַ ◌ְ
אמר ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָגדוֹ ל ◌ְוגו'ַ◌ .ו ּיֹ ◌ֶ
לדת - %זוֹ ◌ֶּב ◌ֶטן
העדןּ .ו ◌ִמ ּמוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
מארצֶ◌ - %זה ◌ַגּ ן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְָורם ◌ַלגּ ּוףֶ◌ .לְ◌ %לְ◌ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ %
אביֶ◌ - %זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ה0כינהִ◌ ָ◌ .
מבית  -זוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ודםּ .ו ◌ִ ◌ֵ ּ
שר ◌ָ ◌ָ
האםֶ◌ ׁ ,של ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ֵ
אמוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אביו ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
ואין ◌ִ ּ
תנים לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַבע
ה0פלְ◌ .ונוֹ ◌ְ ◌ִ
הארץ ֶ◌ -זה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ראלֶ◌ .אל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ ◌ְפחוֹ ת
אעשְ◌ %וגו'ַ◌ ,עד ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
לעילִ◌ ,מ ◌ְ ּו ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ׂ
אמרנ ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
האדמה ◌ְוגו'.
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מכיר ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ויהיה ◌ַצ ◌ִדּ יקּ ,ו ◌ַ ◌ִּ
יזכהֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
האדם ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
◌ִאם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
סת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם? )תהלים צא(
מרים לוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ◌ַ
ה ּוא ָ◌ -מה אוֹ ◌ְ ◌ִ
י8אוּ ◌ְנֶ◌ ּ #פן ּ◌ִתגּ ֹף
לילה ◌ְוגו') ,שם( ◌ַעל ◌ַּכ ּ ◌ַפ ◌ִים ◌ִ ◌ָ
מפ ◌ַחד ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תירא ◌ִ ּ ◌ַ
,א ◌ִ ◌ָ
האבן ׁ ◌ֶשל ◌ֶדּ ◌ֶרָּ◌ ַ◌ ֲ◌ %
ידע ׁ ◌ְש ◌ִמי.
רגל %כ ּו'ַ◌ ,עד ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
עקלתוֹ ןֶ◌ ְ◌ ַ◌ .
אבןִ◌ .מן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
סת ◌ֵּלק ◌ִמן
למעשים טוֹ ◌ִבים ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
לתוֹ ◌ָרה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
יזכה ◌ַ ּ
אדם -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
ְואם ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ
עזעים ◌ָ ּכל ◌ִמי
מזדּ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
אמרנ ּוּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
החש ּו ◌ָכה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יכ ◌ֵנס ◌ַל ◌ֶדּ ◌ֶרׁ ֲ◌ ַ◌ %
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ִ◌ ,
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I

הלכה ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶר%
נעמיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ויאמר ּוֲ◌ :ה ּ ֹזאת ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּי ׁ ◌ְשנוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָּמקוֹ םְ◌ ֹ ְ◌ ,
האיר ◌ָל ּה
הענן ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
מלאה ◌ִ ּ
מלאה ◌ָּכל ט ּובָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מתוֹ ◌ָרה?! ◌ַ ּ
ללכת
לה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
האש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועמ ּוד ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
להאיר ◌ָ ּ
ללכת ◌ַ ּב ּיוֹ םּ ַ◌ ְ◌ ,
לנ ׁ ◌ָש ◌ָמה?! ◌ִהיא
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ
עלהָ◌ ׁ ְ◌ ,
ילהִ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ועם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ּ
נעמיָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מרה,
קראן ◌ִּלי ◌ָ ◌ָ
קראנה ◌ִּלי ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
מרת) ,רות א( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יבה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מש ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ִ
דּ
מלאה
אני ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הנעיל אוֹ ◌ִתי ◌ְ ּבג ּוף ◌ַרעִ◌ ֲ◌ .
מאדֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
המר ׁ ◌ַש ◌ַ י ◌ִלי ◌ְ ֹ
◌ִּכי ◌ֵ ◌ַ
ּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִהיא
◌
ָ
ב
ּ
◌
ְ
'.
ה
יבני
◌
ִ
◌
ַ
הש
◌
ִ
ׁ
◌
ֱ
וריקם
◌
ָ
◌
ֵ
◌
ְ
ה,
ז
◌
ֶ
ה
◌
ַ
ם
מ
◌
ָ
ב
ּ
◌
ַ
י
ת
הלכ ּ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
אוֹ ּ
ּ קוֹ
0בנה
לכ5תיה ֹ ◌ְ ◌ָ
נעמי ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
ות ◌ֶ
אמר ◌ַ ּ ֹ
בנתי ◌ְוגו'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
0בנה ◌ְ ֹ ◌ַ
מרתָ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
פש ◌ַ ◌ְ ּ
פגּ ◌ִעי ◌ִבי
מרתַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶ ׁ
יבה ר ּות ◌ַ ◌ֶ
בנתיְ◌ .מ ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ְ ֹ ◌ַ
ליני
באשר ◌ָּת ◌ִ ◌ִ
אלּ %ו ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לכי ◌ֵ ◌ֵ
אשר ּ◌ֵת ◌ְ ◌ִ
מאחריִּ◌ %כי ◌ֶאל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לש ּוב ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לעזבׁ ָ◌ %
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
לכת
ה7מאל ,הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶפ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ֹ
ערפהֶ◌ ַ◌ ,
אבל ◌ָ ◌ְ ּ ◌ָ
אלין ◌ְוכ ּו'ָ◌ ֲ◌ .
◌ָ ◌ִ
יכאב
עליו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שרוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר )איוב יד( ◌ַאּ ְ◌ %ב ◌ָ ׂ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מתאב ◌ֶלת ◌ָ ◌ָ
◌ַלגּ ּוף ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
עליו ,אוֹ ◌ֵמר ◌ַהגּ ּוף
תאבל ◌ָ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וכל ◌ְ ◌ַ
אבלָ◌ ְ◌ .
עליו ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ
ְונפ ׁשוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
תת ◌ִליַ◌ ,ה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
וה0ת ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַ ◌ָּ
האכילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
המיתִּ◌ :ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הב ◌ֲ ◌ִ
פש ◌ַ ◌ַּ
◌ַל ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
תת ◌ִלי.
0נּ ◌ַ ◌ָּ
טל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
מצווֹ תֹ .
צער ◌ָגּ דוֹ לּ ,ו ◌ְב-א תוֹ ◌ָרה ּו ◌ְב-א ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
ונבקע ◌ַהגּ ּוף.
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראה,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
יה! )צא ,ו( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רל"וֹ ּ [(.
אפל ◌ַ ◌ֲ
מד ◌ֶבר ◌ָ ּב ֹ ◌ֶ
◌ִ ◌ֶ ּ
החטא,
וגרמ ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
מעשה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ראל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
עש ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
עגל -
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּב ◌ֲחר ּו ◌ֵ ◌ֶ
ת ◌ְ
ואם ּ ֹ
אחר? ◌ְ ◌ִ
עגל ◌ְו-א ◌ַצד ◌ַ ◌ֵ
הט ◌ַעם ◌ֵ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
א ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ !%אשר
א-הים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עשה ◌ָלנ ּו ◌ֱ ◌ִ
אמר ּו) ,שמות לב( ק ּום ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אלא ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
לעכב אוֹ ◌ָתםָּ◌ ֶ◌ .
ודּ אי
אלא ◌ַ ◌ַ
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אהרן ◌ָ ◌ָ
לפנינ ּוּ ,ו ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ילכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ְ
סלת
מצד ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהב יוֹ ◌ֵצאת ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
שה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נע ◌ָ ׂ
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עשה ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ַּ
הרי ◌ִ ◌ַ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

ה7מאל,
צדדי ◌ַ ◌ְ ֹ
0טים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתפ ◌ְ ◌ִ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ברר ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהבּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לכ ◌ָּמה
ונפרדים ◌ְ ◌ַ
סלת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהבִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תה ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִה ּת ּוכוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָ ּ
זהב עוֹ ◌ֵמד
מראה ◌ָאדםָ◌ ,גּ ◌ֶון ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
להם ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
צדדיםָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ִ
זהב,
מראה ◌ָ ◌ָ
ה0מש ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ת ◌ֶקף ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
תקפוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ ֹ
ה0מ ׁש ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ּ
הריםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ּב ◌ָ ◌ִ
הת ◌ֶקף ׁ ◌ֶשל
מנּ ה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ּ ֹ
ארץְ◌ .ואוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ֶ◌ 3
ּומוֹ ◌ִליד אוֹ תוֹ ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ישוּ ד
קטב ◌ָ ׁ
ונקרא )תהלים צא( ◌ֶ ◌ֶ
עגלָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ראה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְּכ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ה0משַּ◌ ַ◌ ,
וכל
האדם ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהבָ◌ ְ◌ ,
הת ּוָ◌ ָ◌ %
עגל ◌ִ ּ
מתוֹ ֶ◌ ֵ◌ %
צהריםֶ◌ ְ◌ ,וזה יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ ּ
מאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
הט ◌ְ ◌ָ
האדם ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
הצד ◌ָ ◌ָ
אלה ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מאה
הט ◌ְ ◌ָ
0טים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ .ור ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
מתפ ◌ְ ◌ִ
מאה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הט ◌ְ ◌ָ
פרדים ◌ֵמר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
והם ◌ָ ◌ָ
עליוֵ◌ ְ◌ ,
ויש ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ָ ◌ָ
הרעׁ ֵ◌ ְ◌ ,
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ◌ַ ◌ָ
ְונקראים ◌ֵ ◌ֶּ
דדים
הצ ◌ָ ◌ִ
אלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מזדּ ◌ְּמ ◌ִנים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ַ ּ
הב ◌ִריתָ◌ ,הרֹ ׁ ◌ֶשם
נקראת זאתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא סוֹ ד ◌ַ ◌ְ ּ
דש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הק ֶֹ ◌ ׁ
◌ַ ◌ָ ּ
וכן )ישעיה כה( ◌ֶזה ה') ,שמות
האדםֵ◌ ְ◌ .
תמיד ◌ִעם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מצא ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ֶּ
נקראים ◌ֵ ◌ֶּ
אבל ◌ֵ ּ
א-הי%
אלה ◌ֱ ◌ֶ
אלהַ◌ ְ◌ ,
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אליָ◌ ֲ◌ .
טו( ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
ראלּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב )ישעיה מט( ◌ַגּ ם ◌ֵ ◌ֶּ
ואנכי
חנהִ◌ ֹ ָ◌ ְ◌ ,
תש ◌ַּכ ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
וכת ּוב )איכה א( ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
אני
אלה ◌ֲ ◌ִ
אש ◌ָ ּכ ◌ֵחָ◌ ְ◌ .%
 סוֹ ד ׁ ◌ֶשל זאת - -א ◌ֶ ׁ ◌ְבכ ּיוֹ ת.
לבכוֹ ת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ִ
להם ◌ִ ◌ְ ּ
חטא ◌ָגּ ◌ַרם ◌ָ ◌ֶ
בוֹ ◌ִכ ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ .שאוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ

ּבׂשמחה.
ֹורחים ְ ִ ְ ָ
ויקּבל א ְ ִ
ּבׂשמחה ִ ַ ֵ
לביתֹו ְ ִ ְ ָ
יּכנס ְ ֵ
האיׁש ִ ָ ֵ
ִאם ָ ִ
ׁשּלי הּוא!
ּׁשכינהִ ֶ :
ֹומרת ַה ְ ִ ָ
ּבּׁשעה ַהּזֹו א ֶ ֶ
ַָָ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
בא ◌ְ ◌ֵ
אלף )צא ,ז( ] :זוהר חדש ,פ' אחרי[ ּו ֹ
מצּ ◌ְ ּדֶ◌ ֶ◌ 2
פל ◌ִ ◌ִ
◌ִי ּ ֹ
מצד
עמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נסת ,הוֹ ◌ְ ◌ִ
מבית ◌ַה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ִ ◌ֵ ּ
◌ָ ◌ָ
לכים ◌ִ ּ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ַ ּ
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הב ◌ִנים.
וה0כינה ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָּלםְּ◌ ,כ ◌ֵאם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
מצד ◌ֶזהָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֶזהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלאכים ◌ִ ◌ַ ּ
מימינְ◌ #וגו',
רבבה ◌ִ ◌ִ ◌ֶ
אלף וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מצּ ◌ְדּ ֶ◌ ֶ◌ #
יפֹל ◌ִ ◌ִ
0עה ◌ַה ּזוֹ )תהלים צא( ◌ִ ּ
ּו ◌ַב ◌ָ ◌ָ
אלי#
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
מחסי ◌ְוגו', ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
אתה ה' ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עיניִּ◌ ַ◌ #
◌ַרק ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
תביט ◌ְוגו'ִּ◌ ,כי ◌ַ ◌ָּ
ויקבל
מחה ◌ִ ◌ַ ◌ֵּ
ש ◌ְ ◌ָ
לביתוֹ ◌ְּב ◌ִ ׂ
יכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ
רעה ◌ְוגו'ּ ָ◌ .כל ◌ֶזהִ◌ ,אם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
האיש ◌ִ ◌ָּ
וירא ּו ◌ֵנר
לאכיםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה-כינה ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
כש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מחה .וּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
רחים ◌ְּב ◌ִ ׂ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
לחן ◌ְ ◌ּ ָ◌ 3
מחה ַּ◌ -ב ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
ואש ּתוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ואי ׁש ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מתקןִ◌ ְ◌ ,
וש ◌ְ ◌ָ
מאיר ◌ְ ׁ ◌3
◌ֵ ◌ִ
0עה ◌ַה ּזוֹ
אשר ◌ְ ּב%
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ה0כינהֶ◌ :זה ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ה ּוא! )ישעיה מט( ◌ִי ◌ְ ׂ
מרת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאכיםָ◌ ְ◌ ,ויבא
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה0כינה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ואם -א ָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ -
אתפ ◌ָארִ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
ועמ ּה ◌ַ ◌ַּ
לכתָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ויאמרֶ◌ :זה ׁ ◌ֶש ◌ִּלי
מתחב ◌ִרים ◌ִע ◌ָּמםַ◌ ֹ ְ◌ ,
צבאוֹ ◌ָתיוּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
הרע ◌ִעם ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֵֶיצר ◌ָ ◌ָ
ויסת ◌ֵּלק
מטמ ◌ָאתוֹ ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מהצ ◌ָבאוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּלי! ּו ◌ִמ ◌ָ ּיד ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
עליו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ה ּואּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ
טמא.
מאכלוֹ ◌ָ ◌ֵ
אשּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אש ◌ִעם ◌ֵ ׁ
0אר ◌ֵ ׁ
וא0הִ◌ ְ◌ ,וי ◌ָ ◌ֵ
איש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
י"ה ◌ִמן ◌ִ ׁ
ודּ אי
עיןַ◌ ַ◌ .
למטעמוֹ ◌ָתיו ׁ ◌ֶשל ◌ַרע ◌ַ ◌ִ
ואל ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה )משלי כג( ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
תאו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
ואין צוֹ ◌ָאה ◌ֶ ◌ָּ
יצר
אלא ◌ֵ ◌ֶ
מלאה ◌ִקי"א צוֹ ◌ָא"הֵ◌ ְ◌ .
0לחנוֹ ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ◌ ְ◌ 3
טמא.
הרעֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ

ּדרכיA
ּבכל ְ ָ ֶ
ׁשמרָ ְ A
יצֶּוה ָּלִ 5ל ְ ָ ְ
מלאכיו ְ ַ
ִּכי ַ ְ ָ ָ
מס ◌ְ ּי ◌ִעים
לט ◌ֵהר ◌ְ ◌ַ
אלף )צא ,ז( ַ◌ :על ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
מצּ ◌ְ ּדֶ◌ ֶ◌ 2
פל ◌ִ ◌ִ
הבא ◌ִ ◌ָּ
◌ִי ּ ֹ
מלאכים
תראהִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
בא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
תחים לוֹ ּ .ו ֹ
לט ◌ֵמא ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
אוֹ תוֹ ּ ָ◌ .בא ◌ִ ◌ָּ
אדם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם
לכים ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
טמאים הוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים,
מתחב ◌ִרים לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אדם ה ּוא ◌ַצ ◌ִדּ יקּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ֵלִ◌ .%אם ◌ָ ◌ָ
ויש ◌ְמר ּו אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלֶ◌ .%זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ּ◌ִכי
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
יסת ◌ְּלק ּו
ואם -א ַ◌ּ ְ◌ ִ◌ -
מרְּ◌ #ב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָר ◌ֶכיִ◌ ְ◌ .#
לש ◌ָ ◌ְ
יצוּ ה ◌ָ ּלְ◌ ׁ ִ◌ #
מלאכיו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאכים ◌ַ ◌ְ ּ
טמאים,
מלאכים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםִ◌ ְ◌ ,וי ׁ ◌ְש ◌ְלט ּו ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ַ ◌ַּ
קראתי
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה) ,ישעיה נ( ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לגּ ◌ִ
מנהיגים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יהנּ ֹםּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
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עליו ר ּו ◌ַח
לטת ◌ָ ◌ָ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶ ◌ֶ
ְואין עוֹ ◌ֶנהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ָדּ ◌ְחקוֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ֵ
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם) ,איכה
לטים ◌ָ ◌ָ
מחלוֹ ת ,אוֹ ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מאה ,אוֹ ◌ַ ֲ◌
הט ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌3
עליו ◌ּ 3
וגם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עבה.
פלתוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
מעבוֹ ר ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלהַ◌ ְ◌ .
סכ ◌ָתה ◌ֶּב ◌ָ ָ◌
ג( ◌ַ ּ ֹ
ענן ◌ָלֲ◌ ֵ◌ %

רּוח
ׁשהרי ַ
ּבּבקר ִמּׁשּום ֶ ֲ ֵ
עיניו ַ ֶ
ידיו ַעל ֵ ָ
להעביר ָ ָ
לאדם ְ ַ ֲ ִ
ֵאין ָ ָ ָ
עליהם
ׁשֹורה ֲ ֵ ֶ
טמאה ָ
ְָֻ
יעקב
אלף )צא ,ז( ] :זוהר ח"א פ' וישלח )דף קסטַ◌ [(:ו ◌ִ ּי ◌ָ ּו ◌ֵתר ◌ַ ◌ֲ ֹ
יפל ◌ִמ ◌ִצּ ◌ְ ּדֶ◌ ֶ◌ 2
◌ִ ּ ֹ
תאנּ ה
ואמר) ,תהלים צא( ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
לבדּ וֹ ◌ְוגו'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אהלּ .#בא ◌ְ ◌ֵ
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ #
◌ֵ ◌ֶ
הרא ּוי לוֹ ,
שה ּו ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםׂ ָ◌ ָ◌ ,
עשה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ֲ
עשה ◌ְמאוֹ רוֹ ת,
הרביעי ◌ָ ◌ָ ׂ
ונתב ◌ֵאר] ,ואם תאמר[ ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
רש ּו ◌ָהּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
עצמהּ ,ו ◌ִמּ 0ום
חסרה ,אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
בנה ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
נבראה ◌ַה ּ◌ְל ◌ָ ◌ָ
ְואז ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
הקטינה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לש-ט ◌ָ ּכל ◌ָהר ּוחוֹ ת
נתן ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ׁ ◌ְ
חסר ◌ָוא"וַ◌ּ ִ◌ ,
מארת ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ֹ ֹ
מאהּ3◌ .כ ◌ָּלם
הט ◌ְ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ָ
סערה ּו ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
ְוה0דים ◌ְור ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
וכל ר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ּ3
חרבים
ונתמנּ ּו ◌ִּב ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
להסטוֹ תַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ִלים ּו ◌ְ ׁ
חרביםָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
מאה.
הט ◌ְ ◌ָ
מצד ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
במד ◌ָ ּברוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חזקים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
שדוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְב ◌ָ ׂ
וכלם ◌ִ ◌ַ ּ
חש ◌ָ ◌ֲ ◌ַ ◌ָּ
העקלתוֹ ן,
מנּ ◌ָ ׁ
מאה ◌ָ ּב ◌ָאה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
הרי ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌3
נת ◌ָ ּב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ַוהרי ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
אדם
להסטוֹ ת ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
התמ ◌ָנּ ה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ממ ׁשְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה ּוא ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
טמאה ◌ַ ◌ָּ
אצל ◌ְ ּב ◌ֵני
התמנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
הרע ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ .וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
אליוַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ָ
אליהם
בתחב ּולוֹ ת ◌ָ ּבא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בעקמ ּו ◌ִמ ּיוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עמםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ונמצא ◌ִ ◌ָּ
רכי ◌ַ ◌ָ ּ
אדם
הסטה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מדּ ◌ְ ◌ֵ
להסטוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְוגוֹ ◌ֵרם
מסטה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מות ◌ְ ◌ָ
וגרם ◌ָ ◌ֶ
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ִ ׁ
להט ◌ֵמא.
◌ָ ◌ֶ
להם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
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ונדבק
טמאה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עליו אוֹ תוֹ ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
להט ◌ֵמא ,מוֹ ׁ ◌ֵשָ◌ ָ◌ %
ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לטמא אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ
זמ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
וכמה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָּ◌ 3
עמוֹ ָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ִ ּ
מט ◌ְּמ ◌ִאים אוֹ תוֹ
והרי
מטמ ◌ִאים אוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
טמאּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ְוה ּוא ◌ָ ◌ֵ
טמאה
להט ◌ֵהר ,אוֹ תוֹ ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ִנתב ◌ֵארּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אלי%
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
ואז ◌ָ ּכת ּוב -א ◌ְ ◌ֶ◌ 3
עליוָ◌ ְ◌ ,
לש-ט ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְִנכ ּ ◌ֶפה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תאנּ ה
אמר ]כשאמר[ ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי, ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
אהלַ◌ ָ◌ .%
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
אהלּ ֵ◌ - #
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ליליתַ◌ ֶ◌ ְ◌ .
רעה  -זוֹ ◌ִ ◌ִ
אליָ◌ ָ◌ #
◌ֵ ◌ֶ
אמרנ ּו
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ונתב ◌ֵארִּ◌ ַ◌ .
רש ּו ◌ָה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
יקיםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
נבראה
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
ילהָ◌ ְ◌ ,
יחידי ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יצא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
לטתְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
טמאה ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ָאז ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
באר ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
חסרהּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
ְוהיתה ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ונגע ◌ֶזה ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ַעל
הרעַ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
נח ׁש ◌ָ ◌ָ
רעה? ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
רעהִ◌ .מי ◌ָ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ָ
אחד.
ונגע ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
חשָ◌ ָ◌ .
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
0נינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ַגע ◌ֵ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו
נגעי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
לאש ּתוֹ  ,ר ּוחוֹ ת
אדם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
קרב ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ַ
מאדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ואלה
ממנּ ּו ּומוֹ ◌ִלידוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
מתחממוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
טמאה ◌ָהי ּו ◌ָ ּבאוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ָ◌ ְ◌ 3
נאמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אדםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
נגעי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ִנקראים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אדם ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ
ושוֹ ◌ָרה
טמאה ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ׁ
והגּ ּוף ׁשוֹ ◌ֵכ ,%ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
◌ְו-א ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ְ ּבג ּופוֹ ◌ְ ◌ַ
אליו
קרבוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
טמאוֹ ת ◌ָ ּבאוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ
נקבוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
ולפעמים ר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
עליוִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכ%
ממנּ ּוּ ,ומוֹ ◌ִלידוֹ ת ◌ַ ◌ַ
מתחממוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
אליהן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ּומוֹ ׁ ◌ְשכוֹ ת אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
נראים
ולפעמים ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יקים ]נגעי בני אדם ,כמו בני אדם[ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ר ּוחוֹ ת ּו ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
בכל
ראשּ .ו ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ָערוֹ ת ◌ָ ּב ֹ ׁ
להם ◌ְ ׂ
לזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
אדםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ֶ
מראה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לה0מר ◌ִ ◌ִּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְו-א
דרכי ◌ַ ּ
פניהם ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵלְּ◌ %ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מטתוֹ ◌ְו-א
ילה ◌ְּב ◌ִ ּ◌ָ
הרי ◌ֵאין ◌ְלִ◌ %מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ֵשן ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
עמםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ּ◌ָט ◌ָמא ◌ִ ◌ָּ
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 Iזוהר תהלים I

I

וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַהגּ ּוף
ממנּ ּוָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
מות ◌ְויוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ׁ ◌ְ
טעם ◌ָ ◌ֶ
טוֹ ◌ֵעם ◌ַ ◌ַ
נש ◌ָמתוֹ ◌ִ ◌ֶּ
ונטמא.
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ושוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
זמינה ◌ְ ׁ
טמאה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נש ◌ָמה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ,ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
◌ְ ּב ◌ִלי ◌ְ ׁ ◌ָ
עיניו
ידיו ◌ַעל ◌ֵ ◌ָ
להעביר ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
דברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ארנוּ ◌ָ ◌ָ
ַוהרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
והרי
עליהםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
טמאה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הרי רוּ ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ .
◌ַּב ּב ◌ֶקרִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ִנתב ◌ֵאר.
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
אהב ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יעקבַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עדה
אחרת נוֹ ◌ֲ ◌ָ
לבדּ וֹ  ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ְ ◌ַ
אמרּ ,בא ◌ְ ◌ֵ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ִּ◌ ַ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ְ
להז ◌ַדּ ◌ֵ ּוג ◌ִ ּ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ
אמר
יחידיְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הר ׁ ◌ָשעַ◌ ,ו ◌ֵ ּי ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ִפיַ◌ .מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ִפי? ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בלעם ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יחידי ◌ְואוֹ ◌ֵרב ◌ַעל
חש ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלִ◌ ִ◌ ְ◌ %
ארחַּ◌ .כ ◌ָנּ ◌ָ ׁ
עלי ַֹ ◌
ׁ◌ְש ◌ִפיפוֹ ן ◌ֲ ◌ֵ
יחידיָ◌ .מה
היה הוֹ ◌ֵלִ◌ ִ◌ ְ◌ %
לעם ◌ָ ◌ָ
ביליםּ ָ◌ ,כַ◌ %גּ ם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
רכים ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
טמאהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵל%
עליו ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
להמ ׁ ◌ִשיָ◌ ָ◌ %
הט ◌ַעם? ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
זמנּ ים ◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ֲ ◌ִ ּ
אפל ּו ◌ָ ּב ◌ִעיר ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ְיד ּו ◌ִעים,
ְיחידי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ִ
אדם
ילָ◌ ָ◌ #
זמן ,א ◌ֵ ◌ֵ
לכן ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
טמאהֵ◌ ָ◌ .
עליו ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 3
מוֹ ׁ ◌ֵשָ◌ ָ◌ %
לכים
אדם הוֹ ◌ְ ◌ִ
בעירֶ◌ ,א ◌ָ ּלא ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ְיחידי ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶר #וּ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ִ
ילה,
יחידי ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ילָ◌ ָ◌ #
ועל ◌ֵּכן ,א ◌ֵ ◌ֵ
ונמצאים ׁ ◌ָשםַ◌ ְ◌ ,
וש ◌ִבים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ָ
תלין
הט ◌ַעם ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ִ
והינ ּו ◌ַ ּ◌ַ
נמצאיםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אדם -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בני ◌ָ ◌ָ
הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ְ ◌ֵ
ילה.
הארץ ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
להחזיק גּ ּוף ◌ֵמת ◌ְּב ◌ִלי ר ּו ◌ַח ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ִנבלתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
יחידי ◌ַּכ ◌ָנּ ◌ָח ׁש
היה הוֹ ◌ֵלִ◌ ִ◌ ְ◌ %
הרשע ◌ָ ◌ָ
לעם ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ %אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו.
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 Iזוהר תהלים I

I

ֹותם
ֹוׂשה א ָ
אדם ,ע ָ
ּבני ָ ָ
ׁשֹורה ַעל ְ ֵ
ּכׁשּזֹו ָ
ֹולה? ְ ֶ
לּמה ִהיא ח ָ
חֹולה ָ ָ -
ָ
ֹונם
מּממ ָ
קּמצנים ִ ָ
ַ ְ ִָ
רעה ◌ְוגו'
אלי! ◌ָ ◌ָ
תא ◌ֶנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
א ◌ְ ◌.
ראיתי ּ◌ַת ◌ַחת
רעה חוֹ ◌ָלה ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ואמר) ,קהלת ו( ◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ָ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים
האדם ◌ֲאטוּ ◌ֵמי ◌ֵלבִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש/א ◌ִ ׁ ◌ְ
ה0מ ׁשַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ֶ
רעה
ויש ◌ָ ◌ָ
רעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא חוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ ׁ
יש ◌ָ ◌ָ
וכי ◌ֵ ׁ
רעה חוֹ ◌ָלה ִ◌ ְ◌ -
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ .י ׁש ◌ָ ◌ָ
אינה חוֹ ◌ָלה? ◌ֶ ◌ָּ
מצד
רעה חוֹ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ָ
אל ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
0נינ ּוּ ַ◌ ִ◌ ,
כשרוֹ ◌ִצים
אוירּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
קעים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
הבוֹ ◌ְ ◌ִ
עלי ◌ִדין ◌ַ ּ
צאים ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
ה7מאל יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ֹ
צאים
אחר ◌ָ ּכ %יוֹ ◌ְ ◌ִ
רבהַ◌ ַ◌ .
נקב ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
אבים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ונ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ִ
לצאת ,הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
משוֹ ◌ְ ◌ִ
אוירים ּו ◌ְ ׁ
קעים ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
אחדּ ,ובוֹ ◌ְ ◌ִ
מתחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אמר
רעהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נקרא ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ָ
אדםָ◌ ְ◌ ,
לבני ◌ָ ◌ָ
מתקרבים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ּ
תא ◌ֶנּ ה? ◌ִמּ 0ום
רעהַ◌ .מה ◌ֶזה -א ◌ְ ◌3
אליָ◌ ָ◌ #
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
)תהלים צא( ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
למה ◌ִהיא חוֹ ◌ָלה?
תחב ּולוֹ ת ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ּ
אדם .חוֹ ◌ָלה ָּ◌ ָ◌ -
מממוֹ ◌ָנם.
קמ ◌ָ ◌ִ
שה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
אדם ,עוֹ ◌ָ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּזוֹ ׁשוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
צנים ◌ִ ◌ָּ
מרת לוֹ ◌ַאל
אליו ִ◌ -היא מוֹ ◌ָחה ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
צדקה ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ִאים ◌ַגּ ◌ָ ּב ◌ֵאי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּתוֹ ◌ִציא ◌ִ ◌ֶ ◌ְּ
לאכל
הענ ◌ִ ּיים ִ◌ -היא מוֹ ◌ָחה ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ּ ָ◌ .בא ה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ֹ
מ0לּ ָ◌ .%ב ◌ִאים ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
לאחרּ .ו ◌ִמ ּיוֹ ם
מר אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לש ֹ
מממוֹ נוֹ ִ◌ -היא מוֹ ◌ָחה ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ָּ
האדםִ◌ ,היא חוֹ ◌ָלהְּ◌ ,כמוֹ ◌ַהגּ וֹ ◌ֵסס ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ אוֹ ◌ֵכל
ׁ◌ֶש ◌ְ0ר ּו ◌ָיה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רעה חוֹ ◌ָלה.
ולכן ◌ִהיא ◌ָ ◌ָ
ְואינוֹ ׁשוֹ ◌ֶתהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ
)צא ,יא( ] :זוהר ח"ב) ,פרשת המן דף ס"ה[(.

יתן
אשר ◌ִ ּ◌ֶ
חכמה ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,קהלת ו( ◌ִאי ׁש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וח ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶל %צוֹ ◌ֵ ◌ַ
מה ◌ַ ּ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְש ֹ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה,
וכבוֹ ד ◌ְוגו'ָ◌ ּ ַ◌ .
נכסים ◌ְ ◌ָ
עשר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הא-הים ֹ ׁ ◌ֶ
לוֹ ◌ָ ◌ֱ ִ◌
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I

יתן
אשר ◌ִ ּ◌ֶ
איש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ראשוֹ ּ ָ◌ .כת ּוב ◌ִ ׁ
ואין סוֹ פוֹ ֹ ׁ
ראשוֹ סוֹ פוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵאין ֹ ׁ
ליטנּ ּו
וכבוֹ ד ◌ְוגו'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְו-א ◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֶ
נכסים ◌ְ ◌ָ
עשר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הא-הים ֹ ׁ ◌ֶ
לוֹ ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
האדם?
רש ּות ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לאכל ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו? ◌ִאם ◌ָ ּכ ,%ה ּוא ◌ֵאינוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
הים ◌ֶ ◌ֱ ֹהא ◌ִ
◌ָ ◌ֱ
◌ֶ ◌ָ ּ
היינ ּו
ממנּ ּו ִ◌ ָ◌ -
לאכל ◌ִ ּ◌ֶ
הא-הים ◌ֶ ◌ֱ ֹ
יעזבנּ ּו ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
אלא ◌ִאם ◌ָ ּכת ּוב ◌ְו-א ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מרים ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ .%
האמין
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ליטנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אלא )כתוב( ◌ְו-א ◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֶ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
ואחז ◌ָ ּב ּהּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא -א ◌ִ ׁ ◌ְ
רעה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְלאוֹ ◌ָת ּה ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִליטוֹ
תה.
רצה ◌ָ ּב ּה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חתיו ◌ַעל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
ברה ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ואחז אוֹ ◌ָ ּ
עליה ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ ּ
מתקרב
רכיו ◌ְּכמוֹ גּ וֹ ◌ֵססֶ◌ ׁ ,ש5א אוֹ ◌ֵכל ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ֶתה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ְוכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ◌ַעד אוֹ תוֹ יוֹ ם
לממוֹ נוֹ ◌ְו-א מוֹ ◌ִציא ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוׁ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ
עליו.
טל אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ְ ◌ִוי ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,ויבא ◌ַ ◌ֵ
לבעליו
עשר ׁ ◌ָשמ ּור ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וח ◌ְואוֹ ◌ֵמר) ,שם ה( ֹ ׁ ◌ֶ
המ ◌ֶל %צוֹ ◌ֵ ◌ַ
מה ◌ַ ּ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְש ֹ
רש אוֹ תוֹ .
האחר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ׁ
עליו? ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
לרעתוֹ ִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
העשר? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה
עליו ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
זכה ◌ִ ◌ְ
ולמה ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָּ
והתרצה ◌ָ ּב ּה ]זהו שכתוב לרעתו ,בשביל אותה
תה ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
האמין ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
רעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
זכה
רעהָ◌ ָ◌ ,
תה ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ְודבק ◌ָ ּב ּהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רעה[ ◌ ◌ָ ◌ַ
האחר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְנד ◌ַ ּבק ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
לרעתוֹ ,
העשרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עלים ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
הב ◌ָ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
]זה[ ◌ִ ◌ְ
הרויח לוֹ ◌ֶזה.
היה ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּבק ◌ָ ּב ּהַ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
רעתוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְּכלוֹ ◌ַמרִ◌ ,מּ 0ום ◌ָ ◌ָ

לגברים
לפעמים ִ ְ ָ ִ
ׁשּמתהּפכֹות ִ ְ ָ ִ
ׁשּתי רּוחֹות ֶ ִ ְ ַ ְ
יֹוצאֹות ְ ֵ
הּזה ְ
מההיכל ַ ֶ
ֵֵַ ָ
ּבאויר
ּבעֹולם ָ ֲ ִ
ׁשֹוטטים ָ ָ
ּומ ְ ִ
הֹולכים ְ
ואּלּו ְ ִ
לנ ִׁשים ְ ֵ
ולפעמים ְ ָ
ְ ְִָ ִ
רעה ◌ְוגו'
אלי! ◌ָ ◌ָ
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
א ◌ְ ◌ֶ◌ .
לפעמים
תהפכוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מההיכל ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ◌ְצאוֹ ת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ר ּוחוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
לנשיםּ ֵ◌ ְ◌ ,
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
משוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ּו ◌ְ ׁ
ואל ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ולפעמים ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
לגברים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
)צא ,יא( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רס"ד[(.
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I

ברים
לגּ ◌ָ ◌ִ
ונראים ◌ַ ◌ְ
החלוֹ םִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אנשים ◌ְּבתוֹ ֲ◌ ַ◌ %
חקים ◌ִעם ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
אוירְ◌ ,וצוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
טלים ◌ֶאת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ַקת
החלוֹ םְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
מראה ◌ַ ◌ֲ
◌ְּכמוֹ ◌ָנ ׁ ◌ִשים ◌ָיפוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
גבריםּ ֵ◌ ְ◌ ,
רעה
נקראוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נראים ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לנּ ׁ ◌ִשים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
האדםַ◌ .אף ◌ָ ּכָ◌ ַ◌ %
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ונגע ,א
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ #
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
אמר )תהלים צא( ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
ונגעְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אהלּ ֵ◌ ְ◌ .#
למטה,
נקראוֹ ת ר ּוחוֹ ת ּ◌ַת ◌ְ ּ
ואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
חתוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
האשֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְסעוֹ ת ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו
להבת ◌ָ ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ַ◌ ׁ %ש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אש,
להבוֹ ת ◌ֵ ׁ
ההיכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ,יוֹ ◌ְצאוֹ ת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֲ
מעלה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ֵ◌ ַ◌ %
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְואל ּו ◌ָטסוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ ּ
אמרנ ּו,
נעש ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ר ּוחוֹ ת ◌ְּכ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואל ּו ◌ַ ◌ֲ ׂ
מנעים
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
מאה ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ַ◌ .
הט ◌ְ ◌ָ
ְוהכל ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ּ◌3
◌ ◌ַ ּ ֹ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
דדים ◌ַ ◌ָּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,משלי ז(
מהםַ◌ ְ◌ ,
מרים ◌ֵ ◌ֶ
ונש ◌ָ ◌ִ
הלל ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מהצ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ
זרה ◌ְוגו'
מא0ה ◌ָ ◌ָ
מרָ◌ ִ◌ ֵ◌ %
לש ◌ָ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ

ֹוליד
היה מ ִ
ולא ָ ָ
מא ְׁשּתֹו ְ ֹ
אדם ֵ ִ
ּפרׁש ָ ָ
ׁשנה ָ ַ
ּוׁשלׁשים ָ ָ
מאה ְ ֹ ִ
ֵָ
הבל
קין ֶאת ֶ ֶ
ּׁשהרג ַ ִ
ִמ ֶ ָ ַ
רעה ◌ְוגו' )צא ,יא( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף ע"ו[(:
אלי! ◌ָ ◌ָ
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
א ◌ְ ◌ֶ◌ .
אשר
ואיש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
תגלהַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתחׁ ִ◌ ְ◌ ,
אבי- %א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ערות ◌ֲאחוֹ ת ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ַ
ערותה ◌ְוגו'.
אמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחתוֹ ◌ַּבת ◌ָ ◌ִ
◌ִי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ֲ ֹ
וראה ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
אביו אוֹ ◌ַבת ◌ִ ּ
היה
מאש ּתוֹ ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ֵ ◌ִ ׁ ◌ְ
רש ◌ָ ◌ָ
שים ׁ ◌ָש ◌ָנה ּ ◌ָפ ◌ַ ׁמאה ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
ׁ◌ָשם ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ֵ◌ ,
אש ּתוֹ .
להזדּ ◌ֵ ּוג ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רצה ◌ָ ◌ָ
הבל -א ◌ָ ◌ָ
קין ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
מ0הרג ◌ַ ◌ִ
מוֹ ◌ִלידַ◌ ָ◌ ֶ◌ ִ◌ .
מיתה.
ועל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ָ
עליו ◌ְ ◌ַ
גזרה ◌ָ ◌ָ
0עה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אמרִ◌ ,מ ◌ָ ◌ָ
ַרבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
מאש ּתוֹ ּ .ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
הלה? ◌ִמ ◌ָ ּיד ּ ◌ָפ ◌ַר ׁש ◌ֵ ◌ִ ׁ ◌ְ
לב ◌ָ ◌ָ
אני אוֹ ◌ִליד ◌ַ ◌ֶ ּ
למה ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
אמרָּ◌ ָ◌ ,
מזדּ ◌ְ ּוגוֹ ת ◌ִע ּמוֹ ◌ְוהוֹ ◌ִליד ּוְ◌ .ואוֹ ◌ָתם
נקבוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ָבאוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ר ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
אדם,
נגעי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ונקראים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יקים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ִ ּז ◌ִ
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ִליד ּו ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ַּ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
הב ◌ִית ּו ◌ְבבוֹ רוֹ ת
פתח ◌ַ ◌ַ ּ
אדם ◌ְו ׁשוֹ ◌ִרים ◌ְּב ◌ֶ ◌ַ
מסיתים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ְואלה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
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פתח ◌ֵ ּביתוֹ ◌ַה ◌ֵ0ם
מצא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
הכ ּ◌ֵסאַ◌ ְ◌ .
בבתי ◌ַ ◌ִּ
ּו ◌ְ ◌ָ ּ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
מתרחקים
רחים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
כתרים ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ַש ◌ַדּ י ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהלַ◌ .#מה ◌ֶ ּזה
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממנּ ּוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
◌ִ ◌ֶּ
יקרב? ◌ֵ ּ
אדם.
נגעי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ונגע -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ַ
עליוֹ ןּ ִ◌ ,ב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ◌ָקדוֹ ׁש,
אדם ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ◌ֶ ◌ְ
ולמדנ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַרד ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אליו
קרב ּו ◌ֵ ◌ָ
ותחתוֹ ◌ִניםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ ◌ְָורא ּו אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ְ
חש ◌ַעל ◌ַח ◌ָ ּוה
הנּ ◌ָ ׁ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ָ
ְוהמליכ ּוה ּו ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
0ם )נתיחסו(
קיןּ ,ו ◌ִמ ◌ָ
לידה ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכ %הוֹ ◌ִ ◌ָ
זהמהַ◌ ַ◌ ,
והטיל ◌ָ ּב ּה ◌ָ◌ ֲ◌ 3
◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
והר ּוחוֹ ת
ה0דים ◌ְ ◌ָ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְמדוֹ ר ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
ִנתח ◌ְ ּיב ּו ◌ָ ּכל דּ וֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ַ
יש
חצי ◌ֵ ׁ
והר ּוחוֹ תִ◌ ֲ◌ ,
ה0דים ◌ְ ◌ָ
נמצא ּוּ ,ו ◌ִמ ◌ִ ּצדּ וֹ ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ָ◌ %כל ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
מ0ם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ◌ָ
מעלה.
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אכים ◌ֶ ◌ְ
וחצי ◌ִמ ּ◌ַמ ◌ְל ◌ָ ◌ִ
מטהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִמ ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ָּ
נמצא ּו ◌ְּכגוֹ ן ◌ֶזה -
אחריםּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מאדם אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ְוכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְלד ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
מאדם,
אחר ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְלד ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
מהעליוֹ ◌ִניםַ◌ ַ◌ .
וחצי ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מהת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חצי ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
◌ֲ ◌ִ
)חזרו לו קצת מאותן רוחות שיצאו מתשוקתו בחלום( הוֹ ◌ִליד ◌ֵמאוֹ ◌ָתן
חתוֹ ◌ִנים,
הת ◌ְ ּ
וליפי ◌ַ ּ◌ַ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ליפי ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ר ּוחוֹ ת ◌ָ ּבנוֹ ת ׁ ◌ֶשדּ וֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ִ
הא-הים ◌ֶאת ◌ְ ּבנוֹ ת
בני ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,בראשית ו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
וטע ּו ◌ָּ◌ 3
אחד
וזכר ◌ֶ ◌ָ
אחריהןָ◌ ָ◌ ְ◌ .
כלם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הנּ ה ◌ְוגו'ָ◌ ְ◌ ,
טבת ◌ֵ ◌ָ
האדם ◌ִּכי ֹ ֹ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
וקרא ּו לוֹ ּת ּו ◌ַבל
קיןְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ִנמצא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֵמר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַצד ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
אחריה,
הב ◌ִר ּיוֹ ת טוֹ ◌ִעים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
והי ּו ◌ַ ◌ְ ּ
עמוֹ ָ◌ ְ◌ ,
אחת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נקבה ◌ַ ◌ַ
קיןּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
יצאה ◌ִ ּ
והם
אחריםֵ◌ ְ◌ ,
וש ◌ִדים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יצא ּו ר ּוחוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ממ ◌ָנּ ה ◌ָ ◌ְ
נעמ"הֶ◌ּ ִ◌ .
ְונקראת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחרים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמצ ּו ◌ִיים
ברים ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
דיעים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אויר ּומוֹ ◌ִ ◌ִ
ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
ונעמה
להרג ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קין ◌ַה ◌ֶ ּזה הוֹ ◌ִציא ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ַ ◌ִזין ◌ַ ◌ֲ ֹ
למ ◌ָּטהְ◌ .ות ּו ◌ַבל ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
ּ
עכשו ◌ִהיא
ועד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
בצדּ ּהַ◌ ְ◌ .
ונדב ◌ָקה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רגש ּהּ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
התרעשה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַה זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
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חקת ◌ִעם ◌ְ ּב ◌ֵני
הגּ דוֹ לְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצאת ◌ְוצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רה ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְשאוֹ ן ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
◌ַק ◌ֶ ּי ◌ֶמתּ ,ו ◌ְמדוֹ ◌ָ ּ
אדם,
הת ׁש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
תה ◌ַ ּ◌ְ
מתחמ ◌ֶמת ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
מהם ◌ַּב ◌ֲחלוֹ ם ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
אדםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
טלתְ◌ ,ו-א יוֹ ◌ֵתרּ .ו ◌ֵמאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה
ְונד ◌ֶ ּב ◌ֶקת ּבוֹ ְ◌ּ .ת ׁש ּו ◌ָקה ◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ
אחרים ◌ָלעוֹ ◌ָלם.
מינים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ציאה ◌ִ ◌ִ
מתעב ◌ֶרתּ ,ומוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
והב ◌ִנים ◌ַ ◌ָּ
נקבוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני
נגד ◌ְ ◌ֵ
נמצאים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לידה ◌ִ ◌ְּ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
מהם ּומוֹ ◌ִלידוֹ ת ר ּוחוֹ תָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
וכלם
מתעברוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
האדםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
והיא
מגדּ ◌ֶלת אוֹ ◌ָתםִ◌ ְ◌ .
והיא ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
הראשוֹ ◌ָנהִ◌ ְ◌ ,
לילית ◌ָ ◌ִ ׁ
לכים ◌ֶאל ◌ִ ◌ִ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
תיהְ◌ .ורוֹ ◌ָאה ◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני
יוֹ ◌ֵצאת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְורוֹ ◌ָצה ◌ִתינוֹ קוֹ ◌ֶ ◌ָ
לה0אב ◌ְלר ּוחוֹ ת ּ◌ִתינוֹ קוֹ ת
להרג אוֹ ◌ָתםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
להם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ונדב ◌ֶקת ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ָ ◌ָ
מז ◌ַדּ ּ◌ְמ ◌ִנים ׁ ◌ָשם
תה ◌ָהר ּו ◌ַח )תינוק(ּ ,ו ◌ִ ◌ְ
האדםְ◌ ,והוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לכת ◌ִעם אוֹ ◌ָ ּ
תה
לפניהְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
וטסים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ש ר ּוחוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תִ◌ ָ◌ ְ◌ ,ׁ◌ָש ׁ
ממ ◌ָנּ ה אוֹ ◌ָ ּ
טלים ◌ִ ◌ֶּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ושם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ׁ ְ◌ ,
תה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מנּ ◌ִ
◌ָהר ּו ◌ַח )תינוק(ּ ,ו ◌ַ ◌ִ
יחים אוֹ ◌ָ ּ
מזהירה ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני
לפניוִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ %ה ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נחקקים )לומדים( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אדם
נמצא ◌ָ ◌ָ
ודּ איִ◌ .אם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדשיםַ◌ ַ◌ ,
והייתם ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
והתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
האדםִ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ָ
מזמין ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת
ממ ◌ָנּ הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָאז ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָקדוֹ ׁש- ,א פוֹ ◌ֵחד ◌ִ ◌ֶּ
לאכים ◌ַ ◌ְ ּ
מרים ◌ֶאת
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
אמרנ ּוׁ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שת ◌ַ ּ◌ַאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
להרע לוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ,א
והיא -א ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התינוֹ קִ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ִ
תא ◌ֶנּ ה
הט ◌ַעם -א ◌ְ ◌3
אהלָ◌ .#מה ◌ַ ּ◌ַ
יקרב ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ #
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ◌ .
חשק
וכתוּ ב ◌ִּכי ◌ִבי ◌ָ ׁ ◌ַ
יצוּ ה ◌ָ ּלָ◌ ְ◌ .#
מלאכיו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
רעה? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אליָ◌ ָ◌ %
◌ֵ ◌ֶ
ַואפל ◌ֵטהוּ .
◌ ◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
אזי
מאהַ◌ ֲ◌ ,
הט ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַ ּ◌3
אדם -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ָ ◌ָ
נמצא ◌ָקדוֹ ׁשְ◌ ,ו ׁשוֹ ◌ֵלף ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ַ ּ
רגת
ואם ◌ִהיא הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חקת ◌ִעם אוֹ תוֹ ◌ִתינוֹ קִ◌ ְ◌ .
◌ִהיא ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְוצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למים.
ממ ◌ָנּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְו-א ◌ָ ◌ָזזה ◌ִ ּ◌ֶ
נש ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ תוֹ ִ◌ ,היא ◌ִ ׁ ◌ְ
אבת ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
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I

לפניה
והזדּ ◌ְּמנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
הרגה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האחרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר ,אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
הרי
תה ◌ָהר ּו ◌ַחֵ◌ ֲ◌ ,
טלים ◌ִ ּ◌ֶ
שה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה אוֹ ◌ָ ּ
להרג אוֹ ◌ָתם?
לטת ◌ַ ◌ֲ ֹ
למה ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הט ◌ְ ◌ָ
נמצא ּו ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ּ◌3
א ◌ִ ◌ְ ◌ְמאהָּ◌ ָ◌ ,
◌ֶ ◌ָ ּ
מתכ ◌ֵ ּון
אבל -א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מתקדּ ׁשָ◌ ֲ◌ ,
האי ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אלא ◌ֶזה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
לש-ט ◌ַ ּבגּ ּוף ◌ְו-א
נטמאִּ◌ ,כי ◌ָ ּכִ◌ %היא ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ִ ׁ ◌ְ
לה ◌ָּט ◌ֵמא ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
להתחמם ◌ִעם
נעמה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
נמצא ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ולפעמים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָבר ּו ◌ַחִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
עמ ּה,
אדם ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ונמצא ◌ָ ◌ָ
אדםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
קשר )בקשוי( ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה ◌ִ ◌ָּ
עמ ּהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אש ּתוֹ ◌ְ ׁ
מ0נתוֹ ְ◌ ,ואוֹ ◌ֵחז ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ
ושוֹ ◌ֵכב ◌ִ ◌ָּ
והרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ּלוֹ
הבן ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִליד
היתה לוֹ ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ָ◌ ,אז אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נמצא.
הרי ◌ַ ּב ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נעמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מצ ◌ָדּ ּה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ִ ◌ִ ּ
ונקש ◌ֶרת
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
דעת ◌ַ ◌ָ
לילי"ת ◌ְורוֹ ◌ָאה אוֹ תוֹ ִ◌ ,היא יוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ◌ִ
נעמהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
האחרים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מגדּ ◌ֶלת אוֹ תוֹ ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ּבוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ונמצאת ◌ִע ּמוֹ
רגת אוֹ תוֹ .
רבים ◌ְו-א הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְַזמ ◌ִנּ ים ◌ַ ◌ִּ
מתיאשת ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
נחסרְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
לבנה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לבנה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אישֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ּו ◌ִ ׁ
מתחדּ ׁ ◌ֶשת
לבנה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
לבנה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
קדת ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
מגדּ ◌ֶלת
אלה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
לילי"ת יוֹ ◌ֵצאתּ ,ופוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ִ◌ ,
ריהם
אש ◌ֵ ◌ֶ
זמןְ◌ ׁ ַ◌ .
האיש ּ ◌ָפג ּום ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ואז אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
חקת ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ְ◌ ,
◌ְוצוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב) ,ישעיה
קד0ת ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,%
תקדּ ׁ ◌ִשים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ◌ 3
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
מדּ י ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַּב ּתוֹ ◌ְוגו'ֶ◌ .את
חדשוֹ ּו ◌ִ ◌ֵ
חדש ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ׁ
ְוהיה ◌ִמ ◌ֵדּ י ֶֹ ◌ ׁ
סו( ◌ ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ַ ◌ָּ
מדאי
אש ◌ְ ◌ַ
ספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ְ
הלל ּו ◌ִגּ ◌ָּלה ׁ ◌ְש ֹ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
מה ◌ַ ◌ֶּטמאה
מיני ◌ָ◌ ְ◌ 3
וחמ0ה ◌ִ ◌ֵ
וארבע ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אלף ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
מצאנ ּו בוֹ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ֶלּ ,%ו ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶּ
למ ◌ֶל%
מדאי ◌ַ ּ◌ֶ
אש ◌ְ ◌ַ
אדםֶ◌ .את ◌ֶזה ◌ִגּ ◌ָּלה ◌ַ ׁ ◌ְ
טמאים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עינים,
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֲאט ּו ◌ִמים ּו ◌ְסת ּו ◌ֵמי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
לבני ◌ָ ◌ָ
להם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מה .אוֹ י ◌ָ ◌ֶׁ◌ְש ֹ
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מדים
יחים ◌ֵאיֵ◌ %הם עוֹ ◌ְ ◌ִ
מעים ◌ְו-א ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ִ
דעים ◌ְו-א ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְו-א יוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי
מסת ◌ְּכ ◌ִליםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ואינם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לפניהםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
עצה ּו ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
והנּ ה ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ִ◌ ְ◌ .
להנּ ◌ֵצל ◌ֶ ◌ָּ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עצה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
אלא ◌ָ ּב ◌ֵ ◌ָ
אנשים ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֵאין ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
לילה.
אשר -א ◌ָטהוֹ ר ◌ִמ ◌ְּק ◌ֵרה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
איש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יהיה ◌ְבׁ ִ◌ %
)דברים כג( ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
וקאּ ְ◌ ִ◌ ,
ארנ ּו
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
וקאֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לילה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
מק ◌ֵרה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יהיה ◌ָטהוֹ ר ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אשר -א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכּ ָ◌ %כת ּוב ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
עצת ◌ַ ּ
ברים ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ַ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְּ
א-היכם.
אני ה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
קדשים ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ
והייתם ◌ְ ׁ ◌ִ
והתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהִ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,

ּבּנׁשים
יֹותר ַ ָ ִ
ּכׁשפים ֵהם ֵ
ַה ְ ָ ִ
רבי
רעה ◌ְוגו' )צא ,יא( ] :זוהר חדש-מדרש רות[ ◌ַ ◌ִ ּ
אלי! ◌ָ ◌ָ
תא ◌ֶנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
א ◌ְ ◌.
הט ◌ַעם
עזריה ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ִאי ׁש ◌ְּכ ◌ַפר אוֹ נוֹ ָ◌ ,מה ◌ַ ◌ַּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב(
בריםֶ◌ ׁ ,
◌ַה ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ◌ֵהם יוֹ ◌ֵתר ◌ַּב ◌ָנּ ׁ ◌ִשיםְ◌ ,ו-א ◌ַּב ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים
מכ0ף? ◌ָ ◌ַ
תח ◌ֶ ּיהְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
0פה -א ◌ְ ◌ַ
מכ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
רעהֶ◌ .זה ּו ◌ַצד
רעה- .א ◌ָכת ּוב ◌ָרעֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ָ ◌ָ
אליָ◌ ָ◌ #
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
צא( ,א ◌ְ ◌ֶ◌ .
קבה
הנּ ◌ֵ ◌ָ
לאהלֶ◌ - #זה ּו ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכרּ .ו ◌ִמן ◌ַ ◌ְ
יקרב ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ודּ איַ◌ ֶ◌ ְ◌ .
קבה ◌ַ ◌ַ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
הרעים ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ָלעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו
העסקים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הכ ׁ ◌ָש ◌ִפיםָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכל ס ּו ◌ֵגי ◌ַ ◌ְּ
הא0ה ◌ְוגו'ּ .ו ◌ַמה
ממ ◌ֶות ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת ז( ּומוֹ ◌ֶצא ◌ֲ ◌ִ
אני ◌ַמר ◌ִ ◌ָּ
אחד אוֹ ◌ֵמרּ ָ◌ ,כל
עיאָ◌ ֶ◌ .
ורבי ◌ְיהוֹ ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ַי ◌ַנּ אי ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ידיה? ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ּזה ◌ֲאס ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מדּ ◌ָינ ּה
לידוֹ - ,א ◌ִ ◌ָינּ ◌ֶקה ◌ִ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ָד ּה ◌ְ ◌ָ
מקבל ◌ִ ּ◌ֶ
א0ה ,אוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
גע ◌ָ ּב ◌ִ ◌ָ
◌ַהנּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
ליד -א ◌ִ ◌ָינּ ◌ֶקה ◌ָרעֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲאס ּו ◌ִרים
אמר ◌ָיד ◌ְ ◌ָ
יהנּ ֹםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ֵגּ ◌ִ
נח ׁש
מיני ◌ַ ◌ַ
קבה ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ֵ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
ואחד אוֹ ◌ֵמרִ◌ ,מן ◌ַ ◌ְ
ודּ איָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ָידיהַ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ֶ ◌ָ
ידיהֶ◌ ׁ ,ש5א
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ֲאס ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
רעיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הרה ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ִ ◌ְ
ְוכּ 0וף ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
ממיתים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ָכל
רגים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ה0מיםָ◌ ,הי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
לה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
תנים ◌ָ ּ
ּ
קבה ◌ֶ ◌ָּ
כ ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָז ◌ָכרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
אלא ◌ַּב ּ ֹ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
מתגּ ◌ֶ ּב ◌ֶרת ◌ַ ◌ְ
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זמןֵ◌ ְ◌ .
◌ֵעת ּו ◌ְ ◌ַ
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האדם
יע ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
להש ◌ִ ּב ◌ַ
דעת ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
עמקים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא יוֹ ◌ַ ◌ַ
ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
נה) .שהיא יודעת בכל מיני כישוף והאדם צריך להשלים
◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
להש ◌ִלים ◌ֶאת ◌ְרצוֹ ◌ָ ּ
בדברים ◌ֲ ◌ִּ◌ 3
טמאה.
עמקיםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶשל ◌ָ◌ ְ◌ 3
במה? ◌ַ ּב ◌ֵ0םּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רצונה( ּו ◌ַ ּ◌ֶ
ניהם
ברים ◌ַ ּב ◌ָ ּז ◌ָכרּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
והדּ ◌ָ ◌ִ
שים ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ּהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ְועל ◌ֵּכן ◌ַה ◌ַּמ ◌ֲע ◌ִ ׂ
◌ ◌ַ
נמצאים
מיני ◌ַה ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קבהּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֵ◌ ִ◌ %
מהנּ ◌ֵ ◌ָ
ררים ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
קבהְ◌ ,ו-א ◌ַּב ◌ָ ּז ◌ָכר.
◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
נכפהְ◌ ,ו-א
נשיםִ◌ ,אם ◌ִנדּ וֹ ת הן ֶ◌ ּ ְ◌ -
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ,העוֹ ◌ֵבר ◌ֵּבין ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ָתז ּוז מגּ ּופו ◌ִאם -א ◌ַ ּי ◌ַעש ּו לוֹ ◌ָדּ ◌ָברּ ָ◌ ַ◌ ,
סכ ◌ַנת ◌ָדּ ם אוֹ
עין ◌ָ ◌ָ
אינן ◌ִנדּ וֹ ת ִ◌ ַ◌ -
ואם ◌ֵ ◌ָ
מז ◌ֶּמ ◌ֶנת לוֹ ִ◌ ְ◌ .
הריגה ◌ְ ◌3
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הרע ׁשוֹ ◌ֵלט ּבוֹ ◌ְ ּבג ּופוֹ
אחת
מלאיַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
אוֹ ◌ְ ּב ◌ָממוֹ נוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִּבי ◌ַנח ּום ◌ְּב ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
הסת ◌ְּכל ּו בוֹ ,
נשיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
עבר ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ׁ ◌ִ
קסריןַ◌ ָ◌ .
כרֶ◌ ׁ %של ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
היה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
תה
והסת ◌ֵּכן ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ְ ּבג ּופוֹ ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
בממוֹ נוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
יאמר
לה ◌ִ ּזיקַ◌ .מה ּ◌ַת ◌ָ ּק ◌ָנתוֹ ? ֹ ◌ַ
עליהןִ◌ ,ויכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ
רתה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רעה ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ָ
קש ◌ַירת ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ׁ ◌ֶשר- ,א
הסירי ◌ֶאת ◌ְ ׁ ◌ִ
לכי ,דּ ֹ ◌ִּמי דּ ֹ ◌ִּמיִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
לכי ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכִ◌ ְ◌ :%
יתחיל ◌ְּב ◌ֵאל,
ויס ◌ֵ ּים ◌ְּב ◌ֵאלִ◌ ְ◌ ַ◌ .
יתחיל ◌ְ ּב ◌ֵאל ◌ִ ◌ַ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ַ◌ %
◌ְו-א ◌ִליַ◌ ַ◌ ְ◌ .
ויס ◌ֵ ּים ◌ְּב ◌ֵאל) ,שם( ◌ִּכי
צריםַ◌ ִ◌ .
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדברכג( ◌ֵאל מוֹ ◌ִציאוֹ ◌ִ ּ◌ִ
יח
יש ◌ִגּ ◌ַ
ויל %לוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ַ ׁ ◌ְ
יעקב ◌ְוגו'ַ◌ ,עד ◌ַמה ּ ◌ָפ ◌ַעל ◌ֵאלֵ◌ ֵ◌ ְ◌ .
נח ׁש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
א ◌ַ ◌ַוהיה עוֹ ◌ֶלה
ראלָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
לארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
מב ◌ֶבל ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
היה עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ָ ּ
אחריוַ◌ .רב ה ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לכת
היתה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
א0ה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ִ ◌ָ
אחדָ◌ ָ◌ ,
לכפר ◌ֶ ◌ָ
נקלע ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְל ׁ ◌ָשםַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ראה אוֹ ◌ָ ּ
החזיר
מרגליוִ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
עפר ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונטלה ◌ָ ◌ָ
תפיוָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מים ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
זרקה ◌ַ ◌ִ
אחריוָ◌ ְ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אצלי,
הרי ◌ֵאין ◌ְּכל ּום ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אחריֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
קחי ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
עשי ּו ◌ְ ◌ִ
להׂ ִ◌ ֲ◌ :
ראשוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ֹ ׁ
ואמר ◌ָ ּ
אמר- :א
אחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ %
דעתַ◌ ַ◌ .%
עליּ ִ◌ %ב ◌ְל ּב ּול ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
אני גוֹ ◌ֵזר ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אבל ◌ֲ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
ביליָּ◌ ֶ◌ ,
היה.
וכן ◌ָ ◌ָ
אחריםֵ◌ ְ◌ .
אדם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
תהרגי ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
מתהַ◌ ְ◌ .
דברּ ,ו ◌ֵ ◌ָ
ידעה ◌ָ ◌ָ
דעת ּהְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לב ◌ָלה ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
התב ◌ְ ◌ְּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אהל.%
יקרב ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ %
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
צא( -א ◌ְ ◌ֶ◌ 3

)תהלים

הרע ֶׁשהּוא
יצר ָ ָ
מזּדּמן ִעּמֹו ֵ ֶ
מּיד ִ ְ ַ ֵ
ֹולם ִ ָ
ׁשאדם ָּבא ָלע ָ
ּבׁשעה ֶ ָ ָ
ְ ָָ
ּתמיד
לאדם ָ ִ
מקטרג ָ ָ ָ
ְ ַ ְֵ
מר) 2צא ,יא( ] :זוהר ח"א פ' וישלח )דף קס"ה[(:
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָלּ ! ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים צא( ◌ִּכי
מלאכים ◌ְוגו'ּ ִ◌ ַ◌ .
יעקב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַלח ◌ַ ◌ֲ ֹ
רכיָ◌ ּ .%פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו
מרּ ְ◌ %ב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
לש ◌ָ ◌ְ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָּלְ◌ ׁ ִ◌ %
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָ ּבא ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
החבריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מזדּ ּ◌ֵמן ◌ִע ּמוֹ
אמר )בראשית ד(
לאדם ◌ָּת ◌ִמידְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מקטרג ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יצר ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
וכ; ◌ַגּ ם
הרעָ◌ ְ◌ .
יצר ◌ָ ◌ָ
רבץ? ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
חטאת ֹ ◌ֵ
רבץִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ַ ּ◌ָ
◌ַל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַח ◌ָּטאת ֹ ◌ֵ
תמידִ◌ ,מּ 0ום
נגדּ י ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וחט ◌ִ
חטאת) ,תהלים נא( ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
קרא לוֹ ◌ַ ◌ָּ
הרע ◌ַה ◌ֶ ּזה
ויצר ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
לפני ◌ִ ּ
לחטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לאדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
שה ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הטוֹ ב
למיםֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
האדם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
האדם ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָלד ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
א ◌ָזז ◌ִ ◌ֶ ּויצר ◌ַ ּ
לה ּ◌ָט ◌ֵהר?
אדם ◌ְ ◌ִ
מתי ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ
לה ◌ָּט ◌ֵהר .וּ ◌ָ ◌ַ
לאדם ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אחד
ניהםָ◌ ֶ◌ ,
האדם ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
מזדּ ◌ֵוּ ג ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֵרה ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
,ש ◌ֶע ◌ְ ׂ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ֶּבן ׁ ◌ְש ׁ
מאל.
ש ֹ
הרע ◌ִל ◌ְ ׂ
ויצר ◌ָ ◌ָ
לימיןֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
יצר טוֹ ב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ7מאלֶ◌ ֵ◌ .
ואחד ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
נמצאים ◌ָּת ◌ִמיד ◌ִעם
והם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממנּ יםֵ◌ ְ◌ ,
ממ ׁש ◌ְ ◌ִ◌ 3
ְואלה ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלאכים ◌ַ ◌ָּ
לפניו,
נכ ּ ◌ֶפה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ִ ◌ְ
יצר ◌ָ ◌ָ
להט ◌ֵהר  -אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אדם ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
האדםּ ָ◌ .בא ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
האדם
מר ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לש ֹ
מזדּ ◌ְ ּו ◌ִגים ◌ִ ׁ ◌ְ
ניהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה7מאלּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ְושוֹ ◌ֵלט ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ ׁ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָּל%
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
שהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רכיו ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
רכי;.
מרְּ◌ %ב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
לש ◌ָ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
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I

ּתּלקּו
ׁשּיס ַ ְ
יצר ַהּטֹוב ַעד ֶ ִ ְ
מחנֹות ֵ ֶ
ׁשֹולטים ָּכל ַ ֲ
רּבים ְ ִ
ּיֹותיו ַ ִ
זכ ָ
ִאם ְ ֻ
הרע
יצר ָ ָ
מחנֹות ֵ ֶ
ָּכל ַ ֲ
מר2
לש ◌ָ ◌ְ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָלּ ! ◌ִ ׁ ◌ְ
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ
ּ
ּ
אבק
אמוֹ ַ◌ -ו ◌ֵי ◌ָ ◌ֵ
ויצא ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
בא ◌ָ ◌ָ
ְוקדם ׁ ◌ֶש ◌ָי ֹ
◌ ֶֹ ◌
מרחם ◌ִ ּ
אמר )שם ב(
עפר ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אבק ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
בריאלּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ִאי ׁש ◌ִע ּמוֹ ֶ◌ .זה ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
האדמהֵ◌ּ ִ◌ ְ◌ .
עפר ◌ִמן ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ָ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יצר ה' ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶ
ולמד אוֹ תוֹ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
יצרָ◌ ֶ◌ ,
בעים ◌ָל ׁשוֹ ןּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ִ
יצר טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּל ּ◌ֵמד אוֹ תוֹ
נגע
אמר ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרע ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יצר ◌ָ ◌ָ
ואחד ◌ֵ ◌ֶ
לשוֹ ןָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
בעים ◌ָ ׁ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ִ
אבק ◌ִ ּ
לשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ֵּמד
בעים ◌ָ ׁ
ממנּ ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
מצא ◌ִ ּ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ֶשהּ ,ו ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ְ ּב ◌ִגיד ◌ַ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַכף ◌ֶ ◌ֶירֹ ֲ◌ ַ◌ %
מלאכים,
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וקדם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ְירד ּו ◌ִע ּמוֹ ◌ַ ◌ְ
הטוֹ ב◌ ֶֹ ְ◌ .
אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יצר ◌ַ ּ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָלִ◌ .%אם ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ְזכ ּות
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהם )תהלים צא( ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
בריאל ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות
וה0ני ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
אברהםִ◌ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מיכאל ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ָאבוֹ ת ָ◌ ֶ◌ -
והרביעי
יעקבִ◌ ִ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ריאל ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
עמוֹ נ ּו ◌ִ ◌ֵ
ִיצחקִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
וה0לי ׁ ◌ִשי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ִ ּ
מעליו.
הטוֹ ב ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
הראשוֹ ןֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
ְרפאל ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ
ויצר ◌ַ ּ
)צא ,יא( ] :זוהר ח"ב פ' בא )דף מ"א[(:

ארב ◌ָעהָ◌ :עוֹ ןַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ִחית,
עמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ואם ◌ֵאין לוֹ ◌ְזכ ּות  -הוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ◌ִ ּ
◌ְ ◌ִ
הבא.
מעליהם ◌ָלד ּון אוֹ תוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הרע ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ויצר ◌ָ ◌ָ
וחמהֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ַאף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הטוֹ ב
הרע ׁשוֹ ◌ְפטוֹ ַ◌ .צ ◌ִדּ יק ֶ◌ ֵ◌ -
יצר ◌ָ ◌ָ
ְולכן ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהָ◌ ,ר ׁ ◌ָשע ֶ◌ ֵ◌ -
◌ ◌ָ ◌ֵ
יצר ◌ַ ּ
ולכן ◌ִאם ה ּוא ◌ֵּבינוֹ ◌ִני,
וזה ׁשוֹ ◌ְפטוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁשוֹ ◌ְפטוֹ ֵּ◌ .בינוֹ ◌ִני ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ֶ
הרעֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ֶוזה
יצר ◌ָ ◌ָ
יצר טוֹ בְ◌ ,וסמא"ל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
בריאל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מלאכים
ארב ◌ָעה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ְיסוֹ דוֹ תּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אדם ◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ְפטוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ
ארב ◌ָעה ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין:
מ7מאלּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
וארב ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ֹ
עמוֹ ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמיןּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ְ ◌ִ
רדים ◌ִ ּ
7מאל:
ואר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ִמ ◌ְ ֹ
ריא"לְ◌ ַ◌ ְ◌ .
רפא"ל ,נ ּו ◌ִ ◌ֵ
בריא"לֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מיכא"לַ◌ ,גּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מטטרוֹ "ן יוֹ ◌ֵרד
מצד ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ָעוֹ "ןַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ִחי"תַ◌ ,א"ף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וחמ"הּ ַ◌ ִ◌ .
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אר ◌ָ ּב ◌ָעה
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ◌ַ ◌ְ
ואין ◌ָ ◌ָ
מ7מאלֵ◌ ְ◌ .
עליו ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמיןְ◌ ,וסמא"ל ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ָ
האר ◌ָ ּב ◌ָעה
מתחילים ◌ָ ◌ַ ◌ְ
קדּ ים ּבוֹ ּ ָ◌ ,כִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ %
היסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִ
אבל ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ
◌ְיסוֹ דוֹ תָ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
ואחריו
מיכא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מקדּ ים ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ארי"ה ִ◌ ְ◌ ַ◌ -
המ ◌ָ ּזל ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הלל ּוִ◌ .אם ◌ַ ּ◌ַ
ואם ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ׁשוֹ "ר -
רפא"לִ◌ ְ◌ .
ואחריו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחריו נ ּו ◌ִ ◌ֵ
בריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ואחריו
ריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחריו נ ּו ◌ִ ◌ֵ
מיכא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחריו ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
בריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מקדּ ים ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
מיכא"ל,
ואחריו ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מק ◌ִדּ ים נ ּו ◌ִ ◌ֵ
נש"ר ְ◌ ַ◌ -
ואם ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ְרפא"לִ◌ ְ◌ .
◌ ◌ָ ◌ֵ
מקדּ ים
אדם ִ◌ ְ◌ ַ◌ -
ואם ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ◌ָ ◌ָ
רפא"לִ◌ ְ◌ .
ואחריו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
בריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ְואחריו ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ריא"ל.
ואחריו נ ּו ◌ִ ◌ֵ
בריא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחריו ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מיכא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחריו ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ְרפא"לָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֵ
הפ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵהם
מיכאלּ ָ◌ ,כל ◌ַ ּ ◌ָ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ִ
ימיןּ ַ◌ ִ◌ ,
ואדם ◌ֶזה גּ וֹ ◌ֵמל
לבניםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חסדיםָ◌ ּ ,פ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ַרחמיםַּ◌ ,ב ◌ַעל ◌ְגּ ◌ִמיל ּות ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ
הפ,%
ואם -א ּ ְ◌ -ב ◌ֵ ◌ֶ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ְ◌ .
וחכםִ◌ ,אם ◌ִ ׁ ◌ְ
חסיד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חסדִ◌ ָ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
חסדֶ◌ ׁ .ש5א ◌ַעם
זלןִ◌ ,ט ּ ◌ֵפ ׁשֵ◌ ,אין ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הרעַ◌ ,גּ ◌ְ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ַ ּ
הפ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ִדּ ין,
ארב ◌ַעת ◌ַ ּ ◌ָ
בריאלַּ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
חסידַ◌ ִ◌ .
הארץ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מתר
מתגּ ◌ֶרה ◌ָ ּב ◌ֶהםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהָ◌ּ 3◌ ,
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ◌ַעל ◌ָ ◌ְ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ַ
ּ
חטא,
יצרוֹ ֵ◌ ְ◌ ,ירא ◌ֵ ◌ְ
רש ◌ִעים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהִ◌ .גּ ּבוֹ ר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
להתגּ רוֹ ת ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצד
תלמ ּודוֹ ּ ְ◌ .ב ◌ֵ ◌ֶ
וגבוֹ ר ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
יתעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ּ
ִיהיה ◌ַדּ ◌ָ ּיןִ◌ ,אם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ֶ
הפּ ַ◌ ִ◌ %
להםִ◌ ,גּ ּבוֹ ר
קשה ◌ָ ◌ֶ
יקיםִ◌ ,דּ ין ◌ָ ׁ ◌ֶ
מתגּ ◌ֶרה ◌ַּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
הרע ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
יצר ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
אד ◌ִּמים,
פניו ◌ֲ ◌3
חטאְ◌ ,וגוֹ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לעשוֹ ת אוֹ ◌ָת ּהֵ◌ ,אינוֹ ◌ְ ◌ֵירא ◌ֵ ◌ְ
עברה ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
הרבהְ◌ ,ו-א
רחמן ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
נש"ר ◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עשו ׁשוֹ ◌ֵפָ◌ %דּ ◌ִמיםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ָ ּזלוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ ׂ
הרבהָּ◌ ֶ◌ ,
הטוֹ בוֹ ת
מדּ ת ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ִ ◌ַ
אלא ◌ֵּבינוֹ ◌ִני ◌ַ ּב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַה ּטוֹ ב ◌ַ ּב ◌ִּמדּ וֹ ת ◌ַ ּ
לבנים
הרעוֹ תְ◌ ,ולוֹ ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרע ◌ַ ּב ◌ִּמדּ וֹ ת ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ּ ,ו ◌ֵבינוֹ ◌ִני ◌ַּב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
מכל ◌ִמדּ וֹ ת
הטוֹ בּ ָ◌ ,כל ּול ◌ִ ◌ָ ּ
ַואד ◌ִּמיםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌3
מצד ◌ַ ּ
אדםּ ַ◌ ִ◌ ,
ממ ◌ָּלא ◌ְ ּב ◌ָכל
חטא3◌ ְ◌ ,
וגבוֹ ר ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ְ◌ ,ירא ◌ֵ ◌ְ
וחכם ◌ְ ◌ִ ּ
חסיד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
טוֹ בוֹ תִ◌ ָ◌ ,
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I

הרע ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ממלא
יצר ◌ָ ◌ָ
◌ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ תְ◌ ,וגוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ָניו ׁ ◌ְשחוֹ ◌ִריםּ .ו ◌ִמ ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
עליו
לטים ◌ָ ◌ָ
רביםׁ ,שוֹ ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ַ ◌ִּ
חטאי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואם ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
הרעוֹ תִ◌ ְ◌ .
המדּ וֹ ת ◌ָ ◌ָ
מכל ◌ַ ּ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
מחנוֹ ת
סת ◌ְּל ◌ִקים ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ
הרעַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
מחנוֹ ◌ָתיו.
וכל ◌ַ ◌ֲ
איבריו ◌ֶאת סמא"ל ◌ְ ◌ָ
ממליַ◌ %על ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
הטוֹ בּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
הטוֹ בַ◌ ,עד
מחנוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
לטים ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ
זכ ּיוֹ ◌ָתיו ◌ַר ◌ִּביםׁ ,שוֹ ◌ְ ◌ִ
ואם ◌ְ ◌3
יצר ◌ַ ּ
◌ְ ◌ִ
איבריו
ממליַ◌ %על ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
הרעּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יצר ◌ָ ◌ָ
מחנוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
סת ◌ְּלק ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
יהו"ה.
עליו ׁ ◌ֵשם ◌ְ ָֹ ◌
זמן ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
הטוֹ בּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
עליו ◌ִ ◌ִ
מדים ◌ָ ◌ָ
ה0מים עוֹ ◌ְ ◌ִ
צבא ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ְואם ה ּוא ◌ֵ ּבינוֹ ◌ִניָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ
מימינוֹ
לזכ ּותּ ֵ◌ ְ◌ ,
מ7מאלוֹ ּ ֵ◌ .
מאילים ◌ְלחוֹ ◌ָבה,
מש ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ואל ּו ◌ַ ◌ְ ׂ
מימינים ◌ִ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ֹ
ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִּ
יראה
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עלי ◌ַ ּ◌ִ
רש ּו ◌ָה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ולכן ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אלים  -גּ וֹ ◌ֵברֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
עצמוֹ ◌ְּכ ◌ִ ּ
אל ּו ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ּ3כ ּלוֹ ◌ָּתל ּוי ּבוֹ .
אדם ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ

אפּלּו
מצוֹות ֲ ִ
ּובלא ִ ְ
ּבלא ת ָֹורה ְ ֹ
האדם ָמצּוי ְ ֹ
יהא ָ ָ ָ
ׁשּלא ְ ֵ
צריֹ ֶ 5
ִָ
אחת
ׁשעה ַ ַ
ָָ
מר2
לש ◌ָ ◌ְ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָלּ ! ◌ִ ׁ ◌ְ
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ית%
מזזוֹ ת ◌ֵ ּב ◌ֶ
כתבתם ◌ַעל ◌ְ ◌3
ואמר) ,דברים ו( ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי י ּו ◌ַדאי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ֶ ◌ָּ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ַ ׁ ◌ְ
מזזוֹ ת ◌ָּכת ּובָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
ערי3◌ ְ◌ .%
בש ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
כבם
בלכתםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ ּ
בתם ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ָ
מצווֹ תּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ִש ◌ְ ּ◌ָ
מצ ◌ָ ּי ◌ִנים ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ◌3
כב%
בדּ ◌ֶרּ %ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ְ ּ
בלכתֶ◌ ַ◌ %
ביתּ %ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ְ
בתּ ְ◌ %ב ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ְבק ּו ◌ָמםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ּ◌ְ
במצווֹ תְּ◌ ,כ ◌ֵדי
מע ◌ָּט ◌ִרים ◌ְ ּבתוֹ ◌ָרה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ראל ◌ְ ◌3
ש ◌ָ ◌ֵ
וש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ּו ◌ְבק ּו ◌ֶמֶ◌ ׁ ְ◌ .%
בקים ◌ַּבה'
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ואתם ◌ַ ◌ְ
תמיד ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
דבק ּו ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ ּ
הדּ ◌ֵבק ◌ְ ּבקוֹ נוֹ ֵ◌ ,אינוֹ ◌ִנ ּזוֹ ק
וכל ◌ַ ◌ָ
א-היכם ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ּ3כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ְ◌ .
◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ .ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
לאדם,
מל ◌ִ ּוין לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ה0רת ◌ְ ◌ַ
אכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מל ◌ֲ ◌ֵ
0ני ◌ַ ◌ְ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ
)צא ,יא( ] :זוהר חדש-מדרש רות )דף קג[(.
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I

 Iזוהר תהלים I

I

מלאכיו
מאלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ֹ
ואחד ◌ִ ּב ◌ְ ׂ
ימינוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ִּב ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
רכי;ְ◌ .ו-א עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ָּת ◌ִמיד
מר; ◌ְּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְַיצ ◌ֶ ּוה ◌ָּלִ◌ %ל ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
ביכוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
נעשה לוֹ ׁשוֹ ◌ֵמר,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מצוהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
◌ָמצ ּוי ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?
מרָ◌ .%מה עוֹ ◌ֶ ׂ
ש ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )שם קכא( ה' ׁ ֹ
לפניוְ◌ ,וה ּוא עוֹ ◌ֵמד
מעמידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ימינוֹ ּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלאַ◌ %ההוֹ ◌ֵלִּ◌ %ב ◌ִ
נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ה' ◌ִ ◌ְּ
לאֶ◌ ׁ %שה ּוא
המ ◌ְ ◌ָ
ימינְ◌ .%ואוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
צלַ◌ %עד ◌ַיד ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
האדםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין
אחרי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מעמידוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מ7מאלוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ ֹ
לה ◌ִ ּזיק
צדדיוִ◌ ,מי י ּו ◌ַכל ◌ְ ◌ַ
מכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמר ◌ִ ◌ָ ּ
האדם ◌ִ ׁ ◌ְ
נמצא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מ7מאלָ◌ ְ◌ ִ◌ .
ּו ◌ִ ◌ְ ֹ
האדם ◌ָמצוּ י ◌ְּב,א תוֹ ◌ָרה וּ ◌ְב,א
יהא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צריֶ◌ ׁ #ש/א ◌ְ ◌ֵ
ְועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
אוֹ תוֹ ַ◌ ◌ .
אחתּ ְ◌ .ב ◌ֵביתוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
אפלוּ ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
מצווֹ ת ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁשוֹ ◌ְמרוֹ
פנים.
מב ◌ְ ◌ִ
והאדם ◌ִ ◌ִ ּ
מבח ּוץָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ַ ּ

ּקּב"ה
ׁשהרי ַה ָ ָ
חלקם ֶ ֲ ֵ
אׁשרי ֶ ְ ָ
ּומכּונים ֵלב ְ ָורצֹון ֵ ְ ַ -
ׁשּיֹודעים ְ ַ ְ ִ
ֵא ֶּלה ֶ ְ ִ
מזּמן
ׁשּקֹוראים לֹו הּוא ְ ֻ ָ
ּבׁשעה ֶ ְ ִ
ּכנג ָּדם ְ ָ ָ
ּומזּמן ְ ֶ ְ
אליהם ְ ֻ ָ
ָקרֹוב ֲ ֵ ֶ
אצלם
ּבצרה הּוא ֶ ְ ָ
ׁשהם ְ ָ ָ
ּבׁשעה ֶ ֵ
אליהם ְ ָ ָ
ֲֵ ֶ
אמר
ואפ ◌ְלּ ◌ֵטה ּו ◌ְוגו' )צא ,יד( ] :זוהר ח"ג פ' חקת )דף קפ"דַ◌ ָ◌ [(.
חשק ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ִ ּכי ◌ִבי ◌ָ ׁ ◌ַ
צריּ ַ◌ ְ◌ %
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ִמי
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
לגלוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברֹ ּ .
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,כאן ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִּ
ודּ אי
ברים ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ,זה ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
לס ◌ֵדּ ר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מעשה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ּו ◌ְ ◌ַ
לסדּ ר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
דע ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים
ברים ◌ֶ ◌ְ
להמשיְ◌ %דּ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
להםִ◌ .אם ◌ָ ּכ,%
הכ ׁ ◌ַשר ◌ָ ◌ֶ
כש ◌ִרים) .ואם לא ,לא יכשר להם(ְ◌ .ו-א ◌ְ◌ 3
ׁ ◌ֶש ּ◌3מ ◌ְ ׁ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

בריםַ◌ ,מה
לסדּ ר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מעשה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לסדּ ר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
דעים
עשהְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
והמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
דעים ◌ִע ◌ַ ּקר ◌ַ ◌ָ
יקים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֲ ׁ ◌ִ
חשיב ּות ◌ַ ◌ַ ּ
לכ ◌ֵ ּון ◌ֵלב ◌ְ ◌ָורצוֹ ן יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ֵ ּ
דעים ◌ָ ּכל ◌ָ ּכ?%
האחרים ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ְ ◌ִ
מאל ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
עשה ◌ָ ּכל ◌ֶזהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ֵ ◌ֶּ
◌ֶ ◌ָ ּ
דעים ◌ִ ◌ַ ּ
אלא ◌ִסדּ ּור
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עקר ◌ַ ּ◌ַ
אלה ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ְ ◌ִ
תפי
אחר ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
משיכ ּות ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ
עליהם ◌ְ ׁ ◌ִ
עלמא ◌ְו-א יוֹ ◌ֵתר ,מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נקראֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
ואלה
הש ◌ָגּ ◌ָחה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוירֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ׁ ◌ֶש5א ◌ָטס ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
ציאים ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִמ ּ◌ְמקוֹ ם
מכ ◌ְ ּו ◌ִנים ◌ֵלב ◌ְ ◌ָורצוֹ ן ,מוֹ ◌ִ ◌ִ
דעים ּו ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
דרָ◌ %י ׁ ◌ָשר
וה0רשים ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
זעים ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
הגּ ◌ָ ◌ִ
צאים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ
חש ◌ָבהְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
ושם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ותח ּתוֹ ◌ִניםֵ◌ ׁ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
רכים ◌ֶ ◌ְ
תב ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
הרי ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
חלקםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ידםְ◌ ׁ ַ◌ .
מתב ◌ֵרַ◌ %על ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מז ◌ָּמן
ראים לוֹ ה ּוא ◌ְ ◌3
נגדּ םְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ְ ◌ִ
מזמן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ָקרוֹ ב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אליהם ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
מכבד אוֹ ◌ָתם
אצלם .ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
צרה ה ּוא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אליהםּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הבאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ◌ִּכי ◌ִבי
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ידע ׁ ◌ְש ◌ִמי.
אש ◌ְגּ ◌ֵבה ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
ואפל ◌ֵטה ּו ◌ֲ ◌ַ ׂ
◌ָח ׁ ◌ַשק ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ

הינּו ֵׁשם ָקדֹוׁש מ"ב
ּוׁשּתים ַ ְ
ארּבעים ְ ַ ִ
ִּכ"י ִב"י ִ ָ ְ ַ -
ואפלּ ◌ֵטה ּו ◌ְוגו' )צא ,יד( :
◌ִ ּכי ◌ִבי ◌ָח ׁ ◌ַשק ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
עלי
ועליה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
חכמהָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נתיבוֹ ת ּ ◌ְפ ◌ִליאוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קל"ו [(:ל"ב ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
ועשר
והנּ ◌ִתיבוֹ תׂ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
אמרוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֲ ◌ָ
וכלל ◌ָ ּב ּה ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
נגע ◌ַּב ◌ַ ּבתַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הק ◌ָ ּב ◌ָלה ◌ָ ◌ַ
רמז
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
נתיבוֹ ת ◌ֵהן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
שים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ְ ◌ִהאמירוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ָ ◌ֲ ◌ִ
]זוהר חדש תקונא קדמאה )דף
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ואפל ◌ֵטהוּ ִּ◌ .כ"י
חשק ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
געיםִ◌ּ .כ'י ◌ִב'י ◌ָ ׁ ◌ַ
משה ◌ְּב ׁ ◌ִשיר ׁ ◌ֶשל ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהם ֹ ׁ ◌ֶ
החזקה
הגּ דוֹ ◌ָלה ◌ָיד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
נקראת ◌ָיד ◌ַ ◌ְ
אר ◌ָ ּב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִב"י ְ◌ ַ◌ -
רמה.
◌ָיד ◌ָ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I

877
ב

להדוֹ ת
טוֹ ב § Ÿ

I

לראות נסים גדולים
מזמור שיר ליום השבת )צב ,א(] :שימוש תהלים לפרק צב[ אל
נקמות ,ה' רועי לא אחסר ,יענך ה' ביום צרה ,לה' הארץ
ומלואה ,מזמור לתודה ,מסוגלים לעלות לגדולה קח קדרה
חדשה ומלא יתה מיא ותן בה הדס וגפנים ,ואמור עליה אלו
המזמורים ג"פ ותרחץ מאותן המים ,ואח"כ משח מאותן המים
גופך ופניך והתפלל לה' לצד צפון ותראה נסים גדולים.
I
 Iזוהר תהלים I
I

אמרֹו
ּומי ֲ ָ
ׁשּבת ִ
ׁשירה ֶזה ֶׁשל ַ ָ
ּפרק ִ ָ
ׁשבח ֶ ֶ
מפרׁש ֶ ַ
ְ ֵָ
ה(בת )צב ,א( :
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ
רש
אמר אוֹ ◌ָת ּה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשגּ ַֹ ◌ ׁ
הראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ִ
החבריםֶ◌ ,את
באר ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עליוּ .ו ◌ֵ ◌ֲ
והגנּ ה ◌ָ ◌ָ
באה ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ
עדן ,וּ ◌ָ ◌ָ
מגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ַ
העליוֹ ן ,יוֹ ם
חתוֹ ן ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ּ◌ִ
מזמוֹ ר
ה0לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ַ ◌ָ
)שהכל בו( ׁ◌ֶשה ּוא ◌ּ3כ ּלוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתֶּ◌ ַ◌ ,
ה0בת -
ארנ ּוְ◌ .ליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
אמר אוֹ תוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ִשירְ◌ ,ו-א ◌ָכת ּוב ◌ִמי ◌ָ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנה .זוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְוזוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתַ◌ .מה ◌ֵ ּבין ◌ֶזה
ה0בת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ןּ ָ◌ ַ◌ ַ◌ ,
◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
סתם זוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ׁ ◌ֶשל ◌ֶע ◌ֶרב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת .יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
לזה? ◌ֶא ◌ָּלא ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
ה0בת זוֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִי ◌ְ ׂ
וש ◌ְמר ּו ◌ְ ◌ֵ
לילה) .שמות לא( ◌ְ ׁ ◌ָ
וזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלהֶ◌ .זה יוֹ ם ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נקבה) .שם כ( ◌ָזכוֹ ר ◌ֶאת יוֹ ם
לילה ,סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
0בת ֵ◌ ֲ◌ -
◌ֶאת ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
0בת.
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
ולכן ◌ִ ◌ְ
זכרֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הרי יוֹ ם ,סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ה0בת ֵ◌ ֲ◌ -
◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
הת ◌ְח ּתוֹ ן עוֹ ◌ֶלה ◌ַב ◌ֵ0ם ּו ◌ָבא
מצאנ ּו ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְמקוֹ מוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
ּו ◌ָ ◌ָ
אמר
משה ◌ָ ◌ַ
ואל ֹ ׁ ◌ֶ
משהּ ,ו ◌ְכמוֹ )שמות כד( ◌ְ ◌ֶ
קרא ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
סתםְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קל"ח[(.
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נסתר ◌ְו-א עוֹ ◌ֶלה ּבוֹ ) ,אלא( )והכל( ◌ִמּ 0ום
עלה ◌ֶאל ה'ּ3◌ .כ ◌ָּלם ׁ ◌ֵשם ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
העליוֹ ◌ָנה ה ּוא -א עוֹ ◌ֶלה
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ואל ◌ַ ◌ַ
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ ְ◌ ,
רגּ ה ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה -א
ה0משַ◌ ְ◌ ,
המנוֹ ◌ָרה -א עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ְּבאוֹ ר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ֵ
ב0ם .אוֹ ר ◌ַ ◌ְּ
וכל ◌ֵ ◌ֶּ
ש ◌ִהיא ◌ְּכבוֹ ד )יום השבת,
ה0בתֶ◌ ׁ ,
אלה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְ ּבחוֹ ת ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
עוֹ ◌ֶלה ◌ַב ◌ֵ0םָ◌ ְ◌ .
עליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים.
שהיא תשבחת( ◌ַה ּיוֹ םִ◌ ,היא ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ֶ ◌ְ
)וכל אלו התשבחות התקינו בתקון של שבת ,שהיא עולה להתעטר בעטרות

עליונות ,מקומות קדושים על כל שאר הימים(.

הׁשּבת ַמ ָּמׁש
הּׁשּבת ְ -ליֹום ַ ַ ָ
מזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַ ַ ָ
ְִ
ה(בת )צב ,א( :
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ
חדש
מדּ י ֶֹ ◌ ׁ
והיה ◌ִ ◌ֵ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָּ◌ ,כת ּוב )ישעיה סו( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
למה ׁ ◌ָשק ּול ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָּ
הכל
אלא ◌ַ ּ ֹ
חד ׁשוֹ ּו ◌ִ ◌ֵ
◌ְּב ◌ָ ◌ְ
מדּ י ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ַ ּב ּתוֹ ָּ◌ ָ◌ .
מחה ׁ ◌ֶשל ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה
וש ◌ְ ◌ָ
מזדּ ◌ֵ ּוג ◌ִעם ◌ֶזהׂ ִ◌ ְ◌ ,
אחת עוֹ ◌ֶלהֶ◌ .זה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
נמצאתָּ◌ ֶ◌ ,
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
חדות
הקדוֹ ׁשָ◌ ,אז זוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
תגּ ◌ֶּלה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
א ◌ִ ◌ְ ◌ֵה0בתְ◌ ,ליוֹ ם
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
וש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים צב( ◌ִ ◌ְ
כלָ◌ ׁ ְ◌ .
◌ַה ּ ֹ
ה0בח ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַ ◌ָ ּ
נמצאת
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ֲ◌ ,
ממ ׁשַ◌ ֶ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
ה0בת ◌ַ ◌ָּ
וה ◌ִ ּז ּו ּוג
התגּ ◌ָ ּלהַ◌ ְ◌ ,
הע ּ◌ִתיק ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ָ ◌ַ
ספתֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נש ◌ָמה ◌ִ ּ
מחהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
◌ ◌ְִיז ◌ַדּ ּ◌ֵמן.
]זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף ע"ט[(:

ֹומר
מׁשּבח ְוא ֵ
הּׁשביעי ְ ַ ֵ ַ
ְויֹום ַ ְ ִ ִ
ה(בת )צב ,א( :
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ
ישב ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
אמר ◌ַרב- ,א ◌ָ ׁ ◌ַ
אמר ◌ַרב ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אמר
ונתעלה ◌ְ ◌ָוי ׁ ◌ַשב ◌ַעל ◌ִּכ ◌ְסאוֹ ַ◌ ָ◌ .
ויהיה.
הוה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
היה ֶֹ ◌
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָי ׁ ◌ַשב ◌ָ ◌ָ
קדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
והרי ֶֹ ◌
רבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
]זוהר חדש פ' בראשית )דף כב[(.
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 Iזוהר תהלים I

להגּ¦ יד ּ©ב ּב¤ Ÿקר
§©

I

ממ ׁש ה ּוא
מש ◌ִ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,אם ◌ַ ׁ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
מיע ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ַ ◌ָּ
 -אָּ◌ ֶ◌ .היה ◌ִמי
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם -א ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ %ש ◌ִנינ ּוַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ֵּ
קלס ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
ויכיר אוֹ תוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא עוֹ ◌ָלמוֹ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ברא ◌ֶאת
צבאםּ ,ו ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0מים ◌ְ ◌ָ
דשִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ ,
הק ◌ ׁ
וח ּיוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
לאכים ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ּ◌ַ
היה
ועדין -א ◌ָ ◌ָ
לפארוֹ ִ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
צרם ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ָ
כנים ◌ְ ׁ ◌ַ
וכ ◌ָּלם מ ּו ◌ָ ◌ִ
האדם3◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ָ
וש ◌ְקט ּו ◌ָּ◌ 3
פצח ּו ◌ִר ◌ָנּ ה
כלםּ ,ו ◌ָ ◌ְ
כנס ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ׁ ◌ָ
לפניוַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
וש ◌ַבח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פאר ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
ישב ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ .
ואז ◌ָ ׁ ◌ַ
חתוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,
והת ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
בחה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
לכבוֹ דוֹ .
ויש ◌ַּבח ◌ִ ◌ְ
היה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ִּכיר ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ דוֹ )בוראו( ◌ִ ׁ ◌ַ
אזי ◌ָ ◌ָ
◌ְּכלוֹ ◌ַמרַ◌ ֲ◌ ,
ְואמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ,אין ◌ְלֶ◌ ׁ %ש ◌ַבח ◌ְ ◌ִ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
וקל ּוס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ַ
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ׁ ◌ַ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מש ◌ְ ּב ◌ִחים לוֹ
אחדּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ממ ׁש ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח לוֹ ֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ואפל ּו יוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ה0בת ◌ַ ◌ָּ
0בת.
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
)תהלים לב( ◌ִ ◌ְ

לׁשּבח
התחיל ְ ַ ֵ ַ
ידע ִּתי! ִ ְ ִ
ואני ֹלא ָ ַ ְ
ּתׁשּובה ַ ֲ ִ
ּכח ַה ְ ָ
וחזק ֹ ַ
ּגדל ְ ֶֹ
ֶזהּו ֹ ֶ
הּׁשּבת
מזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַ ַ ָ
ואמר ִ ְ
ּפתח ְ ָ ַ
ּולהֹודֹות לֹו ָ ַ
לרּבֹונֹו ְ
ְִ
טֹוב ְלהֹודֹות
ליהוה ◌ְוגו' )צב ,ב( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נדֵּ◌ [(:כ ◌ָיון
להדוֹ ת ◌ַ ◌ָ
טוֹ ב ◌ְ ֹ
מחל לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
שוֹ אַ◌ ָ◌ ,
מנּ ׂ
קין ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲעוֹ ◌ִני ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ונד
ואמר לוֹ ◌ָנע ◌ָ ◌ָ
התחלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליו ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מענשוֹ ִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַזר ◌ָ ◌ָ
חצי ◌ֵ ◌ָ ◌ְ ׁ
◌ֲ ◌ִ
קין
לבדּ וֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַ ◌ִ
נש ◌ָאר ◌ְּבנוֹ ד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ועכ ׁ ◌ָשו ◌ִ ׁ ◌ְ
בארץְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
היה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ◌ִּ
להיוֹ ת
היה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ◌ְ
פני ה' ◌ָ ◌ָ
פני ה' ◌ְוגו'ְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִמ ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
קין ◌ִ ◌ִּ
פני ה'ַ◌ ָ◌ ,
מל ◌ְ ◌ֵ
אמר ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ַ ◌ִ
ארץ ◌ְו-א ◌ָנעְ◌ .ועוֹ ד ◌ָ ◌ְ
◌ָנד ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אמר לוֹ
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 Iזוהר תהלים I

I

אבאְּ◌ ,כ ◌ָבר
קיןּ ָ◌ ַ◌ :
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ
ינַ◌ ָ◌ ?%
עשה ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ
אדםּ ְ◌ :ב ◌ִניַ◌ ,מה ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
7רתי ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַחל ◌ִלי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ :
לבדּ וֹ ַ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבנוֹ ד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
התב ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אמר
לפניוַ◌ ָ◌ .
דיתי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חטאתי ◌ְוהוֹ ◌ֵ ◌ִ
אמר לוֹ ִ◌ :מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ִ
היא %ה ּוא? ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ
ידע ּ◌ִתי!?
ואני ,א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הת ׁשוּ ◌ָבה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כ ◌ַח ◌ַ ּ◌ְ
וחזק ּ ֹ
וכי ◌ֶזהוּ גּ ֶֹ ◌דל ◌ְ ֶֹ ◌
אדםִ◌ ְ◌ :
◌ָ ◌ָ
ואמר )תהלים צב(
לר ּבוֹ נוֹ וּ ◌ְלהוֹ דוֹ ת לוֹ ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התחיל ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
ה0בת טוֹ ב ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַלה'ְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר ,טוֹ ב
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא .עד כאן
להתודּ וֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ול ׁש ּוב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ְ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ַ
התוספתא.

עמקּו
מאד ָ ְ
בראׁשיתֹ ְ .
מע ֵׂשה ְ ֵ ִ
מע ֶׂשי 5ה' ֶ -זה ַ ֲ
ּגדלּו ַ ֲ
ַמה ָ ְ
סתרי ת ָֹורה
ׁשבתיֵ - 5אּלּו ִ ְ ֵ
מח ְ ֶ
ְַ
רבי
ליהוה ◌ְוגו' )צב ,ב( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף יאּ ִ◌ ַ◌ [(:
להדוֹ ת ◌ַ ◌ָ
טוֹ ב ◌ְ ֹ
מאד
מעשי #ה' ◌ְ ֹ
אמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים צב( ◌ַמה ◌ָגּ ◌ְדלוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
לוי ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ◌ִ
בראשית,
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מעשי %ה' ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
בתיַ◌ .#מה ◌ָגּ ◌ְדל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מחש ֹ ◌ֶ
עמקוּ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
מעשיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
בתי- %
מחש ◌ֶ
עמק ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
מאד ◌ָ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֹ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ֵ ּ
סתרי תוֹ ◌ָרה.
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ

ּבּלילֹות
ּונתֵ ַ A
ואמ ָ ְ
חסּדֱ ֶ A
ּבּבקר ַ ְ ֶ
להּגיד ַ ֹ ֶ
ְִַ
נתּ ַ◌ 2ב ◌ֵלּ ילוֹ ת ◌ְוגו' )צב ,ג( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף לוַ◌ [(.ו ּ◌ִת ◌ַ ּקח
ואמ ּו ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ֱ
וגרמ ּו
ונתנה לוֹ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ענבים ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חטה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ּ◌ָס ◌ֲ ◌ָ
מפ ◌ְריוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ִ ּ ◌ִ
אילן
המ ◌ֶותְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ִ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מות ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
אילן ◌ֶזה ּבוֹ ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ַ ◌ָּ
עמים
לטתּ ָ◌ ,כל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם טוֹ ◌ֲ ◌ִ
כש ◌ִהיא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ילהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֵלט ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מותָּ◌ ֶ◌ .
תנים ◌ָל ּה
ימים ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
מקדּ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אלא אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
טעם ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

◌ ◌ְַנפ ׁ ◌ָשם ◌ְּב ◌ִ ◌ָ ּ
פשוֹ ת
הנּ ◌ָ ׁ
בגלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ◌ִפ ◌ָ ּקדוֹ ן ,חוֹ ◌ְזרוֹ ת ◌ַ ◌ְ
פקדוֹ ןּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נתַּ◌ #ב ◌ֵּלילוֹ ת ◌ָ ּכת ּוב.
ואמוּ ◌ָ ◌ְ
ועל ◌ֶזה )תהלים צב( ◌ֶ ◌ֱ
למקוֹ ◌ָמםַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ

לדוד
הּקּב"ה ְ ָ ִ
אֹותם ַ ָ ְָ
והעלה ָ
ׁשנים ְ ֶ ֱ ָ
ׁשבעים ָ ִ
מאדם ִ ְ ִ
וגרעּו ֵ ָ ָ
ְ ְָ
פעלְ◌ 2וגו' )צב ,ה( :
יהוה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
◌ִּכי ◌ִשׂ ּ◌ַמ ◌ְח ּ ◌ַת ◌ִני ◌ְ ◌ָ
יצחק,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
לדמ ּיוֹ ◌ָתיוַ◌ ָ◌ .
אדם 3◌ ְ◌ ִ◌ -
ספר ּתוֹ ◌ְלדת ◌ָ ◌ָ
נהֶ◌ [(.זה ◌ֵ ◌ֶ
לאדם ◌ְדּ ◌3מ ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם דּ וֹ רוֹ ת
הראה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עתידים
מלכי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
חכמי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּיבא ּו ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
ראל ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ַלד
ש ◌ָ ◌ֵ
מלִ◌ #י ◌ְ ׂ
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ֶ
יע ◌ִ ◌ְ
הגּ ◌ַ
ראלִ◌ ִ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לעמד ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ֲ ֹ
בעים
אלוה לוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
מה0נים ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ]אוסיף[ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אמר לוֹ ] ,אמר[ ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ◌ִ
וּ ◌ֵמתַ◌ ָ◌ .
והעלה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
מאדם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
וגרע ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ִניםְ◌ ָ◌ ְ◌ .
ואמר) ,תהלים צב( ◌ִּכי
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ִש ◌ַ ּבח ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לדודַ◌ ְ◌ .
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חדוה
גרם ◌ִלי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ארנּ ןִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
ידיֵ◌ ַ◌ ֲ◌ #
מעשי ◌ָ ◌ֶ
פעלְּ◌ #ב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
חת ◌ִני ה' ◌ְּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ש ּ◌ַמ ◌ְ ּ◌ַ
◌ִ ׂ
פעלוֹ ׁ ◌ֶשל
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
עלֶ◌ ,%זה ּו ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ]הזה[? ּ ◌ָפ ◌ֳ ◌ֶ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֳ
◌ַ ◌ָ ּ
ידיו
שה ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
שר ◌ָ ◌ָ
פעלוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
ודםֲ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ֳ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָגּ ◌ְרע ּו אוֹ ◌ָתם
אדםַ◌ ְ◌ .
מב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְו-א ◌ִ ◌ְּ
להתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם.
מא ◌ֶלף ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מאדם ◌ֵ ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ְוהראה לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
חכמי דּ וֹ ר ◌ָודוֹ רַ◌ ,עד
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ַמח.
וראה תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
עקיבאָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יע ◌ְלדוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִּ
הגּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ולי ◌ַמה ◌ָ ּי ◌ְקר ּו
ואמר) ,תהלים קלט( ◌ְ ◌ִ
והתעצבָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראה ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
מיתתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יהם.
ראש ◌ֶ
עצמ ּו ◌ָ ׁ ◌ֵ
רעיֵ◌ %אל ◌ֶמה ◌ָ ◌ְ
◌ֵ ◌ֶ
]זוהר ח"א פ' בראשית )דף
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ולא
יֹודעים ְ ֹ
ולא ְ ִ
ׁשּגיחים ְ ֹ
ׁשּלא ַמ ְ ִ ִ
ֹולם ֶ ֹ
ּבני ָהע ָ
ֹותם ְ ֵ
טּפׁשים א ָ
ּכּמה ִ ְ ִ
ַָ
ֹולם
ֹומדים ָּבע ָ
ּקּב"ה ַעל ַמה ֵהם ע ְ ִ
ּדרכי ַה ָ ָ
לדעת ֶאת ַ ְ ֵ
ּתּכלים ָ ַ ַ
מס ַ ְ ִ
ִ ְ
ּבּתֹורה
ֹוסקים ַ ָ
ּפׁשּותםִּ ,כי ֹלא ע ְ ִ
לדעת? ִט ְ ָ
ֹותם ָ ַ ַ
מע ֵּכב א ָ
ִמי ְ ַ
פעם
ידע )צב ,ז( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף ע"הּ ְ◌ [(:ב ◌ַ ◌ַ
◌ִאי ׁש ◌ַ ּב ◌ַער א ◌ֵ ◌ָ
נכנס
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אבא הוֹ ◌ֵלֶ◌ %אל ◌ַ ◌ִּ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
היה ◌ַ ◌ִּ
אחרת ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְודוֹ ◌ֵר ׁש )תהלים צב( ◌ִאי ׁש ◌ַּב ◌ַער
מצא אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לעירוֹ ָ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ּ
ידע ◌ְוגו'ַּ◌ ,כ ◌ָּמה
יבין ◌ֶאת זֹאתִ◌ .אי ׁש ◌ַּב ◌ַער ,א ◌ֵ ◌ָ
כסיל ,א ◌ָ ◌ִ
ידע וּ ◌ְ ◌ִ
,א ◌ֵ ◌ָ
דעים ◌ְו-א
יחים ◌ְו-א יוֹ ◌ְ ◌ִ
טפ ׁ ◌ִשים אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש5א ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ִ
◌ִ ּ ◌ְ
רכי ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַעל ◌ַמה ◌ֵהם
לדעת ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
טפ ׁש ּו ◌ָתםִּ◌ ,כי -א
לדעת? ◌ִ ּ ◌ְ
מעכב אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ַ ◌ַ
מדים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ּ
רכי
דעים ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,הי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
אל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
מתבוֹ ◌ֵנן
יבין ◌ֶאת ּ ֹזאתֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ּ
כסיל ,א ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא .וּ ◌ְ ◌ִ
ּ
ההנהגוֹ ת ׁ ◌ֶשל ֹזאת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם) .שאף על גב( ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ן ◌ֶאת
דע ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְו-א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ּ
ּ
לבני
יעים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יניה ׁ ◌ֶשל ֹזאת ◌ַה זוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
דיניו ◌ְורוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ִדּ ◌ֶ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
הח ◌ָ ּי ◌ִבים
הרש ◌ִעים ◌ַ ◌ַ
יעים ◌ַעל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מגּ ◌ִ
יקיםְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ִ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
עשב
רש ◌ִעים ◌ְּכמוֹ ◌ֵ ◌ֶ ׂ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּב ◌ְפרוֹ ◌ַח ◌ְ ׁ ◌ָ
ברי ◌ַ ּ
ברים ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
צדדיו,
◌ְוגו'ֶ◌ ׁ .ש ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵהם יוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד
אליהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
יעים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ינים -א ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
ְוהדּ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִ
דעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
היינ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
הכת ּוב- ,א ◌ָ ◌ִ
דיע אוֹ תוֹ ◌ְּבסוֹ ף ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל %הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ֶּ
עפר
וש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ָ ◌ָ
מידם ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ְ◌ ,
להש ◌ִ ◌ָ
עדי ◌ַעדְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
לה-מדם ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ועסוֹ ◌ֶתם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִּכי
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )מלאכי ג( ◌ְ ◌ַ ּ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רגלי ◌ַ ◌ַ ּ
רגליכם.
אפר ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ּפוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְִיהי ּו ◌ֵ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

רגזֹו ִעם
מאריְ ָ 5
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ַ ֲ ִ
ּבזה ַעל ֶ ַ
אחר ָ ֶ
עֹוד יֵׁש סֹוד ַ ֵ
ֹולם ַה ֶּזה
הרׁשעים ָּבע ָ
ְָ ָ ִ
עשׂ ב )צב ,ח( :
פרח ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּכמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ְ ֹ ◌ַ
פרח ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּכמוֹ ◌ֵע ◌ֶ ׂ
ואמר) ,תהלים צב( ◌ִּב ◌ְ ֹ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
שב ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִציצוּ
אבל
רש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
עדי ◌ַעדָ◌ ּ ַ◌ .
לה-מדם ◌ֲ ◌ֵ
און ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלי ◌ָ ◌ֶ
פ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָּכל ּ ֹ
יבש
עשב ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּב ֹ ◌ֶ ׁ
עשבּ ָ◌ ,כ ◌ֵ ◌ֶ ׂ
פרח ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְּכמוֹ ◌ֵ ◌ֶ ׂ
ראהּ ִ◌ ,ב ◌ְ ֹ ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
יבש
רחְ◌ ,ואוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ ׁ
מים ה ּוא ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
יבשְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ִרים ּבוֹ ◌ַ ◌ִ
ארץ ◌ְוה ּוא ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ּ
מעלה ◌ֶ ◌ָּ
אלא אוֹ ◌ָתם
מחד ׁשְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
כאילן ◌ַה ◌ֶזה ◌ָקצ ּוץ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצץ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
רחּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
למים -א
ענפים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִליםּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לצד ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לצד ◌ֶזה ּו ◌ְ ◌ַ
ּ◌ְפ ◌ֵארוֹ ת ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ֶזה
אילןָ◌ ְ◌ ,
להיוֹ ת ◌ִ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ
היה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
אילן ◌ְּכ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ֶלה ◌ִ ◌ָ
מהכל.
מה0רשים ּו ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
לעקרם ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
עדי ◌ַעדָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
0מדם ◌ֲ ◌ֵ
לה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"ג[(:

אחר ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,על ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מאריְ◌ ָ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ֵיש סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
עוֹ ד ◌ ׁ
רגזוֹ
הרש ◌ִעים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא
◌ִעם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
הבא ה ּוא ◌ַצד ◌ַ ◌ְּ
ד0הְ◌ .וה ּוא
הק ◌ָ◌ 3
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
האחרָ◌ ְ◌ ,
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
חלק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל
עטרת ◌ַ ◌ָ ּ
יהי ּו בוֹ ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
יקים ◌ִ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ַ ּ
חלק ◌ַ ◌ַ ּ
דדים ◌ַ ◌ָּ
נגד ◌ֶזהֶ◌ .זה ◌ַצד
מדים ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הלל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ ּ
ִרבוֹ ◌ָנםּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
יקיםֶ◌ ְ◌ ,וזה
לצ ◌ִדּ ◌ִ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
האחר ׁ ◌ֶש ּ◌ָט ◌ֵמאֶ◌ .זה עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ַ ּ
הק ◌3ד ◌ָ0הֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַ ◌ַ ּ
להם
יקים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
נגד ◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ .
והכל ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לרש ◌ִעיםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
חלק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ֶ◌ ,
הבא.
אלא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֵ ◌ֶ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

זמן ַרב ַ -אף ָּכ5
ֹולה ַעד ְ ַ
ׁשּגֹוזרים אֹותֹו ֹלא ע ֶ
ּכיון ֶ ְ ִ
ּתמר ֵ ָ
ַמה ָ ָ
זמן ַרב
ּתח ָּתיו ַעד ְ ַ
אחר ַ ְ
ֹולה ַ ֵ
ֹולם ֹלא ע ֶ
ׁשאבד ִמן ָהע ָ
ּכיון ֶ ָ ַ
צּדיק ֵ ָ
ִַ
יצחק
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יפרח )צב ,יג( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף פבּ ִ◌ ַ◌ [(.
צדיק ◌ַּכ ּ ◌ָת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
דּ
ּ
דּ
יש ◌ַצ ◌ִ יק
הק ׁ
יפרחִ◌ ,מ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָמה ◌ִ ◌ִ
ואמרַ◌ ,צ ◌ִ יק ◌ַּכ ּ◌ָת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
זמן ◌ַרב -
לתמר? ◌ַמה ◌ָּת ◌ָמר ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִזרים אוֹ תוֹ -א עוֹ ◌ֶלה ◌ַעד ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
חתיו
אחר ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ
אבד ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם- ,א עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ֵ
צדּ יקֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ַאף ◌ָ ּכִ◌ ַ◌ %
יפרח -
יש ◌ֶגּ ה ַ◌ -אף ◌ָ ּכַ◌ %גּ םַּ◌ .כ ּ◌ָת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ארז ◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ִ ◌ְ ׂ
זמן ◌ַרבְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַעד ◌ְ ◌ַ
◌ַמה ּ◌ָת ◌ָמר -א עוֹ ◌ֶלה ◌ֶ ◌ָ ּ
הצ ◌ִדּ יק -א עוֹ ◌ֶלה
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ָ ◌ָ
נקבהַ◌ ,אף ◌ָ ּכּ ַ◌ ַ◌ %
◌ֶ ◌ָ ּ
אברהם
צדּ ◌ֶקתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קבה ◌ַ ◌ֶ
והנּ ◌ֵ ◌ָ
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ְ
נקבהַ◌ .ה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַ ◌ִ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ָ ◌ָ
הכל
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
הארז ◌ַּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ֶגּ ה ָ◌ -מה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ארז ◌ַּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ִי ◌ְ ׂ
וש ◌ָרהְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ׂ
הכל
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
הצ ◌ִדּ יק ה ּוא ◌ֶ ◌ְ
ְוהכל יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ַ ּ ֹ
חתיו ַ◌ -אף ◌ָ ּכּ ַ◌ ַ◌ %
אחד,
צדּ יק ◌ֶ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלם ◌ֵאינוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַעל ◌ַ ◌ִ
חתיוָ◌ ְ◌ .
ְוהכל יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ַ ּ ֹ
ועליו ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד,
וצדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַעל
אמרֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נש ◌ָּתלַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
ועליו ◌ִ ׁ ◌ְ
נסמָ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
בגללוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דיה
עמ ּו ◌ֶ ◌ָ
עמ ּו ◌ִדים ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמדַּ◌ ,כ ◌ָּכת ּוב )שם ט( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חצבה ◌ַ ּ
בעה ◌ַ ּ
האחרים
אבל ]כאן[ ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ודּ איָ◌ ֲ◌ ,
רבי יוֹ ◌ֵסיּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ַ ◌ַ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
בעהַ◌ ָ◌ .
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
צדּ יקֶ◌ ְ◌ ,וזה
סמֶ◌ ׁ %של ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ִ
מדיםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
0ביעי ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ועליו
לכלָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מרוה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ]מן הכל[ ◌ְ ◌ָוזן ◌ַ ּ ֹ
◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ֶקה ]את העולם[ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
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I

יאכל ּו,
מעלליהם ֹ ◌ֵ
פרי ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
צדּ יק ◌ִּכי טוֹ ב ◌ִּכי ◌ְ ◌ִ
אמר ּו ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ג( ◌ִ ◌ְ
אמר
שיוַ◌ ָ◌ .
מע ◌ָ ׂ
לכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
וכת ּוב )תהלים קמה( טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ָ
ורחמיו ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ִ ּ
להשקוֹ ת
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יצחקֵ◌ ֲ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֶקה
עליו ◌ְוה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
העמ ּוד ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
הגּ ןֶ◌ .זה ה ּוא ◌ָ ◌ַ ּ
הפרוֹ ת
וכל ◌ַ ּ ◌ֵ
שה ◌ֵפרוֹ תָ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו עוֹ ◌ֶ ׂ
והגּ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
לגּ ן ]העדן[ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ
ממנּ ּוּ ,ו ◌ִ ◌ֶּ
נש ◌ֶקה ◌ִ ◌ֶּ
הק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ִ◌ ַ◌ ,
והם ◌ַ ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה.
הק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
רחים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
מעשיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ #
יקים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
וּ ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ
יקים עוֹ לוֹ ת.
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הוּ אּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכּ ְ◌ %ב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולילה ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
חלק ◌ַ ◌ַּ
ילהּ ָ◌ ַ◌ ,
עש ◌ַע
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
העדן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לגן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיְּ◌ ,ב ◌ָּ◌ 3
כלםּ ֵ◌ .בין אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמדוֹ ◌ָרם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
◌ָ ּב ◌ֶהםּ ְ◌ .ב ◌ִמי? ◌ָ ◌ַ
ּ
◌ַהה ּואּ ,ו ◌ֵבין אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ִ ּב ◌ְמדוֹ ◌ָרם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ◌ָּ◌ 3
כלם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
עש ◌ַע ◌ַ ◌ָ ּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ
◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ

הּמׁשיח
מלַ ִ ָ ַ 5
לזמּנֹו ֶׁשל ֶ ֶ
ּבבית ה' ַ ְ ִ -
ּולים ְ ֵ
ְׁשת ִ
רבי
יפרח )צב ,יג( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף ט"זּ ִ◌ ַ◌ [(.
צדיק ◌ַּכ ּ ◌ָת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכנס ◌ַ ◌ִ ּ
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ְ◌ ִ◌ .
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבא ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
יפרח
צדּ יק ּ◌ַכ ּ◌ָת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ,כת ּוב )תהלים צב( ◌ַ ◌ִ
◌ְּבנוֹ ַ◌ ָ◌ .
האילנוֹ ת ׁ ◌ֶשל
מכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ִ ◌ָ ּ
צדּ יק ◌ַּכ ּ◌ָת ◌ָמרַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַּכ ּ◌ָת ◌ָמר? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְוגו'ִ◌ ַ◌ .
בעים
תמר ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
לפרח ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ָ
תעכב ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,אין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הט ◌ַעם ◌ַּכ ◌ָּת ◌ָמר? ◌ֶ ◌ָּ
מעיד,
אלא ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
החברים ◌ּ3כ ◌ָ ּלם ◌ֵאין רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ַ ּ
יפרח,
אבל ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ַּכ ◌ָּת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לגלוֹ תָ◌ ֲ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מה
כינה ◌ִ ◌ְ
הרי -א ׁ ◌ָש ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
נאמר ◌ַעל ◌ָגּ ל ּות ◌ָ ּב ◌ֶבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
למקוֹ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָּ
לפי ◌ְמ-את
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )ירמיה כט( ◌ִּכי ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ְלסוֹ ף ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
יפרח,
צדּ יק ◌ַּכ ◌ָּת ◌ָמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וזה ּו ◌ַ ◌ִ
אתכםֶ◌ ְ◌ .
אפקד ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ֶ ◌ְ ֹ
לבבל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

צדּ יק ֶ◌ -זה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהִ◌ ַ◌ .
לש ◌ְ ◌ִ
נקבה ◌ְ ׁ ◌ִ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב
אהבָ◌ ְ◌ .
צדקות ◌ָ ◌ֵ
ה ּואֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יא( ◌ִּכי ◌ַצ ◌ִדּ יק ה' ◌ְ ◌ָ
צדּ
אמר ּו ◌ַ ◌ִ יק ◌ִּכי טוֹ ב.
וכת ּוב )ישעיה ג( ◌ִ ◌ְ
הצ ◌ִדּ יקָ◌ ְ◌ .
)שמות ה( ה' ◌ַ ◌ַ ּ
ארז? ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
ש ◌ֶגּ הַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
ארז ◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּכ ◌ֶ ◌ֶ
ארזים) .שיושב על כסא של יעקב השלם(
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּבח ּור ◌ָ ּכ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עליו
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
העדן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וזה ּו ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ודּ איֶ◌ ְ◌ ,
יש ◌ֶגּ הַּ◌ ,ב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ַ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ִ ◌ְ ׂ
לתֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .%
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין -א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב )שם סד( ◌ַ ◌ִ
והארז ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
הארז ◌ַה ◌ֶ ּזה
האחרוֹ ◌ָנה ה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
וזה ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
יש ◌ֶגּ הִ◌ ְ◌ ְ◌ .
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
מ0עה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִק ּי ּומוֹ ה ּוא
לעלוֹ תּ .ו ◌ִ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תעכב ◌ַ ◌ֲ
יוֹ םּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
והארז
שה ◌ֵצל ◌ְּבאוֹ ר ◌ַה ּיוֹ םֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
האחר ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
תחלת ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
א עוֹ ◌ֶלה ◌ֶ ◌ָּאמר )במדבר כד(
אלא ◌ָ ּב ◌ִעדּ ּון ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַּמ ◌ִיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עין
המ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֶגּ הֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמ ◌ָ0ם יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ּ◌ַ
ארז ◌ַּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ן ◌ִי ◌ְ ׂ
מיםָּ◌ .כֶ◌ ֶ◌ %
עלי ◌ָ ◌ִ
ארזים ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּכ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וארז ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
להשקוֹ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ְוהנּ ◌ָהר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ָ
לזמנּ וֹ ׁ ◌ֶשל
ארזיםְ◌ ׁ .שתוּ ◌ִלים ◌ְּב ◌ֵבית ה' ַ◌ ְ◌ ִ◌ -
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ה( ◌ָ ּבח ּור ◌ָ ּכ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִתים .עוֹ ד
תח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
יפריחוּ ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ִ
א,הינוּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
חצרוֹ ת ◌ֱ ◌ֵ
יחְּ◌ .ב ◌ַ ◌ְ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ %
חרבְ◌ .דּ ׁ ◌ֵש ◌ִנים
ימ ◌ֵצא ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ָ
◌ְינוּ בוּ ן ◌ְּב ◌ֵ ׂ
יבה ּ ְ◌ -באוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ָּ
החדשים
ה0מים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה סו( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יהיוּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ -
ורעננּ ים ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
וכל
שיו ◌ָ ּכת ּובָ◌ ְ◌ .
מע ◌ָ ׂ
ואז) ,תהלים קד( ◌ִי ◌ְ ׂ
החד ׁ ◌ָשהָ◌ ְ◌ .
והארץ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ַמח ה' ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
עולתה ּבוֹ .
ישר ה' צוּ ◌ִרי ◌ְו,א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להגּ יד ◌ִּכי ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָ ּכָ◌ %ל ◌ָּמה? )תהלים צב( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
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 Iשימוש תהלים I
לנצח בעל דינו

ה' מלך גאות לבש )צג ,א(] :שימוש תהלים לפרק צג[ טוב לאמרו לנצח
בעל דינו.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ֹולם
התּבּׂשם ָהע ָ
סיני ָאז ִ ְ ַ ֵ
ּתֹורה ַעל ַהר ִ ַ
יׂשראל ָ
ׁשּקּבלּו ִ ְ ָ ֵ
ּכיון ֶ ִ ְ
ֵָ
וארץ
ׁשמים ָ ָ ֶ
והתקּימּו ָ ַ ִ
ְִ ְ ְַ
לבש ◌ְוגו' )צג ,א( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף צ"דֵּ◌ [(.כ ◌ָיון
מל! ◌ֵגּ א ּות ◌ָ ◌ֵ ׁ
ה' ◌ָ ◌ָ
התב ◌ֵ7ם ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
סיניָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ראל ּתוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּק ◌ְ ּבל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
וארץְ◌ ,ונוֹ ◌ַדע ◌ַ ◌ָ ּ
מטה,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ְוהתק ◌ְ ּימ ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ועל אוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים צג( ה'
הכלַ◌ ְ◌ .
והתעלה ◌ִּב ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
עז ◌ֶ ◌ָ ּ
אלא ּתוֹ ◌ָרה,
ואין ֹ
התא ◌ָ ּזרֵ◌ ְ◌ .
עז ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לב ׁש ה' ֹ
לבש ◌ָ ◌ֵ
מלֵ◌ %גּ א ּות ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ָ ◌ָ
ב0לוֹ ם.
עמוֹ ◌ַ ◌ָ
יתן ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לעמוֹ ◌ִ ּ◌ֵ
אמר )שם כט( ה' ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יברֶ◌ %את ◌ַ ּ
עז ◌ְ ◌ַ ּ
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ

ׁשהם וא"ו
ּבגי"א ָאב ְלי"ג ִמּדֹות ֵ ֶ -
ְֵ
נהרוֹ ת קוֹ ◌ָלם ◌ְוגו'
נשׂ א ּו ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת ה' ◌ָ ◌ְ
נשׂ א ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
בגּ ◌ָּ◌ 3
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
היה ◌ְ ◌ִ
האחרוֹ ◌ָנהּ ,תוֹ ◌ָרה ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אלה ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
תנינא )דף קי"חּ [(.ו ◌ַ ◌ְ
)צג ,ג( ] :זוהר חדש ספרא
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I

שם ◌ַ ּב ּס ּוף ◌ַעל
ות ◌ֶ ׂ
אמן) ,שם( ◌ַ ◌ָּ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
אמר ◌ְ ּבָ◌ ,%הרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נאמר ◌ְ ּב%
ימיםַ◌ ,דּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ְגּ ◌3א ◌ָּלהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
היארּ ְ◌ .בסוֹ 'ף פ"ו ◌ָ ◌ִ
ש ◌ַפת ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ְ ׂ
העמ ּוד
היארֶ◌ ׁ ,שה ּוא אוֹ ר ◌ַ ּ
ש ◌ַפת ◌ַ ◌ְ ֹ
שם ◌ַּב ּס ּוף ◌ַעל ◌ְ ׂ
ַות ◌ֶ ׂ
◌ ◌ָּ
התוֹ ◌ָרהּ ַ◌ ָ◌ ,
ה0כינהְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ֵ ּ
הט ּפוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
אל ּו ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָפתוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
האמצעיׂ ְ◌ .
◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נאמר ◌ָ ּב ◌ֶהם )תהלים צג(
הלכוֹ תַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
סקי ◌ֲ ◌ָ
מהס ◌ַלעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ּ ◌ֶ
צר"י ,עוֹ לוֹ ת ◌ִעם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִווי"ם
טפוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ◌ֵ ◌ֵ
נהרוֹ ת ה'ְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ◌ִ ּ
ָנשא ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ׂ
לתא,
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֶסגּ וֹ ◌ְ ּ◌ָ
קדּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הנּ ◌ָ◌ 3
תה ◌ַ ◌ְ
שים ◌ְ ◌ָ
ְונע ◌ִ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
נהרוֹ תְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
אלא ◌ֵ ּ
איזה ◌ָמקוֹ ם ה ּוא? ◌ֶ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אל ּו
ועל ◌ָ ּיתוֹ ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
נפיהםִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
התעל ◌ָתה ◌ַעל ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
נקרא ּו
הבת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלְ◌ ְ◌ ִ◌ %
ואמאִ◌ .מ ◌ַ ּצד ◌ַ ◌ַּ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ
נהרוֹ ת ◌ֵהם ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
למים.
יה ה' צ ּור עוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶ
טפוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ּ
יצר) ,ישעיה כו( ◌ִּכי ◌ְ ּב ◌ָ ּ
ממ ּ◌ָטה
המ ◌ֶלֵ◌ %הם ◌ִ ּ◌ַ
◌ִצ ◌ֵ ּיר ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ַדּ ◌ִּקיםָ◌ .העוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ◌ַ ּ◌ֶ
נשא ּו
נהרוֹ תּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ְ ׂ
נקרא ּו ◌ְ ◌ָ
האמצעי ◌ִ ◌ְ ◌ְ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ָ ◌ַ ּ
למעלהּ ַ◌ ִ◌ .
יהם
מעלים אוֹ תוֹ ◌ֶּכ ◌ֶת"ר ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּב ◌ֶ
לתאִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
תה ◌ֶסגּ וֹ ◌ְ ◌ָּ
נהרוֹ תִ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ
למי? ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
כתרים,
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִתעט ◌ֶרת ּבוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
להיוֹ ת ּכוֹ ◌ֵלל ◌ֶסגּ וֹ ◌ְל ◌ָּתאּ ,ו ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
י י י ◌ִ ◌ְ
וכֵ◌ %הם
יהןָ◌ ְ◌ .
וכתר ּתוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵּב ◌ֶ
מלכ ּותֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
וכתר ◌ַ ◌ְ
הנּ ה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ְּכ ◌ָ◌ 3
ש ◌ָ ◌ִווי"ם ◌ְרמ ּו ◌ִזיםש יוֹ ◌ִדי"ם ◌ְו ׁ ◌ָש ׁוש ׁ
נהרוֹ ת ו'ו'ו' ◌ְ ׁ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ָׁ◌ְש ׁ ◌ָ
אבא
בא ◌ַו' ◌ֵ ּיטְ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ָ ּ
ראשי ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַו' ◌ִ ּי ּ ◌ַסע ◌ַו' ◌ָ ּי ֹ
שה ◌ָ ׁ ◌ֵ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
נפיהם.
מעלים ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ַעל ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ְואמא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ָּ
נשא ּו
נאמר ◌ָ ◌ְ ׂ
עליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
חסד ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
נהרוֹ ת קוֹ ◌ָלםֵ◌ .הם ◌ֶ ◌ֶ
נשׂ א ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
הסוֹ ד
וזה ◌ַ ּ
האמצעיֶ◌ ְ◌ ,
הע ּמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נהרוֹ ת קוֹ ◌ָלםִ◌ .מי קוֹ ◌ָלם? ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
נקדּ וֹ ת ◌ְ ּב ◌ִקּ 0ור
ש ◌ְ ◌3ללת ׁ ◌ָש ׁ
ה0לש ◌ֶלת ּכוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למעלהֶ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ַ◌ .
ׁ◌ֶשל ׁש ּו ◌3רק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואנכי
נאמר )ירמיה ב( ◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
האמצעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ַ ּ
נצח
כיםֵ◌ ,הם ◌ֵ ◌ַ
נהרוֹ ת ◌ָדּ ◌ְ ◌ָ
ישאוּ ◌ְ ◌ָ
אמתׂ ְ◌ ִ◌ .
זרע ◌ֱ ◌ֶ
שוֹ ◌ֵרק ◌ּ3כ5ה ◌ֶ ◌ַ
נטעתיׂ %
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
תהלים ספר רביעי | יט לחודש | מזמור צג

סדר הלימוד

I

ליום טז אייר

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

889

I

נשא ּוָּ◌ ֶ◌ ,
נקדּ ה
והם ◌ֶסגּ וֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ◌ 3
שא ּוֵ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְוהוֹ ד- .א ◌ָכת ּוב ◌ָ ◌ְ ׂ
רגלים,
כינה ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
למטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ה0כינהִ◌ ,היא ◌ְ ◌3
מצד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נק ◌ָדּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ◌ַ ּ
יפה נוֹ ף
ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְיר ◌ְּכ ◌ֵתי ◌ָצפוֹ ןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים מח( ◌ְ ◌ֵ
אמת,
ירכי ◌ֱ ◌ֶ
נקדּ ה ◌ְוד' ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הארץ ◌ְוגו'ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ◌ 3
ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
משוֹ ׂ
◌ְ ׂ
כים,
צדּ יק ◌ָדּ ◌ְ ◌ָ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
ִנקראת ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ןַ◌ ,הר ◌ָנמ ּוֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .%
◌ ◌ְ ◌ֵ
ונקראת ◌ִ ◌ַ ּ
◌ַדּ "ָ◌ %י"םַ◌ .דּ ּ ָ◌ %כל ּול ◌ִמכ"ד אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ◌ָ ּבר ּוֵ◌ ׁ %שם ◌ְּכבוֹ ד
נקראת
נכלםָ◌ .ים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
שב ◌ַדּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ %
ועדּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
מלכ ּותוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ
בהם ◌ַאל ◌ָי ׁ ֹ
מחמ0ים אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּכל ּולוֹ ת
העליוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כל ּו ◌ָלה ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ַ ּ
יחדים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ריאת ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַ ּב ◌ְּק ◌ִ ◌ַ
בהם ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶפן ּכֹה
אחדּ .ו ◌ָ ◌ֶ
א-הינ ּו ה' ◌ֶ ◌ָ
ראל ה' ◌ֱ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
עמיםְ◌ ׁ ,ש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ׂ
ה ּוא ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
נקדּ ה ◌ַעל
העליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ◌ 3
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
ָוכה ◌ַו ◌ַ ּיֶ◌ %את ◌ַה ◌ִּמ ◌ְ ◌ִ
◌ ֹ
צריּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
רב ◌ִתי
העיר ◌ַ ◌ָ ּ
נאמר ◌ָ ּב ּה )איכה א( ◌ָ ◌ִ
וכעת ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מלַ◌ %רבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
קרית ◌ֶ ◌ֶ
נפיהםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אלמנה.
היתה ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָעם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ספירוֹ ת,
אתה ה ּוא ו' ּכוֹ ◌ֵלל ׁ ◌ֵש ׁש ◌ְ ◌ִ
האמצעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָּ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ק ּום ◌ָ ◌ַ ּ
חתוֹ ◌ָנה .ק ּום
עליוֹ ◌ָנה ּו ◌ֵבין ּכֹ"ה ּ◌ַת ◌ְ ּ
ְואתה ◌ָאח ּוז ◌ֵּבין ּכֹ"ה ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ָּ
כלי ◌ַ ◌ְּ
ה0כינה
הק ◌ָרב ׁ ◌ֶש ּ◌ְלֶ◌ ׁ ,%ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מצריּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ֵ
אצל סמא"לֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
קלע
המ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנהַ◌ּ ַ◌ ,
וה0כינה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חתוֹ ןָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הת ◌ְ ּ
קלע ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
חתוֹ ◌ָנהַ◌ּ ַ◌ ,
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
איביְּ◌ ַ◌ ְ◌ %
ענּ ה
יקל ◌ֶ ◌ָ
נפ ׁש ְֹ ◌ ◌ֶ
ואת ◌ֶ ◌ֶ
נאמר )שמואל א כה( ◌ְ ◌ֵ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְּבתוֹ ַּ◌ %כף ◌ַ ◌ָ ּ
נחש ◌ֵא ׁ ◌ֶשת
מות ◌ָ ◌ָ ׁ
יביַ◌ ?%סם ◌ָ ◌ֶ
נפ ׁש אוֹ ◌ְ ◌ֶ
הק ◌ַלעִ◌ .מי ◌ֶ ◌ֶ
הרים .ק ּום
בעה ◌ָ ◌ִ
בעלה ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קנּ ◌ֶנת ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ְזנ ּו ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶ
סלעיםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לעים
וה ּ◌ְס ◌ָ ◌ִ
ההרים ◌ְ ◌ַ
בר ◌ֶאת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לש ּ ֹ
הרים ◌ִ ׁ ◌ְ
הסת ◌ְּלק ּו ◌ֶּב ◌ָ ◌ִ
אבנים ׁ ◌ֶש ◌ְּלֶ◌ ׁ %ש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נאמר )תהלים צג( ◌ָ ◌ְ ׂ
ההרים ׁ ◌ֶש ◌ְּלַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
הנּ ◌ָח ׁשּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
נשאוּ
הכל ◌ָ ּכל ּול ּבוֹ .
שאַ◌ ,הה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
בהם ◌ָ ּכל ◌ֶגּ יא ◌ִ ◌ָינּ ◌ֵ ׂ
נהרוֹ ת ה'ּ .ו ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

בגּ י.
אתוֹ ◌ַ ◌ַ
בר ֹ
אמר ּבוֹ )דברים לד( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְק ּ ֹ
אמן ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ְ ◌ֶוזה ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
מלחְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
נאמר )תהלים ס( ◌ַו ◌ַ ּיֶ◌ %את ◌ֱאדוֹ ם ◌ְ ּב ◌ֵגיא ◌ֶ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ונש ◌ָמתוֹ
צד"י
משה ◌ָצפוֹ ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
◌ְגנ ּו ◌ָזה ◌ַ ּב ◌ֵגּ י"א ◌ִמן אבגית"ץ .ת' ּתוֹ ◌ַרת ֹ ׁ ◌ֶ
מ0ם ה ּוא טוֹ ב
הבאָ◌ ִ◌ ,
מצד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשה ּוא ץ'ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּצ ◌ִדי ◌ֲ ◌ּ ָ◌ 3
ארכה ◌ִ ◌ַ ּ
הבאּ ְ◌ .ב ◌ֵגי"א ◌ָאב ◌ְלי"ג ◌ִמדּ וֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם וא"ו,
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
חסד .רי"ו ◌ְגּ ב ּו ◌ָרה,
עבר ע"ב רי"ו .ע"ב ◌ֶ ◌ֶ
עבר ה' ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניוַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
לקרע לוֹ ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּים ׁ ◌ֶשל
עתיד ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּבוֹ קר"ע שט"ן ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּיםּ ,ובוֹ ◌ָ ◌ִ
החסד ה ּוא ◌ָאב ◌ְלי"ג ◌ִמדּ וֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ יהו"ה ,ה ּוא
מצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
מטה
הבינוֹ ◌ִנים ּו ◌ַ ּ◌ֶ
מאריּ %בוֹ ◌ַעל ◌ַ ◌ֵּ
אפ ◌ִיםּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ארַ◌ ּ ַ◌ %
האמצעי ◌ֶ ◌ֶ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ּ
חסד.
לפי ◌ֶ ◌ֶ
להם ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ

להם
ועׂשית ָ ֶ
ׁשּבהם ְ ָ ִ ָ
מהרּבּוי ֶ ָ ֶ
ֹולם ֵ ָ ִ
מכּסים ֶאת ָהע ָ
הּמים ָהיּו ְ ַ ִ
ִַַ
אחד
אחד ֶאל ָמקֹום ֶ ָ
ּכּלם ֶ ָ
בצמצּום ֻ ָ
ׁשּיתּכּנסּו ְ ִ ְ
ֶ ִ ְ ְַ
רבים ◌ְוגו' )צג ,ד( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף טזָ◌ [(:דּ ◌ָבר
מקלוֹ ת ◌ַ ◌ִ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ ּ ֹ
מת ◌ַחת
המ ◌ִים ◌ִ ּ◌ַ
א-הים ◌ִי ◌ָ ּקו ּו ◌ַ ּ◌ַ
אמר ◌ֱ ◌ִ
אחר) ,בראשית א( ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
◌ַ ◌ֵ
אמר
רביםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מים ◌ַ ◌ִ ּ
מקלוֹ ת ◌ַ ◌ִ
רבי ּ ◌ָפ ◌ַתחֹ ּ ִ◌ ,
אחדּ ִ◌ ַ◌ ,
ה0מים ◌ֶאל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
אחדָ◌ ,הי ּו
תכ ◌ְנּ ס ּו ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
למ ◌ִים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ּ◌ַ
יצחק,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למעלהַ◌ ָ◌ .
ונת ◌ָגּ א ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לכאןְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לכאן ּו ◌ְ ◌ָ
טטים ◌ְ ◌ָ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ׁ
והי ּו
בהםָ◌ ְ◌ ,
היתה ◌ְכנ ּו ◌ָסה ◌ָ ◌ֶ
הארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נטל ּו ◌ַ ּ◌ַ
0עה ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא- ,א ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ ,%
להם ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
אמר ◌ָ ◌ֶ
תהַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
מכסים אוֹ ◌ָ ּ
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I

הכ ◌ְנס ּו ◌ְּ◌ 3
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשה
ותראה ◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהְ◌ ׁ ַ◌ .
אחד ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
כל ◌ֶכם ◌ֶאל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ
יב ׁ ◌ָשה,
המ ◌ִים- .א ◌ָכת ּוב ◌ַ ◌ָ ּ
ארץְּ◌ ,ב ◌ִלי ◌ַלח ּותּ ֵ◌ ,בין ◌ַ ּ◌ַ
מק ◌דם ◌ֶ ◌ֶ
היתה ◌ִ ּ ֶֹ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
מיעים
מש ◌ִ ◌ִ
רדיםּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
בהים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִים הוֹ ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהָ◌ ְ◌ .
והי ּו ◌ַ ◌ַּ
ה0מיםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַער ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
קוֹ ◌ָלם ◌ְלסוֹ ף ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ועד ◌ַע ◌ָּתה קוֹ ◌ָלם
המ ◌ִיםַ◌ ְ◌ ,
התכ ◌ְנּ ס ּות ◌ַ ּ◌ַ
ושם ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
לתהוֹ םָ◌ ׁ ְ◌ ,
ְוהכניסם ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
בהים ׁ ◌ָשם ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם
כש ◌ֵהם גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ימיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
להם ◌ַ ּ◌ִ
וקרא ◌ָ ◌ֶ
◌ֵאינוֹ ׁשוֹ ◌ֵכָ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
ראת
צאים ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ואין יוֹ ◌ְ ◌ִ
רדים ◌ְ ◌ֵ
קפםְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ָּת ◌ְ ּ ◌ָ
◌ַהה ּואְ◌ ׁ ִ◌ ,
אדּ יר
מש ◌ְ ּב ◌ֵרי ◌ָים ◌ַ ◌ִ
אדּ ◌ִירים ◌ִ ׁ ◌ְ
קפוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֲאדוֹ ◌ָנםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַ ◌ִ
ּ◌ָת ◌ְ ּ
◌ַּב ּ◌ָמרוֹ ם ה'.
נאמנ ּו
עדתיְ◌ ֶ◌ ֶ◌ %
אחריו? )שם( ◌ֵ ◌ֶ
ואם ◌ֵּכןַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ
דשָ◌ .מה רוֹ ◌ֶצה ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ַל ּ ◌ָפס ּוק
נאוה ּק ֶֹ ◌ ׁ
לביתָ◌ ֲ◌ ָ◌ %
מאד ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
◌ְ ֹ
רבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם,
אמר ◌ָדּ ◌ִודּ ִ◌ :
יצחקַ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
מעלה? ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליהם
להעיד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בראשיתֵ◌ ,הם ◌ֱ ◌ֶ
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ית ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
עש ◌ָ
העד ּות ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ָ ◌ֵ
ברא ׁ ◌ִשית ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם,
מעשה ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ִעיד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֵּ
אתה ה ּוא
ואמר ◌ָדּ ◌ִודָּ◌ ַ◌ ,
הבאַ◌ ָ◌ ְ◌ .
מבטח לוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ּבן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ◌ ְ◌ 3
מכסים
וה ּ◌ַמ ◌ִים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ִיםַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ
וע ◌ִ ׂ
ית ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ִ ׂ
ית ◌ֶאת ◌ַ ◌ַּ
בצמצ ּום
תכ ◌ְנּ ס ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
ית ◌ָ ◌ֶ
ועש ◌ָ
מהרב ּוי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהםׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ָ ◌ִ ּ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
0כינת%
פניֶ◌ ׁ ,%ש ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ְ
מל ◌ָ ◌ֶ
אחדּ ָ◌ .כִ◌ ְ◌ %
אחד ◌ֶאל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ָ
ביתֶ◌ ׁ ,%ש ּיוֹ ◌ֵתר
תה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ְ
מלאה ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ּ3כ ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
צמצם אוֹ ◌ָ ּ
דשְ◌ ,ו-א
ק◌ ׁ
נאוה ּ ֶֹ
לביתָ◌ ֲ◌ ָ◌ %
להיוֹ ת ׁ ◌ָשםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
◌ָרא ּוי ה ּוא ◌ִ ◌ְ
לזמן מ ּו ◌ָעטָּ◌ ֶ◌ ,
ימים.
לארִ◌ ָ◌ %
אלא ◌ְ ֶֹ ◌
◌ִ ◌ְ ◌ַ

f
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I

 Iשימוש תהלים I

I

אם שונאך מעיק לך
אל נקמות )צד ,א(] :שימוש תהלים לפרק צד[ זה המזמור ומזמור טוב
להודות .אי סנאך מעיק לך דכי גרמיך ופוק בשפרפירא לאוירא
והב בפומך לבונה ביום שני ויהיו פניך מזרחית צפונית וצלי יתיה
ז' זמנין ביום ואת חמי נסין רברבין .ושם של אלו מזמורים א"ל
קנ"א טו"ב .ולאחר שתגמור אלו המזמורים אמור .יהי רצון מלפניך
א"ל קנ"א טו"ב שתשפיל ותכניע )פלוני בן פלונית( אויבי וכן הראנו
נסים כשם שהכנעת והשפלת את אויב משה רבינו עליו השלום
כשהתפלל לפניך אלו השירות ותעלה תפלתי כריח הקטורת מעל
המזבח.

I

 Iזוהר תהלים I

I

אדם ֶאת
יּתן ֶּבן ָ ָ
ׁשּלא ִ ֵ
ּבׂשרֹ ֶ - 5
לחטיא ֶאת ְ ָ ֶ
ּתּתן ֶאת ִּפיִ ֲ ַ 5
ַאל ִ ֵ
קדׁש
ּבׂשר ֹ ֶ
להחטיא אֹותֹו ְ ַ
ויגרם ְ ַ ֲ ִ
להרהּור ַרע ְ ִ ְ ֹ
להביא ְ ִ ְ
ִּפיו ְ ָ ִ
הּקדׁש
ּברית ַ ֹ ֶ
ׁשחתּום ּבֹו ְ ִ
ֶָ
יראה ◌ָיּ ּה ◌ְוגו' )צד ,ז( :
אמר ּו א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַויּ ֹ ◌ְ

]זוהר הקדמת ספר הזוהר )דף ח[(.
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I

לחטיא
אמר ◌ָ ּכ) ,%קהלת ה( ◌ַאל ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֶאת ּ ◌ִפיִ◌ ֲ◌ ַ◌ #
המנ ּו ◌ָנא ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ָ ◌ַ
◌ַרב ◌ַ ◌ְ
להרהוּ ר ◌ַרע
להביא ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ֶאת ּ ◌ִפיו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ֶרֶ◌ ׁ - #ש/א ◌ִי ◌ֵּתן ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ְּב ◌ָ ׂ
הק ◌ד ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם
קד ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָחתוּ ם ּבוֹ ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
שר ֶֹ ◌
להחטיא אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ַ ׂ
ויגרם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
יהנּ ֹם
הגּ ◌ִ
ממנּ ה ◌ַעל ◌ַ ◌ֵ
יהנּ ֹםְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֶ◌ 3
לגּ ◌ִ
שה ◌ָ ּכ ,%מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
עוֹ ◌ֶ ׂ
אתוֹ ,
יחד ◌ִ ּ
חב ◌ָלה ◌ַ ◌ַ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
וכמה ◌ִר ּבוֹ אוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
דּ ּו ◌ָמ"ה ׁ ◌ְשמוֹ ָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דש
הק ◌ ׁ
0מר ּו ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יהנּ ֹםָ◌ ְ◌ ,
הגּ ◌ִ
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶלּ ְ◌ ,%ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
לקרב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רש ּות ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאין לוֹ ◌ְ ׁ
אליהםָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
לפני
עלה ד ּו ◌ָמ"ה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מעשהָ◌ ּ ,פ ◌ַחדְּ◌ .באוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָרה לוֹ אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
ואמר לוֹ ּ ִ◌ :
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ואל
וכת ּוב )שם יח( ◌ְ ◌ֶ
אשת ◌ִאי ׁשָ◌ ְ◌ ,
ינאף ◌ֶאת ◌ֵ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואי ׁש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
)ויקרא כ( ◌ְ ◌ִ
ערוה ◌ַמה ּו )מה דינו(
לקל ◌ְּב ◌ִרית ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עמיתְ◌ %וכ ּו'ָ◌ .דּ ◌ִוד ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ְ ◌ֵ
אשת ◌ֲ ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ׁ ◌ֶ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
דש
הק ◌ ׁ
ברית ◌ַ ּ ֶֹ
צדּ יק ה ּואּ ,ו ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ :דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
זמ ◌ֶנת לוֹ ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ִמ ּיוֹ ם
לפני ◌ָגּ ל ּוי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ֶ◌ּ 3
הרי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַעל ּ◌ִת ּק ּונוֹ עוֹ ◌ֵמדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ְ◌ :ועוֹ ד
לפניו -א ◌ָגל ּוי! ◌ָ ◌ַ
לפניָ◌ %גּ ל ּוי ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
אמר לוֹ ִ◌ :אם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
הרי ◌ָ ּכל ◌ֵא ּל ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ַל ◌ְּק ◌ָרב,
0היהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
היה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
התר ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ֶ ּ◌ֵ
אמר לוֹ ִ◌ :אם
מהם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵטר ◌ִא ׁ ◌ְש ּתוֹ ◌ְ ּב ◌ֵגטַ◌ ָ◌ .
אחד ◌ֵ ◌ֶ
א עוֹ ◌ֶלה ◌ֶ ◌ָאמר לוֹ :
חד ׁ ◌ִשיםְ◌ ,ו-א ◌ִח ◌ָ ּכהַ◌ ָ◌ .
שה ◌ֳ ◌ָלח ּכוֹ ת ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
היה לוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,%
וגל ּוי
מעב ◌ֶרתָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ◌ָּמה עוֹ ◌ֵמד ◌ַה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשחוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 3
הרי ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ָחת ּום
אליה ◌ֵמעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
קרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
לפני ׁ ◌ֶשא ּו ◌ִר ◌ָ ּיה -א ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ,
לעד ּותּ ָ◌ .כת ּוב א ּו ◌ִר ◌ָ ּיהָ◌ ְ◌ ,
◌ְּבתוֹ כוֹ ◌ְ ◌ֵ
וכת ּוב א ּו ◌ִר ◌ָ ּיה ּוְ◌ ׁ .ש ◌ִמי ◌ָחת ּום ◌ִ ּ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ,זה ◌ַמה
אמר לוֹ ּ ִ◌ :
למיםַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶש5א ׁ ◌ִש ◌ֵּמ ׁש ◌ָ ּב ּה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לפניו
עמ ּהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
0אמרת ִ◌ -אם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לפניָ◌ %גּ ל ּוי ׁ ◌ֶשא ּו ◌ִר ◌ָ ּיה -א ׁ ◌ָש ◌ַכב ◌ִ ◌ָּ
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I

חדשיםְ◌ .ועוֹ ד,
שה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִלה ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
היה לוֹ ◌ְ ◌ַ ּ
האם ◌ָגּ ל ּוי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
לחכוֹ ת ◌ָ ּ
◌ִאם ◌ָ ◌ַ
עמ ּהָ◌ ,אז ◌ָ ◌ָּ
ידע ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמעוֹ ◌ָלם -א ׁ ◌ָש ◌ַכב ◌ִ ◌ָּ
למה ׁ ◌ָש ◌ַלח לוֹ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב
אש ּתוֹ ֶ◌ ׁ ,
לש ּ◌ֵמ ׁש ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
עליו ◌ְ ׁ ◌ַ
וצ ◌ָ ּוה ◌ָ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ִ
ידע,
ודּ אי -א ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ :
רגליַ◌ ָ◌ .%
רחץ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
לביתּ %ו ◌ְ ◌ַ
יא( ◌ֵרד ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
חדשים
ארב ◌ָעה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
חדשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מ-0שה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
חכה יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אבל ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֲ ◌ָ
העביר ◌ָדּ ◌ִוד
ניסן ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
וחמ0ה ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
עש ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
למדנ ּוְּ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ָהי ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ %
סיון,
ימים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
בעה ◌ָ ◌ִ
והי ּו ◌ִעם יוֹ ◌ָאב ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ראלָ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכר ּוז ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ׂ
סיון ּ◌ַת ּמ ּוז
עמוֹ ןָ◌ ׁ .שה ּו ׁ ◌ָשם ◌ִ ◌ָ
והש ◌ִחית ּו ◌ֶ ◌ֶ
והלכ ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
ארץ ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ּ
0היה
היה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ואר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ֶ ּב ◌ֱאל ּול ◌ָ ◌ָ
בעש ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ואל ּולּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׂ
◌ָאב ◌ֶ ◌ֱ
מחל לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הכ ּפ ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ַ
◌ִעם ◌ַ ּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ ,ו ◌ְביוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
העבר ◌ְּכר ּוז,
אדר ◌ָ ◌ֳ ◌ַ
בעה ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ
מרים ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ויש אוֹ ◌ְ ◌ִ
חטאׁ ֵ◌ ְ◌ .
ה ּוא אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ְ
היה
עשר ◌ֶּב ◌ֱאל ּול ◌ָ ◌ָ
בחמ0ה ◌ָ ◌ָ ׂ
עשר ◌ְּב ◌ִא ◌ָ ּירּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
חמ0ה ◌ָ ◌ָ ׂ
ְוהתכ ◌ְנּ ס ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
7ר )שם
התב ◌ֵ
◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
הכ ּפ ּו ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
0היה ◌ִעם ◌ַּבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ ,ו ◌ְביוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
ּ
את- %א ◌ָתמ ּותַ◌ .מה ◌ֶזה -א ◌ָתמ ּות
חט ◌ְ
יב( ◌ַגּ ם ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
העביר ◌ַ ◌ָּ
הרי
אמר דּ ּו ◌ָמהִ◌ :ר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ,
א ◌ָתמ ּות ◌ְ ּב ◌ַיד דּ ּו ◌ָמהַ◌ ָ◌ .ואמר )שם( ◌ַחי
אליוֶ◌ ׁ ,שה ּוא ּ ◌ָפ ◌ַתח ּ ◌ִפיו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ֵי ׁש ◌ִלי ◌ֵ ◌ָ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
נפ ׁשוֹ .
העשה ֹזאתְ◌ ,וה ּוא ◌ָדן ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
האי ׁש ◌ָ ֹ ◌ֶ ׂ
מות ◌ָ ◌ִ
ה' ◌ִּכי ◌ֶבן ◌ָ ◌ֶ
הרי
רש ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר לוֹ ֵ◌ :אין ◌ְלׁ ְ◌ %
עליוַ◌ ָ◌ .
◌ְטר ּו ◌ְ ◌ָניא ◌ֵי ׁש ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
חטא.
חטאתי ◌ַלה'ַ◌ ,אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
ואמר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הוֹ ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וקבלִ◌ .מ ◌ָ ּיד
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ּ
תבתי ◌ָ ◌ָ
ענש ◌ָ ּכ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
0חטא ◌ְ ּבא ּו ◌ִר ◌ָ ּיהׁ ◌ ֶֹ ,
אבל ◌ְּב ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,תהלים
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
נפ ׁשַ◌ ְ◌ .
פחי ◌ֶ ◌ֶ
למקוֹ מוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֵ
חזר דּ ּו ◌ָמה ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
נפשי .ל ּו ◌ֵלי ה'
כנה דוּ ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מעט ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
עזרתה ◌ִּלי ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ
צד( לוּ ◌ֵלי ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כנה ◌ְוכ ּו'ַ◌ .מה
מעט ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
אפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ס ׁ ◌ֶש ◌ִּליִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ַ
היה ◌ֶ ּ
עזרתה ◌ִּלי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
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הצד
מעט ◌ְּכמוֹ ח ּוט ◌ַדּ ק ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ּזה ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ
ה0ע ּור ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ּב ◌ִיני ּו ◌ֵבין ◌ַ ◌ַ ּ
נפשי.
כנה ד ּו ָ◌מה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
היה ׁ ◌ֶש5א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
האחרְּ◌ ,כאוֹ תוֹ ׁ ◌ִשע ּור ָ◌ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
גלל
דודּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
יאמר ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
0מר ׁ ◌ֶש5א ֹ ◌ַ
לה ◌ָ ◌ֵ
אדם ◌ְ ◌ִ
צריּ ֶ◌ %בן ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש5א י ּו ◌ַכל לוֹ ◌ַמר ◌ְלד ּו ◌ָמה )קהלת ה( ◌ִּכי ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
גגה ◌ִהיאְּ◌ ,כמוֹ
ונצח אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַּב ◌ִדּ יןָ◌ .ל ◌ָּמה
היה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לדוד ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
וחבל
אמרּ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הים ◌ַעל קוֹ ◌ֶלַ◌ - %על אוֹ תוֹ קוֹ ל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ַהא ◌ִ
ִיקצף ◌ָ ◌ֱ
◌ ◌ְ ֹ
קדש ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם
שר ֶֹ ◌ ׁ
ידיֶ◌ - %זה ◌ְ ּב ◌ַ ׂ
מעשה ◌ָ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
מעשה
בגלל ◌ֶזה )תהלים יט( ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יהנּ ֹם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ד ּו ◌ָמהּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונמשַּ◌ %ב ◌ֵגּ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרקיעּ ֵ◌ .
התח ◌ְּבר ּו ◌ִעם
החברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ָָידיו ◌ַמ ◌ִגּ יד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ואחדִ◌ .מי
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מגּ יד ◌ְורוֹ ׁ ◌ֵשם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
בריתהִ◌ ַ◌ ,
הכ ◌ָּלה ◌ַה ּזוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ַּ
בעלי ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
לבנה ◌ְוכוֹ ◌ָ ◌ִ
חמה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרקיע ◌ֶזה ּו ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הרקיע ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
להיוֹ ת
מגּ יד ◌ְורוֹ ׁ ◌ֵשם אוֹ ◌ָתם ◌ְוכוֹ ◌ֵתב אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ
זכרוֹ ן ,ה ּוא ◌ַ ◌ִ
ספר ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֵ ◌ֶ
ולעשוֹ ת ◌ְרצוֹ ◌ָנם ּ◌ָת ◌ִמיד.
ההיכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
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I

מלאכי
ּכּמה ְקבּוצֹות ֶׁשל ַ ְ ֲ ֵ
ֹולם ַה ֶּזה ַ ָ
יֹוצא ִמן ָהע ָ
ׁשאדם ֵ
ּבׁשעה ֶ ָ ָ
ְ ָָ
ורֹואים ֶאת ָהאֹות ַהּזֹו
עינים ְ ִ
מרימים ֵ ַ ִ
עליו ְ ִ ִ
נפקדים ָ ָ
חּבלה ִ ְ ָ ִ
ַָָ
ונפרדים ִמ ֶּמּנּו
הּקדׁש ְ ִ ְ ָ ִ
ּברית ַ ֹ ֶ
ׁשהיא ְ ִ
ִֶ
עזרתה ◌ִלּ י ◌ְוגו' )צד ,יז( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף
יהוה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ל ּו ◌ֵלי ◌ְ ָֹ ◌
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
למדנ ּוּ ַ◌ ,ב ◌ֶּמה זוֹ ◌ִכים ◌ִי ◌ְ ׂ
ואמרְ◌ ַ◌ ָ◌ .
אחר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
צדָ◌ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ֵ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
לגּ ◌ִ
רדים ◌ַ ◌ֵ
אינם יוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
יהנּ ֹם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ּ
נמסרים ◌ִּב ◌ֵידי ד ּו ◌ָמה? ]אלא[ ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ַה זוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ;
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זרהֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
ּ
אדם יוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְקב ּוצוֹ ת
למדנ ּוּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
עינים
מרימים ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
עליוִ◌ ִ◌ ְ◌ .
נפקדים ◌ָ ◌ָ
מחב ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל )מלאכי חבלה( ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ממנּ ּו,
ונפרדים ◌ִ ּ◌ֶ
הק ◌ד ׁשִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְורוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
מסר
יהנּ ֹםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לגּ ◌ִ
לרדת ◌ַ ◌ֵ
נתן ◌ִּב ◌ֵידי ד ּו ◌ָמה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ְואינוֹ ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ֵ
ּ
עליוֹ ◌ִנים
חדים ◌ֶ ◌ְ
מהאוֹ ת ◌ַה זוֹ ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
יהנּ ֹםּ .ו ◌ֵ ◌ָ
לגּ ◌ִ
ודּ אי יוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָידוֹ ַ◌ ַ◌ ,
אדם ◌ִאם ה ּוא
לטים ּבוֹ ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הרעים ◌ֵאין ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
והדּ ◌ִינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ְותחתוֹ ◌ִניםִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְ ּ
ּ
הב ◌ִרית ◌ַה זוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
זוֹ ◌ֶכה ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
נאחז ◌ִ ּב ׁ ◌ְשמוֹ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל- %א ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ּ
ונטרד
המ ◌ְלכ ּותַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
העברה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ַ ּ◌ַ
הב ◌ִרית ◌ַה זוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ְ◌ ָ◌ ָ◌ ,
אוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
וימסר ּו
סבר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ִריד ּו אוֹ תוֹ ◌ִמ ◌ָ ּידְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ליםִ◌ .מ ◌ָ ּיד ּ ◌ָפ ◌ַחדִּ◌ ,כי ◌ָ ◌ַ
◌ִמיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עליו,
התב ◌ֵ7ר ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ַיד דּ ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ָוימ ּות ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
את- %א ◌ָתמ ּות.
חט ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב ב( ◌ַגּ ם ה' ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
העביר ◌ַ ◌ָּ
מעט
עזרתה ◌ִּלי ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ
ואמר ,ל ּו ◌ֵלי ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0עה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
נפשי.
כנה ד ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ְ ◌ָ
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יסעדני:
יהו  ¦ § ¨ ¦ ¥
חסדּ ¨Ÿ § %
רגלי © § §
מטה © § ¦
אמרתי ¨ ¨
יח ¦אם ¨ © § ּ¦
נפשי:
עשע ּו © § ׁ ¦
יש © ׁ §
קרבי ּ©ת §נח ּו ¤מי©ׁ § %
רעפי ּ§ב ¦ § ּ¦
רב שׂ© § © ּ©
יט ּ§ב Ÿ
חק :כא ¨יגוֹ דּ ּו ©על
עלי Ÿ
עמל ¥ £
יצר ¨ ¨
היחבר¦ּ %כ ּ¥סא ©ה ּווֹ ת ¥ Ÿ
כ ©§¨ § §

I

 Iזוהר תהלים I

I

דּומה
ׁשּׁשמֹו ָ
מלאֶ 5זה ֶ ְ
ּבידֹו ֶׁשל ַ ְ ָ
הרׁשעים ְנתּונֹות ְ ָ
נפׁשֹות ָ ְ ָ ִ
ְַ
ולדּון ָׁשם
ּבּגיה ֹּנם ְ ָ
להכניסם ַ ֵ ִ
ְַ ְִ ָ
עזרתה ◌ִלּ י ◌ְוגוֹ ' )צד ,יז( :
יהוה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ל ּו ◌ֵלי ◌ְ ָֹ ◌
הרש ◌ִעים
נפשוֹ ת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
יעקבׁ ְ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
רבי ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ְולמדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יהנּ ֹם
להכניסם ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
מלאֶ◌ %זה ׁ ◌ֶש ◌ְ0מוֹ ד ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְנת ּונוֹ ת ◌ְּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אינן חוֹ ◌ְזרוֹ תַ◌ ,עד
מסרוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ׁ ,ש ּוב ◌ֵ ◌ָ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ְולד ּון ׁ ◌ָשםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ ◌ָ
ּ
עשה אוֹ תוֹ ◌ָעוֹ ן,
תירא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
יראת ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יהנּ ֹםֶ◌ ְ◌ .
לגּ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ְנס ּו ◌ַ ◌ֵ
נפשי.
כנה דוּ ◌ָמה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מעט ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
עזרתה ◌ִּלי ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ
אמר )תהלים צד( לוּ ◌ֵלי ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להכניס אוֹ תוֹ ג ּוף ◌ִעם ׁ ◌ְש ◌ָאר
געת לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּפוֹ ◌ַ ◌ַ
ייסאְ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
עפרוֹ ן ◌ְוגו'.
וידבר ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ
חש ּבוֹ ◌ָנםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יקים ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
גּ ּופוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב
לא %קוֹ ◌ֵדם ◌ְואוֹ ◌ֵמר לוֹ ֵ◌ ְ◌ :
המ ◌ְ ◌ָ
רבי ּ◌ַת ◌ְנח ּוםַ◌ּ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
עפר,
לש ּכֹן ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
ועפרוֹ ן ֹי ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּבתוֹ ּ ְ◌ %ב ◌ֵני ◌ֵחתִ◌ ׁ .ש ◌ֲחתוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
למעלה ְ◌ ֶ◌ ְ◌ -
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חש ּבוֹ ן
להכניס אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
מקדּ ים ◌ְואוֹ ◌ֵמר לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְוה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אזני
אברהם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
החתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עפרוֹ ן ◌ַ ◌ִ ּ◌ִ
יקיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַען ◌ֶ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
לכל ◌ָ ּב ◌ֵאי ׁ ◌ַש ◌ַער
לאמרַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ֹ
לכל ◌ָ ּב ◌ֵאי ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ִעירוֹ ◌ֵ ֹ
בני ◌ֵחת ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
נקסוֹ .
כתב ◌ֶח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
כנס ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אמר ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
נחמן ◌ָ ◌ַ
◌ִעירוֹ ? ◌ַרב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נכנסים
חש ּבוֹ ןַ◌ ,על ◌ַיד דּ ּו ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נגזר ]על[ ◌ֶ ׁ ◌ְ
וכַ◌ ְ◌ ִ◌ %
נחמןָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַרב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עתיד ◌ְלהוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתםְ◌ ,וה ּוא
הפ ◌ֶתק ◌ָ ◌ִ
בחש ּבוֹ ן ◌ַ ּ ◌ֶ
לבתי ◌ַה ◌ְּק ◌ָברוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ּ◌ֵ
העפר.
כני ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ה ◌ַעל ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֶ◌ 3
]זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קל[(:

תהלים ספר רביעי | יט לחודש | מזמור צד

898

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום יח אייר

ׁ ¤¤
יהו  ¦לי
ויהי § ¨Ÿ
ירשיע ּו :כב © § ¦
נקי © § ׁ ¦
צדּ יק § ¨ודם ¨ ¦
נפש © ¦
עליהם
שב ¤ ¥ £
מחסי :כג ©ו ּ¨י ׁ¤
ואהי ' §לצ ּור © § ¦
למשׂ גּ¨ ב © ¥
§¦ §
יצמיתם § ¨Ÿ
יצמיתם © § ¦ ¥
ברעתם © § ¦ ¥
¤את אוֹ ¨נם ּו § ¨ ¨ ¨
יהו 
אהינ ּו ':
¡ ¥
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צה

יש ¥ענ ּו:
נריעה §לצ ּור ¦ ׁ §
נר ּ§נ ¨נה © ¨Ÿ
א §לכ ּו § ©
ליהו  ¨ ¦ ¨
נריע לוֹ  :ג ּ¦כי
פניו ּ§בתוֹ ¨דה ּ¦ב § ¦
נקדּ ¨מה ¨ ¨
ב §© §
זמרוֹ ת ¨ ¦ ©
אהים
מל גּ¨ דוֹ ל ©על ּ¨כל ¡ ¦
יהו  ּו ¤ ¤
¥אל גּ¨ דוֹ ל § ¨Ÿ
הרים לוֹ :
ארץ §ותוֹ £עפוֹ ת ¨ ¦
מחקרי ¨ ¤
אשר ּ§ב¨ידוֹ ¥ § § ¤
' :ד ¤ׁ £
יצר ּו :ו ּבŸא ּו
ידיו ¨ ¨
ויב ׁ¤שת ¨ ¨
אשר לוֹ ©ה ּ¨ים §וה ּוא ¨עשׂ¨ ה ּו § © ּ¤
ה ¤ׁ £
עשׂ ¥נ ּו :ז ּ¦כי
יהו  Ÿ
לפני § ¨Ÿ
נברכה ¦ § ¥
ונכרעה ¦ § § ¨
נש ּ©ת ¤ £
¦ ׁ§
חוה § ¦ § ¨ ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

לבל יטעוהו אנשי עיר
לכו נרננה )צה ,א(] :שימוש תהלים לפרק צה[ לבל יטעוהו אנשי עירו
לטומאה ושם שלו א"ל.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּברּיֹות
רגליו ָראּו אֹותֹו ָּכל ַ ְ ִ
עמד ַעל ַ ְ ָ
הראׁשֹון ָ ַ
ׁשאדם ָ ִ
ּבׁשעה ֶ ָ ָ
ְ ָָ
ּפניו
ּופחדּו ִמ ָ ָ
ֲָ
ונכרעה וגו' )צה ,ו( ] :זוהר ח"א )דף רכא (:זוהר תורה[
חוה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
בא ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ֹּ
עשנ ּו .בשעה
יהוה ֹ ◌ֵ ׂ
לפני ◌ְ ◌ָ
נברכה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ונכרעה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
חוה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
בא ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ֹּ
שאדם הראשון עמד על רגליו ראו אותו כל הבריות ופחדו
מפניו ,והיו מהלכים אחריו כעבדים אחר המלך ,והוא אמר
להם אני ואתם באו ונשתחוה ◌ְוגו' ,והלכו כלם אחריו:

והׁשּתחואה ְּבמ ִֹודים
ּכריעה ְ ִ ְ ַ ֲ ָ ָ
ְִ ָ
ונכרעה וגו' )צה ,ו( ] :זוהר ח"ג )דף קסד [(.פתח סבא
חוה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ּ ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
בא ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ֹּ
ואמר )תהלים קו( מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו,
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מי הוא בעולם שיוכל לספר הגבורות שעושה הקב"ה תמיד
בעולם ,כאשר האדם נפטר מעולם הזה הגוף שלו שהניח
אינו נאבד ,ותקומה תהיה לו לעתיד לבוא ,שהרי עונשו סבל
בכמה אופנים ,והקב"ה אינו מקפח שכרן של כל הבריות
שברא ,מלבד אותן שיצאו מתוך האמונה שלו ולא היה בהם
דבר טוב לעולם ,ומלבד אותן שלא כרעו במודים ,כי אלה
עושה הקב"ה מגופותם בריות אחרות ,בשביל שלא יבנה
עוד מאותו הגוף צרות אדם ולא יקום לעולם) :זוהר ח"ב -דף ק(.
וכך למדנו שדרתו של אדם אם הוא היה כורע לפני רבונו
יעמוד ויתקיים בתחיית המתים ,ואם לא היה כורע במודים
נעשה שדרתו נחש ,ואין לו תקומה בזמן התחיה:

ּבכל יֹום
ּברכֹות ְ ָ
מאה ְ ָ
ֵָ
עשׂ נ ּו ◌ְוגו' )צה ,ו( ] :זוהר ח"ג )דף קעט [(.כמו שדרשו
יהוה ֹ ◌ֵ
לפני ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
החכמים בעלי משנה )דברים י( ועתה ישראל מה ה'
אלהיך שואל מעמך ,ואמרו אל תקרא מ"ה אלא מא"ה ,כנגד
מאה ברכות שמחויב האדם לברך לרבונו בכל יום ,וזהו
שצריך האדם להטעים בכל יום לרבונו:

ׁשמעּו
ּולה ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִת ְ ָ
הּגא ָ
אימתי ֵקץ ַ ְ
ֵ ַָ
היום אם בקלו תשמעו ◌ְוגו' )צה ,ז( ] :זוהר חדש ,זוהר תורה[ .פתח
רבי יצחק ואמר )ישעי' כא( משא דומה אלי קורא משעיר
שומר מה מלילה שומר מה מליל ,אלי קורא משעיר ,אלו
ישראל שקוראין להקב"ה מעול כבד של בני שעיר ,ומה
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וצאן ¨ידוֹ ©ה ּיוֹ ם
מרעיתוֹ § Ÿ
אהינ ּו ' © § © £
ה ּוא ¡ ¥
ואנחנ ּו ©עם © § ¦
תש ¨מע ּו :ח ©אל ּ©ת § ׁ
מריבה ּ§כיוֹ ם
לבבכם ּ¦כ § ¦ ¨
קש ּו § © § ¤
קלוֹ ¦ ׁ §
¦אם ּ§ב Ÿ
תיכם ּ§ב ¨חנ ּו ¦ני גּ© ם ¨רא ּו
נס ּו ¦ני £אבוֹ ¤ ¥
אשר ¦ ּ
דבר :ט ¤ׁ £
מסה ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
© ּ¨
לבב
ואמר ©עם ּת¥ Ÿעי ¨ ¥
ארב ¦עים ׁ¨ש ¨נה ¨אק ּוט ּ§בדוֹ ר ¨ © Ÿ
פעלי :י © § ּ¨
¨¦ ¢
באפי ¦אם
עתי § © ּ¦
נש ּ©ב § ּ¦
אשר ¦ ׁ §
דרכי :יא ¤ׁ £
והם א ¨ §ידע ּו § ¨ ¨
¥הם § ¥
חתי:
יבא ּון ¤אל §מנ ּו ¨ ¦
§ Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

אומרים ,שומר מה מלילה ,ר"ל רבונו של עולם אתה הוא
שומר ישראל בזה הגלות שדומה ללילה ,אמור לנו מה
מלילה ,מה תהיה מזה הלילה ,אימתי תוציאנו ממנה בוא
וראה מה כתוב אחריו אמר שומר אתא בקר וגם לילה ,אמר
הקב"ה שהוא שומר ישראל ,אתא בקר ,הבאתי והוצאתי
אתכם מן הגלות ,לא זכיתם להיות בבקר ,וגם לילה ,הבאתי
לכם הלילה והאפלתי אתכם בבור הגלות הזה שהוא הלילה,
אם תבעיון בעיו ,אם אתם מבקשים לדעת קץ גאולתכם
אימתי תבואו לארצכם ,שובו אתיו ,והיינו כמו שאמר רבי
יהודה ,אין קץ הגלות נתלה אלא בתשובה ,שנאמר היום אם
בקלו תשמעו:

f
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צו

ליהו  ׁ ¦שיר ¨ ¨ ׁ
ליהו
חדש ׁ ¦שיר ּו © ¨Ÿ
א ׁ ¦שיר ּו © ¨Ÿ
הארץ :ב ׁ ¦שיר ּו © ¨Ÿ
 ּ¨כל ¨ ¨ ¤
ליהו  ּ¨ב §רכ ּו ׁ §שמוֹ
ּ©ב §(ר ּו ¦מ ּיוֹ ם §ליוֹ ם § ׁ
ספר ּו ©בגּ וֹ ¦ים ּ§כבוֹ דוֹ ּ§ב ¨כל
יש ּו ¨עתוֹ  :ג © ּ §

I

 Iשימוש תהלים I

I

לשמח בני משפחתו
שירו לה' שיר חדש )צו ,א(] :שימוש תהלים לפרק צו[ לשמח בני
משפחתו ,ושם שלו י"ה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

חדש ◌ְוגו' )צו ,ב( ] :זוהר ח"ב )דף נדִ◌ ׁ [(:שיר ּו
ליהוה ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
שיר ּו ◌ַ ◌ָ
ׁ ◌ִ
הארץ .רבי חייא
ליהוה ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חדש ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַ ◌ָ
ליהוה ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
פתח ואמר )איכה ב( קומי רוני בלילה לראש אשמורות,
קומי רוני ,זו כנסת ישראל ,בלילה ,בגלות קלג רבי יוסי
אמר בלילה ,בזמן שהיא שולטת ומעוררת ,לראש
אשמורות ,בראש היה לו לומר ,אלא לראש ,כמו שנאמר
)בראשית מז( על ראש המטה ,וביארנו שראש המטה זה
היסוד ,אף כאן לראש זה היסוד ,שהמטרונה מתברכת
זיו הזוהר
קלג .ר"ל שהלשון נקבה מוסב על כנסת ישראל היינו השכינה הקדושה,
וגם כפשוטו על עם ישראל שלא יאמרו שהגלות גרם פירוד וכריתות
לגמרי ח"ו ,ואיך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר ,ומה גם שאין שומע
מאזין ומקשיב ,וע"ז אומר הכתוב איזה ספר כריתות אמכם ְוגו' ,והגם
שאין הזדוגות כמקדם ,אמנם כריתות אין ,אלא שיש דבקות בהסתר
שאין מובן לנו:
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מאד
מהלל § Ÿ
יהו  ּו § ¨ּ ª
נפלאוֹ ¨תיו :ד ּ¦כי ¨גדוֹ ל § ¨Ÿ
העמים ¦ § §
¨ © ּ¦
אהים ' :ה ּ¦כי ּ¨כל ¡ ¥
נוֹ ¨רא ה ּוא ©על ּ¨כל ¡ ¦
אהי '

I

 Iזוהר תהלים I

I

בו קלד ראש אשמורות ,זה הוא ראש לנצח והוד קלה רבי
יוסי אמר זה הוא ראש של כתר המלך והסוף קלו רבי אבא
אמר לראש אשמורת כתוב חסר ,זה הוא הראש כמו ראש
המטה קלז והכל במלך הקדוש העליון נאמר ,וזה הוא לי"י:

ׁשהרי
ּקּב"ה ֶ ֲ ֵ
מע ֵׂשי ַה ֻ ָ
ונפלאים ַ ֲ
ֹולים ְ ִ ְ ָ ִ
ּכּמה ֵהם ְּגד ִ
ּוראה ַ ָ
ּבֹוא ְ ֵ
ּובכל יֹום ְויֹום
ֹולם ְ ָ
ּכדמיֹון ָהע ָ
האדם הּוא ְ ִ ְ
וה ִּצּיּור ֶׁשל ָ ָ ָ
ּומנּות ְ ַ
ָהא ָ
עֹולמֹות
ּבֹורא ָ
הּקּב"ה ֵ
ַָֻ
◌ִ ּכי גדול ה' ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים )צו ,ד( :
זיו הזוהר
קלד .שמן היסוד נשפע אליה שפע העליונה :קלה .פי' שהיסוד הוא
בבחי' ראש ועיקר לנצח והוד שהם שוחקים המן עבור הצדיק ,ובזה
מתורץ הלשון רבים של אשמורות שהוא מוסב על נצח והוד :קלו .רבי
יוסי נותן טעם שהיסוד נקרא ראש יען כי הוא הראש וההתחלה של
כתרי המלך שהן הספירות של עלמא דדכורא מתתא לעילא ,כי הוא
סיומא מלעילא לתתא לכן הוא הראש מתתא לעילא ,ובזה מתורץ
הל"ר כי אשמורות מוסב על כתרי מלכא :קלז .רבי אבא פליג עליהם
ואומר שאשמורת כתיב חסר ,לכן אין זה ל"ר אלא כמו ואשמורה
בלילה אשמורת הבקר ,ונראה שרבי אבא גרס האות וא"ו בין מ' ר' ולא
בין ר' ת' ,ולפי דבריו מכוון הכתוב שכנסת ישראל תשיר לראש של
המלכות ,והיינו התפארת מלכא קדישא עלאה ,וזהו ג"כ מה שנזכר
בפסוק שהשירה תהיה לי"י ,רצה לומר להתפארת ,ועי"ז תברך שמו,
היינו המלכות והשכינה הקדושה:
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מים ¨עשׂ¨ ה :ו הוֹ ד
ויהו  ׁ¨ש © ¦
אלילים © ¨Ÿ
העמים ¡ ¦ ¦
¨ © ּ¦
ליהו
מקדּ ׁשוֹ  :ז ¨הב ּו © ¨Ÿ
ותפארת ּ§ב ¦ § ¨
עז § ¦ § ¤ ¤
לפניו Ÿ
והדר § ¨ ¨
§ ¨¨
ועז:
ליהו  ּ¨כבוֹ ד ¨ Ÿ
עמים ¨הב ּו © ¨Ÿ
מש ּ §פחוֹ ת © ּ¦
 ¦ ׁ§
בא ּו
מנחה ּו Ÿ
ליהו  ּ§כבוֹ ד ׁ §שמוֹ §שׂ א ּו ¦ § ¨
ח ¨הב ּו © ¨Ÿ
הדרת ׁ ¤Ÿ
קדש
ליהו  ּ§ב © § ©
הש ּ©ת £חו ּו © ¨Ÿ
לחצרוֹ ¨תיו :ט ¦ ׁ §
§©§
אמר ּו ©בגּ וֹ ¦ים § ¨Ÿ
הארץ :י ¦ §
מפ ¨ניו ּ¨כל ¨ ¨ ¤
¦חיל ּו ¦ ּ¨
יהו 
מיש ¦רים:
עמים ּ§ב ¨ׁ ¥
̈מל ©אף ּ¦ת ּכוֹ ן ּ¥ת ¥בל ּ©בל ּ¦ת ּמוֹ ט ¨ ¦ידין © ּ¦
¨

I
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I

]זוהר ח"א )דף צ [(:רבי אבא פתח )שמואל ב' כב( כי מי אל
מבלעדי ה' ומי צרו זולתי אלהינו ,כך אמר דוד המלך
מקרא זה כי מי אל מבלעדי ה' ,מי הוא המושל או השר
שיוכל לעשות דבר מבלעדי ה' ,אלא מה שנפקד מעם
הקב"ה ,לפי שכלם אין עומדים ברשותם ואין יכולים
לעשות דבר ,ומי צור ,ומי הוא התקיף שיוכל לעשות תוקף
וגבורה מעצמו מבלעדי אלהינו ,אלא כולם בידי הקב"ה
ואין יכולים לעשות דבר בלי רשותו :דבר אחר כי מי אל
מבלעדי ה' ,שהקב"ה הכל ברשותו ,ולא כמה שנראה
במראות הכוכבים ומזלות ,שכלם מראים דבר ,והקב"ה
מחליף הדבר לגון אחר ,ומי צור זולתי אלהינו ,הרי נתבאר
שאין צייר כמו הקב"ה ,שהוא צייר שלם ,שעושה ומצייר
צורה תוך צורה ,ומשלים לאותה הצורה בכל התיקונים,
ומכניס בה נפש עליונה הדומה לתיקון העליון ,ולפיכך
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ירעם ©ה ּ¨ים ּו §מאוֹ :
ותגל ¨ ¨ ¤
ה$מים § ¨ ¥
ישׂ §מח ּו © ¨ © ¦
יא ¦ §
הארץ ¦ § ©
לפני
יער :יג ¦ § ¥
אשר ּבוֹ ¨אז § ©יר ּ§ננ ּו ּ¨כל ¥ £
וכל ¤ׁ £
יעז שׂ¨ ©די § ¨
עצי ¨ ©
יב © £
יש ּפŸט ּ¥ת ¥בל
הארץ ¦ ׁ §
לש ּפŸט ¨ ¨ ¤
יהו  ּ¦כי ¨בא ּ¦כי ¨בא ¦ ׁ §
§ ¨Ÿ
ועמים ּ¤ב ¡אמ ּו ¨נתוֹ :
צדק § © ּ¦
ּ§ב ¤ ¤

I

I

 Iזוהר תהלים I

אין צייר כמו הקב"ה .א"ר חייא בוא וראה כמה הם
גדולים ונפלאים מעשי הקב"ה ,שהרי האומנות והציור של
האדם הוא כדמיון העולם ,ובכל יום ויום הקב"ה בורא
עולמות ,מזווג זווגים לכל אחד ואחד כראוי לו ,והוא
מצייר תמונותם קודם שבאים לעולם:
ישמחו השמים ותגל הארץ ◌ְוגו' )צו ,יא( :
תורה[ למדנו שכל מחנות העליונים בשעה שכנסת
ישראל תשמח ותתברך כלם שמחים ,והדין אין שורה אז
בעולם ,ועל זה כתוב ישמחו השמים ותגל הארץ.
]זוהר ח"ג )דף נט (.זוהר

f
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כ לחודש

צז

ישׂ §מח ּו ¦א ¦ּיים
הארץ ¦ §
מל ּ¨ת ¥גל ¨ ¨ ¤
יהו  ¨ ¨
א § ¨Ÿ
מש ּ¨פט §מכוֹ ן
צדק ּו ¦ ׁ §
סביביו ¤ ¤
וערפל § ¦ ¨
ענן © ¤ ¨ £
רבים :ב ¨ ¨
© ּ¦
ּ¦כ §סאוֹ  :ג ׁ ¥
האיר ּו
צריו :ד ¦ ¥
סביב ¨ ¨
תלהט ¨ ¦
לפניו ּ¥ת ¥ל ּו § © ¥
אש § ¨ ¨
נמס ּו
הרים ּ©כדּ וֹ ©נג ¨ © ּ
הארץ :ה ¨ ¦
ות ¥חל ¨ ¨ ¤
ראתה © ּ¨
ברקיו ּ¥ת ¥בל ¨ ¨ £
§¨ ¨
הארץ :ו ¦הגּ¦ יד ּו
פני £אדוֹ ן ּ¨כל ¨ ¨ ¤
מל § ¥
יהו  ¦ ּ¦
פני § ¨Ÿ
מל § ¥
¦ ּ¦
העמים ּ§כבוֹ דוֹ  :ז ׁ Ÿ ¥
עבדי
יבש ּו ּ¨כל ¥ § Ÿ
צדקוֹ § ¨ורא ּו ¨כל ¨ © ּ¦
ה$מים ¦ §
© ¨©¦
אהים
הש ּ©ת £חו ּו לוֹ ּ¨כל ¡ ¦
אלילים ¦ ׁ §
תהללים ּ¨ב ¡ ¦ ¦
המ § © § ¦
פסל © ּ¦
¤¤
גלנה ּ§בנוֹ ת §יה ּו¨דה
ות ¨ § ¥
ות §שׂ ©מח ¦צ ּיוֹ ן © ּ¨
מעה © ּ¦
' :ח ׁ̈ש § ¨
אתה § ¨Ÿ
יהו  :ט ּ¦כי © ּ¨
מש ּ¨פ ¤טי¨Ÿ § %
למען ¦ ׁ §
§©©
יהו 
אהים ':
נעלית ©על ּ¨כל ¡ ¦
מאד © ¨ ¥ £
הארץ § Ÿ
עליוֹ ן ©על ּ¨כל ¨ ¨ ¤
§¤
יהו  ¦שׂ §נא ּו ¨רע ׁש¥ Ÿמר © § ׁ
חסידיו ¦מ ּ©יד
נפשוֹ ת ¨ ¦ £
אהבי § ¨Ÿ
י ¥ £Ÿ
מחה:
ליש¥רי ¥לב ¦שׂ § ¨
זרע ©ל ©ּצ ¦דּ יק ּו § ¦ ׁ §
רש ¦עים ©י ¦ ּצ ¥
§ ׁ¨
ילם :יא אוֹ ר ¨ © ª
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I

לאדם שרוצה להיות שמח
ה' מלך תגל הארץ )צז ,א(] :שימוש תהלים לפרק צז[ ג"כ לשמח בני
משפחתו .ושם שלו י"ה.
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ֹולה
היה ע ֶ
ברא ִׁשית ָ ָ
ּבמעׂשה ְ ֵ
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ְ ַ ֲ ֵ
ׁשּברא ַ ָ
אֹור ֶ ָ ָ
ונגנז
ֹולם ְ ִ ְ ַ
ועד סֹוף ָהע ָ
ֹולם ְ ַ
אֹורֹו ִמּסֹוף ָהע ָ
לצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו'
זרע ◌ַ ◌ַ
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .

)צז,

יא( :

]זוהר ח"א פ' בראשית )דף לא[(:
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ויהי  -ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
אמר ּבוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
0נּ ◌ֱ ◌ַ
ויהי אוֹ רּ ָ◌ .כל ◌ַמה ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְִיהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יצחק ,אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הבאַ◌ ָ◌ .
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם
היה עוֹ ◌ֶלה אוֹ רוֹ ◌ִ ּ
בראשיתָ◌ ָ◌ ,
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יהנ ּו
גנז? ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ָ
ונגנזָ◌ .מה ◌ַה ◌ַּט ◌ַעם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ועד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
גללםְ◌ .וה ּוא
יהנ ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלמוֹ ת -א ◌ֵ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ִר ׁ ◌ְש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ֶ
זרע
וקאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צז( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
לצ ◌ִדּ יק ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ָשמ ּור ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
יקיםּ ַ◌ ַ◌ ,
ויהי ּו
יתב ◌ְ7מ ּו ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מחהָ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
לי ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ִ ׂ
◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ּו ◌ְ ◌ִ
וגנ ּוז.
נסתר ◌ְ ◌ָ
הבא ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
היה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ועד ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אחדַ◌ ְ◌ .
◌3כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ָ

יֹוצא ֵמאֹותֹו
אחד ֵ
ּבּלילה חּוט ֶ ָ
ּבּתֹורה ַ ַ ְ ָ
ֹוסקים ַ ָ
בכל ָמקֹום ֶׁשע ְ ִ
ְָ
ֹוסקים ָּבּה
ֹותם ֶׁשע ְ ִ
ונמ ָׁשַ 5על א ָ
אֹור ָּגנּוז ְ ִ ְ
לצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו' )צז ,יא( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קמ"חּ ָ◌ [(:כת ּוב
זרע ◌ַ ◌ַ
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ויהי אוֹ רַ◌ ָ◌ .
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
א-הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
)בראשית א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
נגנז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יוֹ ◌ֵסי ,אוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאְּ◌ ,כמוֹ
והזדּ ◌ֵּמן ◌ַ ◌ַ ּ
ודּ אי
זרע ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יקַ◌ ,ל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צו( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
ואחר
הראשוֹ ןַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
סתםְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר -א ׁ ◌ִש ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ַל ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ָ
מכל
נגנז ◌ִ ּ ֹ
אלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה אוֹ ◌ֵמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נגנז ◌ְו-א ׁ ◌ִש ּ◌ֵמ ׁש יוֹ ◌ֵתרּ ִ◌ ַ◌ .
◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ %
אחדָּ◌ ֶ◌ ,
ָוכל- ,א עוֹ ◌ֵמד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ִ ּ
ונזרע ◌ַּכ ◌ֶ ּז ◌ַרע
נגנז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רגע ◌ֶ ◌ָ
אפל ּו ◌ֶ ◌ַ
◌ ֹ
התק ◌ֵ ּים ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זרעים ּו ◌ֵפרוֹ תּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
שה תוֹ ◌ָלדוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
הכל ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מק ◌ֵ ּים ◌ַ ּ ֹ
ממנּ ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְ ◌ַ
ְואין ◌ְל %יוֹ ם ׁ ◌ֶש5א יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
◌ ◌ֵ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
בכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָזן ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְ ◌ָ
ונמשַ◌ %על אוֹ ◌ָתם
אחד יוֹ ◌ֵצא ◌ֵמאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ילה ,ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
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יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
סקים ◌ָ ּב ּהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
חסדּ וֹ
למטה,
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
עמיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ילה ׁ ◌ִש ֹ
ּו ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ארנ ּוּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּו ◌ַקם ◌ַ ◌ִּ
ירה ◌ִ ◌ִּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אהל מוֹ ◌ֵעד ◌ִּכי ׁ ◌ָש ◌ַכן
לבא ◌ֶאל ֹ ◌ֶ
משה ◌ָ ֹ
יכל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שמות מ( ◌ְו-א ◌ָ ֹ
היה )עמוד הענן( ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַצד
אחד ◌ָ ◌ָ
הענן? ח ּוט ◌ֶ ◌ָ
הענןַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ׁ ◌ֶשל ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
כנס
כל )של הכל( ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
מחה ◌ַּב ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
אבל ׁ ◌ִש ּמ ּו ׁש
נגלהָ◌ ֲ◌ ,
◌ַל ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ יוֹ ם )ראשון( -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בראשית.
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
מש ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ַ
מחדּ ׁש ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ַ ◌ֲ

ׂשמחה
ּוליׁשרי ֵלב ִ ְ ָ
ּצּדיק ְ ִ ְ ֵ
זרע ַל ַ ִ
אֹור ָ ֻ ַ
א-הים
אמר ◌ֱ ◌ִ
לצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו' )צז ,יא( ] :זוהר חדש בראשית )דף גַ◌ [(.ו ּ ֹי ◌ֶ
זרע ◌ַ ◌ַ
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
עקר
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מכאן ◌ַ ׁ ◌ְ
יצחקּ ָ◌ ִ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יהי אוֹ ר )בראשית א ג(ַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ִטיעוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
יהי.
וש ◌ַתל אוֹ ◌ָתןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ
הלל ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ויהי
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
היה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ׁ ַ◌ .
ַרבי ◌ְיה ּו ◌ָדה אוֹ ◌ֵמרָ◌ ,האוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ָבר ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
והיה -א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
הסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
כש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ויהיּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אוֹ רָ◌ ָ◌ ְ◌ .
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש5א ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ רָ◌ ,גּ ◌ַנז
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
גנז
למי ◌ָ ◌ַ
מר ׁ ◌ָש ◌ִעים אוֹ ◌ָרםּ ,ו ◌ְ ◌ִ
וימ ◌ַנע ◌ֵ ◌ְ
אוֹ תוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח טו( ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לצ ◌ִדּ יק
יקיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צז יא( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
וקא ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
אוֹ תוֹ ? ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
זרע ◌ַ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מא
יהי אוֹ רֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶ
א-הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
מחהַ◌ .ו ּ ֹי ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
לי ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ִ ׂ
ּו ◌ְ ◌ִ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ ב )בראשית א ד(,
העיר ◌ִמ ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרחַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
ב( ◌ִמי ◌ֵ ◌ִ
מעשי
ראה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אמרנ ּוָ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ראה? ◌ָ ◌ַ
◌ָמה ◌ָ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי
אמרַ◌ ,ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
אבא ◌ָ ◌ַ
וגנז אוֹ תוֹ ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
הרש ◌ִעים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לגנז אוֹ תוֹ ַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
טוֹ בֹ ְ◌ ִ◌ ,
נמצא ּבוֹ
עיני ה'
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )במדבר כד א( ◌ִּכי טוֹ ב ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֵ
רגזּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ִּכי טוֹ בָ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א ד(
כיחֶ◌ ׁ ,
ראלְ◌ ,וסוֹ ף ◌ַה ◌ָּכת ּוב מוֹ ◌ִ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
לברֶ◌ %את ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
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הח ׁ ◌ֶשּ ,%ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ- %א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
א-הים ◌ֵ ּבין ◌ָהאוֹ ר ּו ◌ֵבין ◌ַ ֹ
בדּ ל ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
נמצא ּבוֹ
0תף אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
ראה,
יחדּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ַ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ֵ
רגזַ◌ ְ◌ ,
ֹ ◌ֶ
מחת
ש ◌ְ ◌ַ
מאירּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ִ ׂ
היה ◌ָהאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ִ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
והרי
עמוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
להתעטר ◌ֲחק ּו ◌ֵקי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הכל ּבוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
החקיקוֹ ת ◌ִ ּ
יראיֶ◌ ,%זה
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
נתב ◌ֵארֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ל ,כ( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְבֶ◌ ׁ ֲ◌ %
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ָ ּ
יראי
יקים ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
מצד
ויהי ֹ ◌ֶ
החשִ◌ ְ◌ ַ◌ .%
מצד ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
ויהי ◌ֶ ◌ֶ
אמרנ ּוִ◌ ְ◌ ַ◌ .
החטאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֵ ◌ְ
בקרּ ַ◌ ִ◌ ,
ערבּ ַ◌ ִ◌ ,
אחד.
יחדּ ָ◌ ,כת ּוב יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
מש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ַ ◌ַ
מתוֹ ֶ◌ ׁ %ש ◌ֵהם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָהאוֹ רּ .ו ◌ִ ּ

היסֹוד -
ּבלּתי ַ ְ
לעמד ִ ְ ִ
ֹולם ֵאינֹו ָיכֹול ַ ֲ ֹ
ׁשהע ָ
וצפה ֶ ָ
ראה ְ ָ ָ
הּקּב"ה ָ ָ
ַָָ
ּצּדיק
הּוא ַה ַ ִ
אמר
לצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו' )צז ,יא( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף י"אַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
זרע ◌ַ ◌ַ
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
ויהי אוֹ ר )בראשית א(ּ ִ◌ ַ◌ .
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
א-הים ◌ְ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
מחהּ ָ◌ ַ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
ש ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ִ ׂ
זרע ◌ַל ◌ַצּ ◌ִדּ יק וּ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
)תהלים צז( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
היסוֹ ד,
לתי ◌ַ ◌ְ
לעמד ◌ִ ּב ◌ְ ּ◌ִ
וצפה ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵאינוֹ ◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ָ
אמר
הצ ◌ִדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
היסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
ואיזה ּו ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עליו? ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
וזה ּו ◌ְיסוֹ ד ◌ָ ◌ִ ׁ
ְוצדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ .
)משלי י( ◌ ◌ַ ◌ִ
זרע ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק.
אמר אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
נקרא אוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּבעוֹ ◌ָלמוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
א-הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ ב.
0כת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
◌ְועוֹ דִ◌ ,מ ◌ַּמה ◌ֶ ◌ָ ּ
אמר ּו ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ִּכי טוֹ ב.
לה ◌ָּלן )ישעיה ג( ◌ִ ◌ְ
ונאמר ◌ְ ◌ַ
נאמר ◌ָ ּכאן ◌ִּכי טוֹ בַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ

ֹולם ַה ֶּזה
ונכנסת ָּבע ָ
הּכבֹוד ְ ִ ְ ֶ ֶ
ּכּסא ַ ָ
ּטלה ֵמאֹור ִ ֵ
נׁשמתֹו ֶׁשל ַצ ִּדיק ִנ ְ ָ
ְִָ
זרע ◌ַל ◌ַצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו' )צז ,יא( ] :זוהר חדש פ' לך לך )דף ל"בָ◌ [(:דּ ◌ָבר
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
הענין? ◌ַרק
למעלה ◌ִמן ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ּ◌ַת ◌ְנח ּוםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אחרַ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֵ
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I

היה
הא ◌ֶּלה ◌ָ ◌ָ
ברים ◌ָ ◌ֵ
הדּ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ַ ◌ְ
אחריו ◌ַ ◌ַ
וכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עריםָ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ָ ◌ִ
אכל ּו ◌ַ ◌ְ
אשר ◌ָ ◌ְ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ונ ּזוֹ ◌ֵנית
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה יוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ְ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ְדבר ה' ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ
אברםְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
רבי ּ◌ַת ◌ְנח ּום,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מתל ◌ֶּב ׁ ◌ֶשת ּבוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
מעלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מכ ּ ◌ֵסא
מעלה ◌ִ ◌ִּ
הבא ה ּוא אוֹ ר זוֹ ◌ֵהר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְלב ּו ׁש ◌ַ ◌ְ
ליש ◌ֵרי ◌ֵלב
זרע ◌ַל ◌ַצּ ◌ִדּ יק וּ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר )תהלים צז( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
הכבוֹ ד ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
מלא%
והיה ◌ָל %ה' ◌ְלאוֹ ר עוֹ ◌ָלםְ◌ .ו-א ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחהָ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
ממי
ויש ◌ִעי ◌ִ ּ◌ִ
אמר )תהלים כז( ה' אוֹ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ודוד ◌ָ ◌ַ
הכבוֹ דִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְו-א ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
נש ◌ָמתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַצ ◌ִדּ יק
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ׁ ִ◌ ,
איראְ◌ .והוֹ ◌ֵל; ◌ֶזה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ָ
זכתה
ונכנסת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ .אם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכבוֹ דֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ּ◌ְִנט ◌ָלה ◌ֵמאוֹ ר ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
ממה ◌ֶ ◌ִ ּ
0ק ◌ְ ּב ◌ָלה
למעלה ֵ◌ -אינוֹ ◌ִדין ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּתוֹ ◌ֵסף ◌ָל ּה יוֹ ◌ֵתר אוֹ ר ◌ִ ּ◌ַ
◌ְועוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר
מקב ◌ֶלת אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר? ◌ָ ◌ַ
ממי ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לכ ◌ֵנס ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ִ ּ◌ִ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
לאמרוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אפשר ◌ְ ◌ָ ◌ְ
מקרא ◌ָ ּכת ּובִ◌ ,אי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
אלמלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ַרבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
אחר,
אנכי ◌ְו-א ◌ַ ◌ֵ
מגן ◌ָלִ◌ ֹ ָ◌ ,%
אנכי ◌ָ ◌ֵ
אברם ◌ָ ֹ ◌ִ
)בראשית טו( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ָירא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הר ◌ֵּבה
כרְ◌ ַ◌ %
ש ◌ָ ◌ְ
אחרׂ ְ◌ ,
מאדָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
הרבה ◌ְ ֹ
7כרּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ %
ול ◌ָּמה? ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנה
היה ◌ְלּ ָ◌ %ב ◌ִ ׁ
מאדַ◌ ,על ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הר ◌ֵ ּבה ◌ְ ֹ
ש ◌ָכר ◌ַ ◌ְ
מאד ֵ◌ -י ׁש ◌ְלׂ ָ◌ %
◌ְ ֹ
אחת
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא נוֹ ◌ֵטל אוֹ ת ◌ַ ◌ַ
מתל ◌ֶּב ׁ ◌ֶשת ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ רַ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ָ◌ ,
ראש ּהִּ◌ .כי ◌ֲ ◌ֵ
תנה ◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מ0מוֹ ְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ָ ּ
הבא.
וצדּ יק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
עטרה ◌ְ ּב ֹ ׁ
להיוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ
וארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ּב ◌ָרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ואיזה ּו? ◌ֶזה אוֹ ת ה"אַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם יז( ◌ְו-א
ראםִ◌ ְ◌ .
ראםּ ְ◌ ,ב ◌ֵה"א ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
הב ◌ְ ◌ָ
)בראשית ב( ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
להיוֹ ת ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
אברהםְ◌ ִ◌ ,
והיה ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ %
אברם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִי ◌ָ ּק ◌ֵרא עוֹ ד ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ְ◌ ַ◌ %
עין
והטוֹ בֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה סב( ◌ַ ◌ִ
תכלית ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
למה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ה0למ ּות ◌ְ ◌ַ ּ
למחכה לוֹ .
יעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לתׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ %
א-הים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
א ◌ָ ◌ָ ◌ָתהלים ספר רביעי | כ לחודש | מזמור צז
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I

יֹודע
ּׁשאינֹו ֵ ַ
הּבא ַמה ֶ ֵ
ֹולם ַ ָ
ּומּכרת ָלע ָ
יֹודעת ַ ֶ ֶ
נׁשמתֹו ֶׁשל ַצ ִּדיק ַ ַ
ְִָ
המׁשרת
מלאֵ ָ ְ ַ 5
ּומ ִּכיר ַ ְ ָ
ַ
אמר
לצּ ◌ִ ּדיק ◌ְוגו' )צז ,יא( ] :זוהר חדש פ' לך לך )דף ל"גַ◌ ָ◌ [(.
זרע ◌ַ ◌ַ
אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ .
מכ ◌ֶרת ◌ָלעוֹ ◌ָלם
דעת ּו ◌ַ ◌ֶּ
צדּ יק יוֹ ◌ַ ◌ַ
נש ◌ָמתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ׁ ִ◌ ,
המש ◌ֵרתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מלאָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ %
מכיר ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דע ּו ◌ַ ◌ִּ
0אינוֹ יוֹ ◌ֵ ◌ַ
הבא ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
ה0רת.
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
צדּ יק ◌ִּכי טוֹ בִּ◌ ,כי טוֹ ב ◌ִ ּ◌ַ
אמר ּו ◌ַ ◌ִ
)ישעיה ג( ◌ִ ◌ְ
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ִ ׂ
זרע ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וכת ּוב )תהלים צז( אוֹ ר ◌ָ ◌ַ◌ 3
◌ְ ◌ָ

f
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ליהו  ׁ ¦שיר ¨ ¨ ׁ
חדש ּ¦כי
מזמוֹ ר ׁ ¦שיר ּו © ¨Ÿ
א ¦§
ימינוֹ ּו §זרוֹ ©ע ¨ § ׁ
קדשוֹ :
יעה ּלוֹ § ¦
¦§¨
נפלאוֹ ת ¨עשׂ¨ ה הוֹ ׁ ¦ש ¨

I

 Iשימוש תהלים I
להטיל שלום בין אדם לחברו

שירו לה' שיר חדש )צח ,א(] :שימוש תהלים לפרק צח[ להטיל שלום
בין אדם לחבירו ,ושם שלו י"ה.

I

I

 Iזוהר תהלים I

ׁשירה
ֹומרים ִ ָ
ּכּלם א ְ ִ
ֹולם ֻ ָ
ּׁשּברא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ָּבע ָ
ָּכל ַמה ֶ ָ ָ
למּטה
למעלה ֵּבין ְ ַ ָ
לפניו ֵּבין ְ ַ ְ ָ
ׁשּבחֹות ְ ָ ָ
ות ְ ָ
ְִ
חדש ◌ְוגו' )צח ,א( :
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ּ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו
ואמרָ◌ ּ ַ◌ ,
קכגַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
0רנה
אמר ּו אוֹ תוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א ו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הפרוֹ ת ◌ָ ◌ְ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ֵהן
חד ׁ ◌ָשהֵ◌ ְ◌ .
הפרוֹ ת ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ ,%ש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְמרוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
יש
עשהּ ָ◌ .כאן ◌ֵ ׁ
נפלאוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
חדש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
אמר ּו? ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
ב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּהקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.◌ּ ,כ ◌ָ ּלם
להסת ◌ֵּכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ואם
למטהִ◌ ְ◌ .
לפניוֵּ◌ ,בין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלה ◌ֵּבין ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ה0ירה ◌ַה ּזוֹ ּ ָ◌ -כֶ◌ %זה
מרים ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ◌ָ
מעצמם ]ד"א היו[ אוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ת ◌ַ
ֹּ
אבל ◌ֵ ּ
וכיון
היה ◌ַעל ◌ַגּ ◌ָ ּבןָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
הארוֹ ן ◌ָ ◌ָ
אל ּוָ◌ ָ◌ ,
עליוֹ ןָ◌ ֲ◌ .
ודּ אי! ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ּו סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
שר ּו ]נ"א :לא שכבו[
למעלהֵ◌ ,הן ׁ ◌ָ
ושמ ּוה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליהם ◌ְ ◌ָ ׂ
נש ◌ַקל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הארוֹ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
דרְ◌ ׁ %ש ◌ָאר
מהן ◌ָה ◌ָארוֹ ןָ◌ ,הי ּו גוֹ עוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נטל ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ִש ◌ָירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הארוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ַגּ ◌ָ ּבן
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר ּו ׁ ◌ִש ◌ָירהַ◌ ַ◌ .
הפרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א ◌ָ ◌ְ
◌ַ ּ ◌ָ
ונתב ◌ֵארּ ,ו ◌ַב ּכֹל ◌ָ ּכת ּוב
ארנ ּוּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מזמוֹ רֵ◌ ֲ◌ ,
לז ◌ֵּמרְ◌ ִ◌ .
עשה אוֹ ◌ָתן ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ׂ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְּכ ◌ָללָּ◌ ֶ◌ .
אלא
וכאן -א ◌ָ ◌ַ
מזמוֹ רָ◌ ְ◌ ,
לדוד ◌ִ ◌ְ
לדוד אוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
]זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף
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I

זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ִקים ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
לזמר אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
הק ◌ד ׁש ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עתידה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
מזמוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
חד ׁשָ◌ .אז
ואז ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
העפרָ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
נאמרה ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הרי ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ָ ּכזוֹ -א ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
חדשֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ

אֹותּה
מׁשּבחֹות ָ
הארֹון ְ ַ ְ
ּכׁשּנֹוׂשאֹות ָ ָ
ׁשּבחת זֹו ְ ֶ ְ
מזמֹור ִׁשירּו ַלה' ִ -ת ְ ַ ַ
ְִ
חדש ◌ְוגו' )צח ,א( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
חד ׁשַ◌ .ה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
ְוזה ּו ◌ִ ◌ְ
קל"חִ◌ ְ◌ ◌ [(.
התעוֹ ◌ְרר ּות
ררנ ּו ◌ָ ּב ּהְ◌ ִ◌ ,
התעוֹ ◌ַ ◌ְ
ארנ ּו ◌ָהַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ַה ּזוֹ ◌ֲ ◌ֵ
הפרוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּו ◌ָעלוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
יפה ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ◌ָ
התעוֹ ◌ְרר ּוֶ◌ ָ◌ ,
החברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַ ּב ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הארוֹ ןְ◌ ִ◌ ,
שאוֹ ת ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
נוֹ ◌ְ ׂ
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְמרוֹ ת?
הפרוֹ ת ◌ַּב ◌ֶדּ ◌ֶרֵ◌ ְ◌ .%
0רנה ◌ַ ּ ◌ָ
)שמואל א ו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא
עשהּ ַ◌ .
נפלאוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
חד ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
הכ ּ ◌ֵסא
שאוֹ ת ◌ֶאת )הארון( ◌ַ ◌ִּ
מעלהְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתן ◌ַח ּיוֹ ת נוֹ ◌ְ ׂ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
למעלהֵ◌ ,הן אוֹ ◌ְמרוֹ ת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ ִ◌ ְ◌ .
להרים אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מרים ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
למה ◌ָּכת ּוב ◌ָּכאן ◌ָ ◌ָ ׁ
אלא
והרי ּ◌ָת ◌ִמיד אוֹ ◌ְ ◌ִ
חדשֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָּ
התח ◌ְדּ ׁש ּות ◌ַ ◌ְּ
נקרא ◌ֶ ◌ָּ
בנה
הל ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וחדש -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חד ׁשׁ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַַודּ אי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
יעה
חדש .הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
וזה ּו ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
חדשֶ◌ ְ◌ ,
מה0משָ◌ ,אז ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְנּ אוֹ ◌ָרה ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
לקבל
מאל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
התעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ִ ◌ְ
קדשוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
ימינוֹ ּו ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ָ ◌ְ ׁ
ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
תה
הארוֹ ןַ◌ ׁ ְ◌ ,
שאוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ותש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ׂ
תהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
מש ◌ְ ּבחוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
מש,
לבית ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
עגלוֹ ת עוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
משְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ
לבית ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
הכ ּ ◌ֵסא
על ◌ַ ּית ◌ַ ◌ִּ
אחדִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ִהיא ◌ֲ ◌ִ
ְוהכל עוֹ ◌ִלים ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ַ ּ ֹ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ָ◌ .כל
הת ּק ּון ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ִ
למעלהִ◌ּ ַ◌ .
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
העם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִחיד
לש ◌ָ ּבתְ◌ ,ל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הלל ּו ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
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 Iזוהר תהלים I

I

ּכעת
וכי ֵיׁש ִׁשיר ַע ִּתיק? ֶא ָּלא ִׁשיר ֶׁש ַעד ָ ֵ
חדׁשִ ְ :
ִׁשיר ָ ָ
חדׁש
ׁשּבחּו לֹו ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָ ָ
קדֹוׁשים ֹלא ִ ְ
מלאכים ְ ִ
ַ ְָ ִ
חדש ◌ְוגו' )צח ,א( :
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
לך דף ק"עֶּ◌ ֵ◌ [:
איזה ◌ִנגּ ּון
אלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַנ ◌ְגּ ◌ִנים ◌ִנגּ ּוןֶ◌ ֵ◌ ,
חדש
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
מנגּ ◌ִנים? ׁ ◌ִשיר ◌ָיתוֹ ם) .תהלים צח( ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
עתיק?
יש ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ִ
וכי ◌ֵ ׁ
חדשִ◌ ְ◌ ,
עשה ◌ְוגו'ִ◌ ׁ .שיר ◌ָ ◌ָ ׁ
נפלאוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים -א ׁ ◌ִש ◌ְ ּבח ּו לוֹ ,
אלא ׁ ◌ִשירֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעד ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חדש? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
חדשָ◌ .מה ◌ַה ◌ַּט ◌ַעם ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ ׁ
גלל אוֹ תוֹ
ראש
אמר ֹ ׁ
וכַ◌ ָ◌ %
מש ◌ְ ּבחוֹ ◌ְואוֹ ◌ֵמר לוֹ ָ◌ ְ◌ .
חדּ ׁש ◌ֲעל ּו ◌ָמיוַ◌ ׁ ְ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
0מ ׁש
חד ׁשִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ֵבק ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ
חד ׁש ◌ְוה ּוא ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ָ ◌ָ
יבהֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הי ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ַ ◌ְ
אחרא ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה ◌ִחדּ ּו ׁש,
סטרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ממנּ ּוְ◌ .להוֹ ◌ִציא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפרד ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בלהְ◌ ,ו-א
זקן ה ּוא ּו ◌ָ ◌ֶ
חדשֵ◌ ָ◌ .
ואין ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה )קהלת א( ◌ְ ◌ֵ
התחדּ ׁש) .ולא עושה תולדות .ואלמלא עשה תולדות ,היה מטשטש
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
העולם(.
]זוהר ח"ג פ' שלח
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מיש ¦רים:
ועמים ּ§ב ¨ׁ ¥
צדק § © ּ¦
ּ§ב ¤ ¤

I

 Iזוהר תהלים I

הארץ
לׁשּפט ָ ָ ֶ
לפני ה' ִּכי ָבא ִ ְ ֹ
אֹומרים ִ ְ ֵ
הּכּפרת ְ ִ
ּכׁשּמכּסים ַעל ַ ַ ֶֹ
ְ ֶ ְִַ
ּבצדק
ּתבל ְ ֶ ֶ
יׁשּפט ֵ ֵ
ִִ ֹ
הארץ וגו' )צח ,ט( :
פט ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לש ּ ֹ
לפני ה' ◌ִּכי ◌ָבא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אראה
ענן ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
רצה ◌ָ ּכאןִּ◌ ,כי ◌ֶּב ◌ָ ◌ָ
אבאָ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
)דף נ"חַ◌ ָ◌ [(:
הכ ◌ֵהן ◌ֵאינוֹ רוֹ ◌ֶאה
והרי ◌ַ ּ ֹ
אהרןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
וכת ּוב ◌ְּב ּ ֹזאת ◌ָ ֹ
פ ◌רתָ◌ ְ◌ ,
הכ ּ ֶֹ
◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
כנס? ◌ֶ ◌ָּ
היה
כש ◌ָ ◌ָ
היה יוֹ ◌ֵרדּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ענן ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ָ ◌ָ
ה0כינה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הכר ּו ◌ִבים,
נפי ◌ַ ◌ְּ
ררים ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
פ ◌רת ◌ַה ּזוֹ ּו ◌ִ ◌ְ
הכ ּ ֶֹ
יע ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
מגּ ◌ַ
יוֹ ◌ֵרדִ◌ ַ◌ ,
ּו ◌ַ ◌ִּ
מרים? )תהלים
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה אוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ְ◌ .
ישים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
מק ׁ ◌ִ
צו( ◌ִּכי ◌ָגדוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 3
א-היםֶ◌ .זה
מאד נוֹ ◌ָרא ה ּוא ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֱ ◌ִ
מהלל ◌ְ ֹ
מריםִּ◌ ,כי
רשים אוֹ ◌ָתן ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ְ ◌ִ ׂ
נפיהםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
עלים ◌ֶאת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
כסים ◌ַעל
שהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ּ◌ִ
מים ◌ָע ◌ָ ׂ
אלילים ◌ַוה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
העמים ◌ֱ ◌ִ ◌ִ
א-הי ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ֱ ◌ֵ
פט ּ◌ֵת ◌ֵבל
יש ּ ֹ
הארץ ◌ִ ׁ ◌ִ
פט ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לש ּ ֹ
לפני ה' ◌ִּכי ◌ָבא ◌ִ ׁ ◌ְ
מריםֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
פ ◌רת ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
הכ ּ ֶֹ
◌ַ ◌ַּ
ועמים ◌ְ ּב ◌ֵמי ׁ ◌ָש ◌ִרים.
צדקִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
]זוהר ח"ג פ' אחרי מות

קטרת
שם ◌ְ ֶֹ ◌
הכ ◌ֵהן ◌ַּב ◌ִּמ ◌ְק ◌ָדּ ׁשָ◌ ,אז ◌ָ ׂ
מע ◌ַ ּ ֹ
היה ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
תיהם ◌ָ ◌ָ
◌ְוקֹוֹ לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
תב ◌ֵר%
תכ ◌ֵ ּוןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
מתכ ◌ֵ ּון ◌ַּב ◌ֶּמה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
מהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
וש ◌ִרים
רדיםָ◌ ׁ ְ◌ ,
הכר ּו ◌ִבים עוֹ ◌ִלים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
וכנפי ◌ַ ◌ְּ
הכל )וקולותיהם(ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ ֹ
סככים.
להםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ֹ ◌ְ ◌ִ
מעלים ◌ָ ◌ֶ
פ ◌רת ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מכ ּ◌ִסים ◌ַל ◌ַּכ ּ ֶֹ
ׁ ◌ִש ◌ִיריםַ◌ ְ◌ ,
אמר
מעים? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נש ◌ָ ◌ִ
תיהם ◌ִ ׁ ◌ְ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ּקוֹ לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
וקאּ .ו ◌ִ ◌ַ
סככים ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ְ ◌ִ
ועמים ◌ְ ּב ◌ֵמי ׁ ◌ָש ◌ִרים.
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ָואש ◌ַמע ◌ֶאת קוֹ ל ◌ְוגו'ַ◌ ָ◌ .
)יחזקאל א( ◌ ◌ֶ ׁ ◌ְ
להכליל ׁ ◌ְש ◌ֵני
אהב ּוִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ - %
אמר ◌ֵמי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ֲ ◌ֵ
מיש ◌ִרים? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַמה ּו ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ָ
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I

ועמים ◌ְ ּב ◌ֵמי ׁ ◌ָש ◌ִרים.
ועל ◌ֶזהִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ודּ איַ◌ ְ◌ .
נקבהֵ◌ ,מי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ַ ◌ַ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְכר ּו ◌ִביםָ◌ ָ◌ ,
וכת ּוב) ,במדבר ז( ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ֶאת ◌ַ ּ
מבין ׁ ◌ְש ◌ֵני
אליו ◌ְ)וגו'( ◌ִ ◌ֵ ּ
מדּ ◌ֵ ּבר ◌ֵ ◌ָ
הקוֹ ל ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָכל
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרּ ָ◌ ִ◌ ,
יצחק ◌ָ ◌ַ
אליוַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויד ◌ֵ ּבר ◌ֵ ◌ָ
רבים ◌ַ ◌ְ ◌ַ
הכ ◌ִ◌ 3
◌ַ ◌ְּ
כינהֶ◌ .זה ּו
לראוֹ ת ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
נקבהֵ◌ ,אינוֹ ◌ְּכ ◌ַדאי ◌ִ ◌ְ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצא ◌ָ ◌ָ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )דברים לב(
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמ( ◌ֵי ׁ ◌ְשב ּו ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניָ◌ ׁ ְ◌ ,%
נקבה.
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נקבהַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן ◌ְּכר ּו ◌ִבים ◌ָ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וישר ה ּואָ◌ ָ◌ ,
צדּ יק ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ועמים
ננת ◌ֵ ׁ ◌ָ
אתה ּכוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ועליהם ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים צט( ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מיש ◌ִריםִּ◌ ַ◌ ְ◌ .
והרי
אחיוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
איש ◌ֶאל ◌ָ ◌ִ
פניהם ◌ִ ׁ
מיש ◌ִריםּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכ) ,%שמות כה( ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ָ
ארנ ּו.
◌ֵּב ◌ַ ◌ְ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

להיות חסיד
ה' מלך ירגזו עמים )צט ,א(] :שימוש תהלים לפרק צט[ להיות
חסיד.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
אהב ֶ -זה ַ ָ
ׁשּפט ָ ֵ
מלִ 5מ ְ ָ
ועז ֶ ֶ
ְ ֹ
אהב ◌ְוגו' )צט ,ד( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלבָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
מש ּ ◌ָפט ◌ָ ◌ֵ
מל! ◌ִ ׁ ◌ְ
ועז ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ֹ
אהב ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מש ּ ◌ָפט ◌ָ ◌ֵ
מלְ◌ ׁ ִ◌ %
ועז ◌ֶ ◌ֶ
ואמרֹ ְ◌ ,
◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
מלּ - %תֹ ◌ֶקף ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַח ◌ֵ ּזק ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
ועז ◌ֶ ◌ֶ
ה ּואֹ ְ◌ .
אמר )משלי כט(
הארץְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מדת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ְּב ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפטֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
אהב,
מש ּ ◌ָפט ◌ָ ◌ֵ
מלְ◌ ׁ ִ◌ %
ועז ◌ֶ ◌ֶ
ארץּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֹ ְ◌ ,%
יעמיד ◌ָ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפט ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלּ ְ◌ %ב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ֶ ◌ָּ
מש ּ ◌ָפטִ◌ ,מּ 0ום
אלא ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
נתקנת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְו-א ]מתחזקת[ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ולכן
מ0םֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
טלת ◌ִ ◌ָ
טלתִ◌ ,היא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ָ0ם ◌ִנ ּזוֹ ◌ֵניתָ◌ ְ◌ ,
נגד
האהבה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
וכל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הת ׁש ּו ◌ָקה ◌ְ ◌ָ
אהב ּ ָ◌ -כל ◌ַ ּ◌ְ
מש ּ ◌ָפט ◌ָ ◌ֵ
מלְ◌ ׁ ִ◌ %
ְועז ◌ֶ ◌ֶ
◌ ֹ
למטה,
ננת ◌ֵמי ׁ ◌ָש ◌ִרים  -סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְּ
אתה ּכוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטָּ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ִּ
הכר ּו ◌ִבים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ּ◌ִת ּק ּון ◌ְ ◌ִויּ 0וב ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
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I

 Iזוהר תהלים I
ׁשמּואל ָׁשקּול ְ ֹ
נצח ְוהֹוד
ּבמ ַּדת ֶ ַ
ואהרן – ְ ִ
ּכמ ֶׁשה ְ ַ ֲ ֹ
ְ ֵ

קראי ׁ ◌ְשמו ◌ְוגו'
כהניו ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ְֹ ◌ ◌ֵ
ואהרן ◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מֹ ׁ ◌ֶ
יעקב,
אצל ◌ַ ◌ֲ ֹ
פ' בראשית )דף כאַ◌ [(:ו ◌ִ ּי ◌ַגּ ע ◌ְ ּב ◌ַכף ◌ְ ◌ֵירכוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויעקב ◌ָ ◌ָ
ערב ◌ַ ּב ◌ִדּ ין ◌ַה ◌ָ ּק ׁ ◌ֶשהֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
כ ◌ַח ◌ֵמאוֹ תוֹ ּ ◌ְפנוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
לקח ּ ֹ
◌ָ ◌ַ
נכלל ּבוֹ
ת ◌ֶקף
לקח ּ ֹ
יכל לוֹ ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַגּ ע ◌ְ ּב ◌ַכף ◌ְ ◌ֵירכוֹ ַ◌ ָ◌ .
יכל לוֹ ַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ִּכי -א ◌ָ ֹ
◌ְו-א ◌ָ ֹ
היה ג ּוף,
עקב ◌ָ ◌ָ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵר %ה ּוא ◌ִמח ּוץ ◌ַלגּ ּוףֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הדּ ין ◌ִמ ◌ָ0םּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
אדם.
קרא ◌ָ ◌ָ
דרגוֹ ת ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ָ ּכל ּול ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
◌ְוג ּופוֹ ◌ָ ◌ָ
יעקבְ◌ .ו-א
ירֹ ֲ◌ ַ◌ %
ות ◌ַקע ◌ַּכף ◌ֶ ◌ֶ
ת ◌ֶקף ◌ִמח ּוץ ◌ַלגּ ּוףִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ֵ◌ּ ַ◌ -
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַקח ּ ֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נצח ◌ִי ◌ְ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ֵ ◌ַ
מ0ם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאלַ◌ ְ◌ ,
איש ◌ִ ◌ָ
התנבא ◌ִ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
משה,
נתנ ◌ֵּבא ◌ֵמהוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
אדם ה ּואְ◌ .יהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ִּ◌ ,כי -א ◌ָ ◌ָ
חמישית.
דר ◌ָגּ ה ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ִ
עליו .הוֹ דְ◌ .וזוֹ ◌ַ ◌ְ
ונתת ◌ֵמהוֹ ◌ְדָ◌ ָ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר כז( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ָ
ּ
וכלל אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ָי ◌ִמין,
דוד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ולכן ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ִ
יעקבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מאל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ש ֹ
ירׂ ְ◌ %
◌ ◌ֵַנצח ֶ◌ ֶ◌ -
ימינ- %א ◌ָכת ּוב ◌ֶ ◌ָּ
אלא
נצחְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ימינַ◌ ֶ◌ %
נעמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים טז( ◌ְ ◌ִ
אליו
התקרב ◌ֵ ◌ָ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יעקב? ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ירֹ ֲ◌ ַ◌ %
נחלשה ◌ֶ ◌ֶ
הט ◌ַעם ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ׁ ◌ָ
ימינָ◌ .%מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ִּב ◌ִ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּבא
והתעכב ◌ַעד ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאלַ◌ ְ◌ .
כ ◌ַחֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ממנּ ּו ּ ֹ
ולקח ◌ִ ּ◌ֶ
מאה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַצד ◌ַה ּ◌3ט ◌ְ ◌ָ
ּ
ועל
ראלַ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
נצח ◌ִ ◌ְ ׂ
וגם ◌ֵ ◌ַ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ירֶ◌ ׁ %של ◌ִי ◌ְ ׂ
להז ◌ִּכיר ׁ ◌ֶש ◌ֶזה ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
לבסוֹ ף.
ראשית ּו ◌ְ ◌ַ ּ
בדּ ין ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
בריו ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ָּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
)צט ,ו( ] :זוהר ח"א

◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
מתי?
אחר ◌ָ ּכְּ◌ %בהוֹ דַ◌ ָ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ּכ ◌ַלל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ה ּוא ׁ ◌ָשק ּול ◌ְּכמֹ ׁ ◌ֶשה
מלכיםַ◌ ְ◌ .
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ׁ ◌ַשח ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
מעלה ַ◌ -גּ ם ה ּוא
צדדים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואהרן ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ְואהרןַ◌ .מה ּ ֹ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
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I

דדיםּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ֵ ◌ַ
הצ ◌ָ ◌ִ
נצח ◌ְוהוֹ דְּ◌ ,כמוֹ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֲאח ּוזוֹ ת זוֹ ◌ְ ּבזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
וכל ◌ַ ◌ְ
מעלהָ◌ ְ◌ .
ואהרן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ּ ֹ
הרי
ראי ׁ ◌ְשמוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
כהניו ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּבקוֹ ◌ְ ◌ֵ
ואהרן ◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
)שם צט( ֹ
ואח ּוזוֹ ת זוֹ ◌ְּבזוֹ .
נכלל ּו ◌ַ ◌ֲ
צדדים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ָ0ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ

ּבׂשמחה
ויחזר ְ ִ ְ ָ
רגזֹו ְ ַ ֲ ֹ
ויׁשקט ָ ְ
אצלֹו ִּתינֹוק ְ ִ ְ ֹ
יביאּו ֶ ְ
ּברגז ָ ִ
ִמי ֶׁשהּוא ְ ֹ ֶ
ּבׂשמחה
ואז ַה ֹּכל ְ ִ ְ ָ
ּכתינֹוק ְ ָ
עצמֹו ְ ִ
ויע ֶׂשה ַ ְ
ְ ֲַ
קראי ׁ ◌ְשמו ◌ְוגו'
כהניו ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ְֹ ◌ ◌ֵ
ואהרן ◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ֹ ׁ ◌ֶ
והכל עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּבסוֹ ד
פ' תרומה )דף קמ"חְּ◌ [(.כר ּו ◌ִבים ִ◌ּ -תינוֹ קוֹ תֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הכל
בגלל ◌ֶזה ◌ַ ּ ֹ
ואהבה ּוּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ָ ֹ ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נער ◌ִי ◌ְ ׂ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )הושע יא( ◌ִּכי ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
הכל.
תח ◌ֵדּ ׁש ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ִחדּ ּו ׁשוֹ ּ ָ◌ ,כ %ה ּוא ◌ַ ּ ֹ
רח ּ◌ָתל ּויְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
◌ְּב ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֵ ◌ַ
מדת
אשת ◌ְנע ּו ◌ִריםֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
וזה סוֹ ד ◌ֵ ׁ ◌ֶ
נעריםֶ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ַערֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכַ◌ ַ◌ %
פנים
עליוֹ ןְּ◌ .כר ּו ◌ִבים ָ◌ ּ -פ ◌ִנים ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ּו ◌ָ ◌ִ
נערים ◌ְ ּב ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ֶ ◌ְ
◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתגּ ◌ִּלים,
למעלה ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נסת ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ודּ אי ◌ָ ּכֵ◌ %הםָ◌ ּ .פ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
קטנּ וֹ תַ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ַ
בנה ּו ◌ִ ּ
בגללם ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְּ
קטנּ וֹ ת ◌ְ ◌ַ
מל ּוי ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהָ◌ ּ .פ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ
הל ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למ ◌ָּטהְּ◌ ,כמוֹ
מדיםֵ◌ .את
אחד עוֹ ◌ְ ◌ִ
מטה ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
פ ◌רתָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ארנ ּו ◌ַּב ◌ַּכ ּ ֶֹ
ׁ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
למעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
הארץּ ֵ◌ ,
זכר
אחד ◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ֵהם סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְכר ּו ◌ִביםָ◌ ֶ◌ ,
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה0מים ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ּ
להיוֹ ת ◌ְדּ ב ּו ◌ִקים ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
נקבהְ◌ ִ◌ ,
ְואחד ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ָ
חביב ּותְּ◌ ,כמוֹ
להיוֹ ת סוֹ ד
אחדְ◌ ִ◌ ,
מטה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לר ּבוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵאר ◌ֵאת ַ◌ ְ◌ -
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
אחד.
כלל ◌ֶ ◌ָ
הכר ּו ◌ִבים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
)צט ,ו( ] :זוהר ח"ב

מחה ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵני
ש ◌ְ ◌ָ
מחהׂ ִ◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
מצא
0נּ ◌ְ ◌ָ
הרי ּ◌ִתינוֹ קוֹ תָּ◌ ,כל ַ◌מה )מי( ◌ֶ ◌ִ
הכר ּו ◌ִביםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ְּ
עמ ֶ◌הםְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזהֵּ◌ ,כ ◌ָיון
מח ◌ִ ּ◌ְ
וש ◌ֵ ◌ַ
ביניהם ,חוֹ ◌ְזרוֹ ת ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ְּכ ◌ִתינוֹ ק ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
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הכל
מחה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
נער ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
עליהם ◌ִמי ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ,חוֹ ◌ֵזר ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ברצוֹ ןַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ֵזר ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה
ּו ◌ְ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלם חוֹ ◌ֵזר
מחהָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
קש ּור ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
נער ◌ָ ׁ
מחהַ◌ ַ◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
עליהם ,חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
קט
ויש ֹ
אצלוֹ ּ◌ִתינוֹ ק ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
יביאוּ ◌ֶ ◌ְ
רגזִ◌ ָ◌ ,
רחמים )ברגז(ִ◌ .מי ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ְּב ֹ ◌ֶ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מחה.
ש ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ְּב ◌ִ ׂ
ואז ◌ַ ּ ֹ
עצמוֹ ◌ְּכ ◌ִתינוֹ קָ◌ ְ◌ ,
ויעשה ◌ַ ◌ְ
מחה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
ויחזר ◌ְּב ◌ִ ׂ
רגזוֹ ֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ְ
אהבה
ואהבה ּוֵ◌ .אין ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ראל ◌ָ ֹ ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נער ◌ִי ◌ְ ׂ
נאמר ◌ִּכי ◌ַ ◌ַ
ְועל סוֹ ד ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ ◌ַ
נער -א
נערּ ָ◌ .כת ּוב )שמות לג( ◌ִויהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ִ ּבן נ ּון ◌ַ ◌ַ
וחביב ּותַ◌ ,רק ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אהל
גלל ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
משהִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
ָימישָ◌ ָ◌ .
◌ ◌ִ ׁ
היה עוֹ ◌ֵמד ּתוֹ ִּ◌ ַ◌ %
נמצא ׁ ◌ָשם
היתה ◌ָ ּב ◌ָאהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ה0כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
משהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
אהל ֹ ׁ ◌ֶ
היה ֹ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
ה7מחה,
ברצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְּב ◌ִ ׂ
נערּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ָ
◌ְיהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ַ
היה.
הסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
כלּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ַ ּ
בנה ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ִויהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֵהם ◌ַּכ ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
להיוֹ ת ׁ ◌ָשםָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
צריְ◌ %יהוֹ ׁ ◌3ש ◌ַע ◌ִ ◌ְ
היה ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן- ,א ◌ָ ◌ָ
בנה ◌ַ ּ◌ִ
ְוכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵ ◌ָ
פנים
חביב ּות ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ ּ ,פ ◌ִנים ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ונמצאים ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכר ּו ◌ִבים ◌ָהי ּו ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ְּב ◌ִ ׂ
עליהםִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ַ ּ ֹ
כיון ׁ ◌ֶש-וֹ ◌ֶרה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מחהְ◌ .ו ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
נערים ◌ְּב ◌ִ ׂ
ּ◌ִכ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נמצא ◌ְּכ ◌ָלל.
◌ְ ◌ִודין ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
גלל ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
מעשה
להראוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראלָ◌ ָ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
הק ◌ָ ּב"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ּב ◌ַעם ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עליהם
להעביר ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש5א ◌ִי ׁ ◌ְש-ט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רחמים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למטהְ◌ ,לעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
זכ ◌ִאים ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
עמוֹ ּ ָ◌ ַ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
תמיד ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ויהי ּו ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ◌ָללְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מחה ◌ִ ּ
מש ◌ֵרת ◌ְוגו'.
והנּ ◌ַער ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ׁ ◌ָ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאּ ָ◌ .כת ּוב )שמואל א ג( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ולמדנ ּו,
קראי ׁ ◌ְשמוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וכת ּוב )תהלים צט( ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ְֹ ◌ ◌ֵ
נערָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
ואהרן,
ואהרןִ◌ .אם ׁ ◌ָשק ּול ◌ְּכמֹ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נגד ֹ ׁ ◌ֶ
משה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
היה ֹ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ָשק ּול ◌ָ ◌ָ
יע ◌ֲ ◌ִ ּ
אפל ּו
מגּ ◌ַ
היה ◌ַ ◌ִ
מדרגוֹ ת ◌ֵהןְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נערֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַמדּ ּו ◌ַע ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
ניהם? )שם(
להיוֹ ת ׁ ◌ָשק ּול ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
משהּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ
קטנּ ה ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ ◌ֶ
למדרגה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
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I

עליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
נאמן ◌ֶ ◌ְ
נביא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
משה ה ּוא ◌ָ ◌ִ
כהניוֶ◌ ׁ ֹ ,
ואהרן ◌ְּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ֹ ׁ ◌ֶ
הני ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
כ ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ּ ֹ
כ ◌ֵהן ◌ֶ ◌ְ
כהניוְ◌ ,וה ּוא ּ ֹ
אהרן ◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
ביאיםֹ ֲ◌ ַ◌ .
הנּ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
זכה
אהרןָ◌ ָ◌ .
עליוֹ ◌ָנה ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מדרגה ◌ֶ ◌ְ
היה ּכֹ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
אחר.
כ ◌ֵהן ◌ַ ◌ֵ
זכה ּ ֹ
וכהןַ◌ ,מה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ָ
נביא ◌ְ ֹ ◌ֵ
לכהנּ ה ּו ◌ְנב ּו ◌ָאהִ◌ ָ◌ ,
אהרן ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
◌ַ ◌ֲ ֹ
היתה
ההיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הנּ ב ּו ◌ָאה ◌ַ ◌ִ
היה ְ◌ ַ◌ -
ונביא ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זכריה ּ ֹ
הרי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
היהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְור ּו ◌ַח
עתוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ָ
לש ◌ְ ּ
לש ◌ָעה) .עד כאן מההשמטות(ַ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ְ ׁ ◌ָ
ירמיה ּו ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ָ ּכת ּוב
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
זכריהִ◌ ְ◌ .
לבשה ◌ֶאת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
א-הים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
אלא ◌ָּ◌ 3
אחרים ָּ◌ ֶ◌ -
כלם
והרי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ידע ּ◌ִתיֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,%
בב ◌ֶטן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אצרּ ֶ◌ ַ◌ %
טרם ◌ֱ ◌ָ ◌ְ
)ירמיה א( ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
זכה
אהרן ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ֲ ֹ
אהרןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ולכהנּ ה ◌ֶ ◌ְ
לנב ּו ◌ָאה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
א ◌ָזכ ּו ◌ִ ◌ְכהנּ ה ◌ַעל ◌ּ3כ ◌ָּלם.
זכה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
הניםָ◌ ָ◌ .
הכ ◌ֲ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ ֹ
◌ִ ּב ◌ְנב ּו ◌ָאה ◌ֶ ◌ְ
זכה
עליוֹ ◌ָנהְ◌ ׁ .שמ ּו ◌ֵאל ◌ָ ◌ָ
כהנּ ה ◌ֶ ◌ְ
וש ּ◌ֵמ ׁש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
זכה ◌ִּב ◌ְנב ּו ◌ָאהִ◌ ׁ ְ◌ ,
משה ◌ָ ◌ָ
ֹ ׁ ◌ֶ
היה קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֵ ׁ ◌ִ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ָ ◌ָ
יהןַ◌ .מה ּ ֹ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵת ◌ֶ
משיב לוֹ
קציר ◌ִח ◌ִּטים ◌ַה ּיוֹ ם
◌ִמ ◌ָ ּיד ַ◌ -אף ◌ִּב ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ָ ּכת ּוב )שמואל איב( ◌ֲה-א ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה
לדרגּ ה ◌ֶ ◌ְ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבל -א ◌ָ ◌ָ
קלוֹ ת ◌ְוגו'ָ◌ ֲ◌ .
ויתן ֹ
אקרא ◌ֶאל ה' ◌ְ ◌ִ ּ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אצל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
כהנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ֵּמ ׁש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
היה ◌ְ ׁ ◌ַ
אהרן ◌ָ ◌ָ
מ ׁ ◌ֶשהָ◌ .מה ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְּכ ֹ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
אבל -א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ֲ◌ ,
מש ◌ֵּמ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ְ ׁ ◌ַ
 ◌ַאף ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ָ ◌ָאהרן.
עליוֹ ן ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
עלה ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ּמ ּו ׁש ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
וש ּ◌ְמ ׁש ּו
נאמנים ◌ְ ׁ ◌ִ
נביאים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
שה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִוהד ◌ָבר ◌ָ ּכ %ה ּואְ◌ ׁ :ש ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ואם
ואחד ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאלִ◌ ְ◌ .
אהרןָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ואחד ◌ַ ◌ֲ ֹ
משהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ֹ ׁ ◌ֶ
כהנּ הָ◌ ֶ◌ .
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
הנּ הּ ָ◌ ֶ◌ ,
היה
אחר ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ֵ
המ ׁ ◌ִשי) %שמש( ◌ַּב ◌ְּכ ◌ָ◌ 3
אמר ׁ ◌ֶש ◌ְ0מ ּו ◌ֵאל -א ◌ִ ◌ְ
ת ◌ַ
ֹּ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )ירמיהא(
ירמיה ּו - -א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ !%ש ◌ֲ ◌ֵ
כהנּ הּ ,ו ◌ִמיה ּו? ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
0מ ׁש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 3
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ֵּ
אבל -א ׁ ◌ִש ּ◌ֵמ ׁש.
היהָ◌ ֲ◌ ,
הנים ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ֲ ◌ִ
ענתוֹ תִ◌ .מן ◌ַ ּ ֹ
אשר ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ
הנים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הכ ◌ֲ ◌ִ
◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
בעת
אחת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
משה ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
עליּ ,ו ֹ ׁ ◌ֶ
ימי ◌ֵ ◌ִ
ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ׁ ◌ִש ◌ֵּמ ׁש ◌ִּב ◌ֵ
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I

I

 Iזוהר תהלים I

והנּ ◌ַער
לנערֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שמואל א א( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
זכה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
המ ּל ּו ◌ִאיםְ◌ ׁ .שמ ּו ◌ֵאל ◌ָ ◌ָ
ימי ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
ודּ אי
רגּ ה ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ַ◌ ,
מש ◌ֵרתּ .ו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַּב ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
נער) .שם ב( ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
הנּ ◌ַער ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ּבוֹ ,
ואהרןִ◌ .מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְּכמוֹ ֹ ׁ ◌ֶ
ואהרן.
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
בהם ֹ ׁ ◌ֶ
עמד ּו ◌ָ ◌ֶ
עליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ

ואהרן
מׁשה ְ ַ ֲ ֹ
ּכנגד ֹ ֶ
ׁשמּואל ְ ֶ ֶ
היה ְ ֵ
ָׁשקּול ָ ָ
קראי ׁ ◌ְשמו ◌ְוגו'
כהניו ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ְֹ ◌ ◌ֵ
ואהרן ◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מֹ ׁ ◌ֶ
מש ◌ֵרת,
והנּ ◌ַער ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ׁ ◌ָ
פ' תרומה )דף נדּ ָ◌ [(.כת ּוב )שמואל א ג( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
וש ◌ִנינ ּו,
קראי ׁ ◌ְשמוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ .
וכת ּוב )תהלים צט( ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ְֹ ◌ ◌ֵ
נערָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
ואהרןִ◌ .אם ׁ ◌ָשק ּול ◌ְּכמוֹ מֹ ׁ ◌ֶשה
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נגד ֹ ׁ ◌ֶ
היה ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ָשק ּול ◌ָ ◌ָ
היה
דרגוֹ ת ◌ֵהםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ָ
כמה ◌ְ ◌ָ
נער? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ואהרןָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
הרי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
יע ◌ֲ ◌ִ ּ
רגּ ה ◌ַ ◌ְּ
להיוֹ ת ׁ ◌ָשק ּול
טנּ ה ׁ ◌ֶשל מֹ ׁ ◌ֶשהּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ
הק ◌ַ ◌ָ
לדּ ◌ְ ◌ָ
אפל ּו ◌ַ ◌ַ
מגּ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
ניהם! ◌ֶ ◌ָּ
ואהרן
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ָ ּכ) :%שם( ֹ
אלא ◌ַ ּ ◌ָ
נגד ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ביאים.
הנּ ◌ִ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ
נאמן ◌ֶ ◌ְ
נביא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
כהניו ,מֹ ׁ ◌ֶשה ה ּוא ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
הני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש5א
כ ◌ֲ ◌ֵ
העליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ּ ֹ
הכ ◌ֵהן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כהניו ,ה ּוא ◌ַ ּ ֹ
אהרן ◌ְּב ֹ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
אהרן
זכה ◌ַ ◌ֲ ֹ
אהרןָ◌ ָ◌ .
העליוֹ ◌ָנה ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
עלה ◌ַ ּב ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כהן ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ֹ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
ואם
אחרִ◌ ְ◌ .
כ ◌ֵהן ◌ַ ◌ֵ
זכה ּ ֹ
וכהןַ◌ ,מה ◌ֶ50א ◌ָ ◌ָ
נביא ◌ְ ֹ ◌ֵ
לכהנּ ה ּו ◌ְנב ּו ◌ָאהִ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
עתה
ההיא ◌ִ ׁ ◌ְ
הנּ ב ּו ◌ָאה ◌ַ ◌ִ
היה? ◌ַ ◌ְ
ונביא ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זכריה ּ ֹ
הרי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ֹּ
לש ◌ָ ◌ָ ּ
זכריה.
לבשה ◌ֶאת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היתהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דה"ב כד( ◌ְור ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
)צט ,ו( ] :זוהר חדש
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הריע ּו © ¨Ÿ
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א ¦§
לפניו
מחה ּבŸא ּו § ¨ ¨
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ב ¦ §
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I

 Iשימוש תהלים I

I

לנצח אויביך
מזמור לתודה )ק ,א(] :שימוש תהלים לפרק ק[ לנצח אויבים ,ושם שלו
י"ה ואמור אותו ז"פ.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּברננה
לפניו ִ ְ ָ ָ
העליֹון ֹּבאּו ְ ָ ָ
ֹולם ָ ֶ ְ
ּכנגד ָהע ָ
ּבׂשמחה ֶ ֶ ְ -
עבדּו ֶאת ה' ְ ִ ְ ָ
ְִ
ּתחּתֹון
ֹולם ַה ַ ְ
ּכנגד ָהע ָ
 ְ ֶֶועל
מחה )ק ,ב( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קסגַ◌ ְ◌ [(.
יהוה ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
תע ◌ֵ ּצב ◌ֶאל ◌ִל ּבוֹ ֲ◌ .חרוֹ ן
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּכת ּובַ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ָנּ ◌ֶחם ה'ַ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָּ
הכל
מעלהֹ ּ ַ◌ ,
0ל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ְ
הרי ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּ◌ָתל ּויֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַאף ה'ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
עצב ּות
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,אין ◌ַ ◌ְ
דדיםַ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ◌ְ ּבאוֹ רַ◌ ,ח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
עבד ּו ◌ֶאת ה'
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
לפניַ◌ ְ◌ ,
לפני ◌ַה ◌ָּמקוֹ םּ ְ◌ ,ב ◌ִד ּי ּוק ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נגד
מחה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ׂ
רננהְ◌ ִ◌ .
לפניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ּבא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
חתוֹ ן.
הת ◌ְ ּ
נגד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
רננה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
לפניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ןֹ ּ .
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הבא.
ראל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ

חדוה
הּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ֶא ָּלא ִמּתֹוָ ְ ֶ 5
ֹודת ַ ָ
ׁשאין ֲעב ַ
ֵֶ
בא
מחה וגו' )ק ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' ויחי )דף רטזֹ ּ [(:
יהוה ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
היה
נראה ◌ָ ◌ָ
אביהםֶ◌ ְ◌ ִ◌ .
יעקב ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ות ◌ִחי ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֲ ֹ
ְראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ֵ
לקבל
מת ◌ַּכ ◌ֵ ּון ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היה ◌ִ ◌ְ
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְו-א ◌ָ ◌ָ
מתה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלה ◌ֵ ◌ָ
היתה אוֹ ◌ָ ּ
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אמר ◌ַר ◌ִ ּבי
ריקנ ּותַ◌ ָ◌ .
מעלה -א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
הרי ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
חסרְ◌ ,ו-א
כינה -א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ֵלםְ◌ ,ו-א ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ֵ
יוֹ ◌ֵסיְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ּ ◌ָפג ּוםְ◌ ,ו-א ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ָעצ ּובָּ◌ ֶ◌ ,
התכ ◌ֵ ּוןּ ִ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם
אלא ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
היה
ויעקב ◌ָ ◌ָ
מאביו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נפרד ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ולכן ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ָש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מחהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי
אלעזר ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
כינהָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוַ◌ ָ◌ ,
רתה ּבוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ָעצ ּוב- ,א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
רננה.
לפניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ּ ֹ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
אבאָּ◌ ,כת ּוב )תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
◌ְלהוֹ ◌ִציאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ָ ּ
חדוה.
אלא ◌ִמ ּתוֹ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ %
ש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים
עצב ּותֶ◌ ׁ ,
מתוֹ ְ◌ ַ◌ %
אלעזרֵ◌ ,אין ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
עמים
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִמנגּ ן ׁ ◌ָש ׁ
מנגּ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המנגּ ןֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
נגּ ן ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
והיה ◌ְּכ ◌ַ ◌ֵ
מנגּ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְועתה ◌ְקח ּו ◌ִלי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ב ג( ◌ ◌ַ ּ◌ָ
הכֹלֶ◌ ׁ ,שה ּוא ר ּו ◌ַח ׁ ◌ָש ◌ֵלם.
מ0למ ּות ◌ַ ּ
לשם ◌ָמה? ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ֵ

ׂשמחה
ּורננה ִ ְ ָ
ׂשמחה ְ ָ ָ
ׁשהם ִ ְ ָ
ׁשני ֵא ֶּלה ֶ ֵ
ּכנגד ְ ֵ
קרּבנֹות ְליֹום ְ ֶ ֶ
ׁשני ָ ְ ָ
ְֵ
ּבּלילה
ּורננה ַ ַ ְ ָ
ּבּבקר ְ ָ ָ
ַ ֶֹ
מחה וגו' )ק ,ב( ] :זוהר בראשית פ' ויחי )דף רכט[(:
יהוה ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
וגיל ּו
יראה ◌ְ ◌ִ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,שם ב( ◌ִ ◌ְ
◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רננה.
לפניו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
וכת ּוב )שם ק( ◌ִ ◌ְ
רעדהָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לעבד ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ַ◌ ,ב ּבֹ ◌ֶקר
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ָאדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לעבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
ב ◌ֶקרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ַ◌ .ב ּ ֹ
צריֹ ֲ◌ ַ◌ %
בערב ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אדם
צריָ◌ ָ◌ %
ררת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ָ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
והתעוֹ ◌ְרר ּות ◌ַצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ
◌ָהאוֹ רְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לפניו ◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת
ולעבד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ימין ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
להתק ◌ֵ0ר ◌ִ ּב ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
פלהִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הת ◌ִ ◌ָּ
יכה
ממש ◌ָ
למעלהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ת ◌ֶקף ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מחזקת ּ ֹ
פלה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ְ
ממשיְּ◌ %ב ◌ָרכוֹ ת
מ0ם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תּ ,ו ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ְ ◌ָ
מהעמק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ◌ָ ֹ ◌ֶ
רכים
מתב ◌ְ ◌ִ
ותח ּתוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ונמצא ּו ◌ֶ ◌ְ
חתוֹ ◌ִניםְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לת ◌ְ ּ
למ ◌ָּטה ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ַ
תה ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַה ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה.
◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
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I

הת ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
לעבד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ %
◌ָעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ּ◌ְ
יניהם,
ראל ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
להכליל ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ברננה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מחה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
א-הים.
ליחד ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְדּ ע ּו ◌ִּכי ה' ה ּוא ◌ֱ ◌ִ
ְואחר ◌ָ ּכֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ ◌ַ ◌ַ
לעבד
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
צריָ◌ ָ◌ %
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
העבוֹ ◌ָדהִ◌ ְ◌ .
◌ֶזה ּו סוֹ ד ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ָ ◌ֲ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
חדוה ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ,
להראוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
חדוה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלהְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ִ ּ
נגד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
תפלוֹ תְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני
רננה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵא ◌ֶּלה ׂ ִ◌ -
נגד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
רננהׂ ִ◌ .
מחה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
אלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִ ׂ
קרבנוֹ ת ◌ְליוֹ ם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
עשה
אחד ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ש ◌ֶ ◌ָ
הכ ◌ֶב ׂ
ועל ◌ֶזה )במדבר כח( ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
ילהַ◌ ְ◌ .
רננה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ב ◌ֶקרּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּב ּ ֹ
ועל ◌ֶזה ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
פלת
הערב ◌ִיםַ◌ ְ◌ .
שה ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ה0ני ּ◌ַת ◌ֲע ◌ֶ ׂ
בש ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
הכ ◌ֶ ׂ
ואת ◌ַ ◌ֶּ
בב ◌ֶקר ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לכל
טרף ◌ְ ◌ָ
מחל ◌ֶקת ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
ערבית ◌ִהיא ◌ְר ׁש ּותִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָ ּ
להזכיר ]להתברך[ָּ◌ ֶ◌ ,
לתת ◌ָמזוֹ ןּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם
אלא ◌ָ ◌ֵ
◌ֵחילוֹ ◌ֶ ◌ָ
תיהְ◌ ,ו-א ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
ב ◌ֶקר ּו ◌ַ ◌ַּ
דדים ◌ַ ◌ָּ
מתוֹ %
ילהּ ִ◌ ,
בל ◌ְ ◌ָ
הלל ּוּ ַ◌ ,ב ּ ֹ
הצ ◌ָ ◌ִ
רכת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ
מ0ני ◌ַ ◌ְ ּ
ילה ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי
לכל ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
מחל ◌ֶקת ◌ַ ּ ֹ
בל ◌ְ ◌ָ
רננהּ ,ו ◌ַ ּ◌ַ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
לביתה ◌ְוגו'.
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ַ ּ◌ִ
ַות ◌ָקם ◌ְּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לא( ◌ ◌ָּ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ

צרי5
לעבד ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא ָ ִ
אדם ַ ֲ ֹ
ׁשּצריָ ָ 5
עבֹודה ֶ ָ ִ
ָּכל ֲ ָ
ּבׁשלמּות
ֹודתֹו ִ ְ ֵ
ׁשּתּמצא ֲעב ָ
ּכדי ֶ ִ ָ ֵ
הּלב ְ ֵ
ּוברצֹון ַ ֵ
ּבׂשמחה ִ ְ
ְ ִ ְָ
מחה וגו' )ק ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף ח'[(.
יהוה ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ׂ
ואמר) ,תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ׁ ◌ֶש ◌ָצּ ◌ִרי#
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ׂ
מחהּ ָ◌ ,כְ◌ ַ◌ ָ◌ %
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְוגו'ְ◌ ִ◌ .
לעבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
ברצוֹ ן
מחה וּ ◌ִ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
צריְּ◌ #ב ◌ִ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אִ◌ ָ◌ ,
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ֲעבוֹ ◌ַדת
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
הלבְ◌ּ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמוּ תִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ָ ּ
עבר ◌ַעל
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
אפשר! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
רבן ◌ָ ּכִ◌ %היא ִ◌ -אי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
הק ◌ְ ◌ָ ּ
פנים
איזה ◌ָ ◌ִ
רבוֹ נוֹ ּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
לפני ◌ִ ּ
ושב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ׁ ◌ָ
מצות ◌ַ ּ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מצות ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
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איפה
ודּ אי ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ׁ ◌ְשב ּו ◌ָרהּ ְ◌ ,בר ּו ◌ַח ◌ֲעצ ּו ◌ָבהֹ ֵ◌ ,
הרי ◌ַ ◌ַ
לפניו? ◌ֲ ◌ֵ
יעמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
הרננה? ◌ֶ ◌ָּ
אדם ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ֵטא
אלא ׁ ◌ָשם ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
איפה ◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה7מחה? ◌ֵ ֹ
◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קר ◌ָ ּבן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לתקן ◌ֶאת
להקריב ◌ָ ◌ְ
מצווֹ ◌ָתיוּ ,ו ◌ָבא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ועבר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
רבוֹ נוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לפני ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואם ה ּוא
להמ ◌ֵצא ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ֲעצ ּו ◌ָבהִ◌ ְ◌ .
עצמוֹ ◌ְּבר ּו ◌ַח ׁ ◌ְשב ּו ◌ָרהִ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ְ
צריָּ◌ ִ◌ ְ◌ %
נמצאים.
רננה ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והרי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ׂ
מהכלֵ◌ ֲ◌ .
יפה ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ּבוֹ ◌ֶכהֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָּ
הרי ◌ֵהם
לו ◌ִ ּיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הנים וּ ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֲ ◌ִ
מתת ◌ֵ ּקן? ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ּ ֹ
אלא ◌ַ ּב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
כהן,
מתק ◌ֶ ּי ◌ֶמת ◌ְּב ֹ ◌ֵ
8מחה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רננה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ַ◌ .ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחה וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
לימים ◌ִ ׂ
מש ◌ִ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
צריכים ◌ָּת ◌ִמיד
הנים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והכ ◌ֲ ◌ִ
הדּ יןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
תמיד ◌ָרחוֹ ק ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ֶתר
הרי ◌ַ ◌ֶּ
העםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מכל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
מאירוֹ תׂ ְ◌ ,
פנים ◌ְ ◌ִ
להמ ◌ֵצא ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
מחים יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
נמצאים ◌ָּת ◌ִמיד
הלו ◌ִ ּים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכֶ◌ %זהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לו ◌ִ ּיםָ◌ ְ◌ ,
הרננה ◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּלוֹ גּ וֹ ◌ֵרם ◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה0ירְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהּ ֵ◌ ְ◌ .
למת
נש ◌ֶ ◌ֶ
בהם ◌ִ ׁ ◌ְ
עליוּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
מדים ◌ָ ◌ָ
ואל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַעל ◌ַ ◌ִ
העבוֹ ◌ָדה ◌ַ ◌ָ ּ
ברים
מכ ◌ֵ ּון ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
עליו ּו ◌ְ ◌ַ
הכֹ ◌ֵהן עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ַ◌ .
◌ָ ◌ֲ
ליחד ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ0ם ◌ַ ◌ָ ּ
והלו ◌ִ ּים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברצוֹ ןֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מחה ּו ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
לקרב
קר ◌ָ ּבן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
א-היםֶ◌ .זה ּו ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּב ׁ ◌ִשירָ◌ .אז ◌ָ ּכת ּובְ◌ ,דּ ע ּו ◌ִּכי ה' ה ּוא ◌ֱ ◌ִ
קרבןִ◌ ,מי
נמצא ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
עכשו ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתב ◌ֵ7םָ◌ ׁ ְ◌ ֵ◌ .
והכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
לדיןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ַרחמים ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ
עצב,
פשּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֶ ׁ
מריר ּות ◌ַ ◌ֶ
ודּ אי ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
אליוַ◌ ַ◌ ,
ושב ◌ֵ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
לפני ◌ִ ּ
ׁ◌ֶשחוֹ ◌ֵטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ֵאין ◌ֵהם
רננה? ◌ֲ ◌ֵ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
מקים ◌ִ ׂ
בכ ◌ָ ּיהְּ◌ ,בר ּו ◌ַח ׁ ◌ְשב ּו ◌ָרהֵ◌ ,איִ◌ ֵ◌ %
◌ִּב ◌ְ ◌ִ
אצלוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
מחת
וש ◌ְ ◌ַ
רש ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְּבחוֹ ת ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ׂ
אלא ◌ָ ּכֵ◌ ּ %פ ◌ְ ׁ
נמצאים ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ,ו-א
רננהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מחה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ,זוֹ ◌ִהי ◌ִ ׂ
ורננוֹ ת ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ּ
עצב ּות,
רבוֹ נוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
לפני ◌ִ ּ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יעמד ◌ָ ◌ָ
עצב ּות ◌ְוכ ּו'ֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ַ ◌ֲ ֹ
מתוֹ ְ◌ ַ◌ %
◌ִ ּ
והרי -א ◌ָיכוֹ לָ◌ ,אז ◌ַמה ּ◌ַת ◌ָ ּק ◌ָנתוֹ ?
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ִשע ּור ׁ ◌ְש ◌ֵני
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָברֵ◌ ֲ◌ ,
◌ֶא ◌ָלּ א סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ח(
ויתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
פתחים ◌ְוכ ּו'ַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ִ
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אמרִ◌ ׁ ,שע ּור
פתחים? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֱ ֹ
בת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
החש ◌ְ ּ◌ָ
תחיַ◌ ׁ ָ◌ ֶ◌ .
מר ◌ְמז ּו ֹזת ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
לש ֹ
◌ִ ׁ ◌ְ
ערים
0אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים כד(ְ◌ ׁ ,שא ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
למה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
רמז ◌ְ ◌ַ
פתחיםּ ָ◌ .כאן ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראשית
ולפניםִ◌ ׁ ֵ◌ .
לפני ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יכםֵ◌ .הם ◌ָמעוֹ ן ּו ◌ָמכוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראש ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ֵ
צרי%
תחים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ .על ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
הפ ◌ָ ◌ִ
והם ◌ַ ּ ◌ְ
פחדֵ◌ ְ◌ ,
חסד ּו ◌ַ ◌ַ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ֶ◌ ֶ◌ -
◌ַ ◌ְ
קדש ◌ַ ◌ְּ
דשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַה ◌ֵ0ם
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
נגד ֶֹ ◌ ׁ
תפ ◌ָּלתוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
להתכ ◌ֵ ּון ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ָ ◌ָ
ויתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
פתחיםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני
ואלה ◌ֵהם ׁ ◌ִשע ּור ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁשַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הרי
מחה ◌ֲ ◌ֵ
וש ◌ְ ◌ָ
ראלׂ ִ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מחה זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
כתריםֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶנה ◌ָ ּכׂ ִ◌ :%
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועתידים
תצא ּו ◌ְוגו'ִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מחה ◌ֵ ◌ֵ
בש ◌ְ ◌ָ
ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נה( ◌ִּכי ◌ְ ◌ִ ׂ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
8מחה ◌ַה ּזוֹ ּ ,ו ◌ִמי זוֹ ? ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מהגּ לוּ ת ◌ַּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לצאת ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
ראל ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
יבא
מחהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ּב ֹזאת ◌ָ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ה0למ ּות
רננה  -זוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לפניו ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחדֹ ּ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
דשֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הק ◌ ׁ
אהרן ◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
◌ַ ◌ֲ ֹ
יתרה.
ׁ◌ֶש ◌ָּל ּהֶ◌ ׁ .של ◌ִ ׂ
רננה ◌ַ ּב ּ ◌ֶפהְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מחה ◌ַּב ּ◌ֵלבּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
ּ
הת ּק ּון
וזה ּו ◌ַ ּ◌ִ
דעתֶ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ְיד ּו ◌ָעה ◌ְונוֹ ◌ַ ◌ַ
ה7מחה ◌ַה זוֹ ◌ֲ ◌ֵ
ְוה0למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
והכל
הא-היםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
ואז ְ◌ -דּ ע ּו ◌ִּכי ה' ה ּוא ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
רבוֹ נוֹ ָ◌ ְ◌ ,
לפני ◌ִ ּ
האדם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי
ליחד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
אחר ◌ָ ּכֵ◌ ַ◌ ְ◌ %
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ ַ◌ %
דבר ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּבא ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אחדְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
ְולקשר ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
אש ◌ֵרי
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּואְ◌ ׁ ַ◌ .
אבאַ◌ ַ◌ ,
ורבי ◌ַ ◌ָ ּ
אחא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ּו לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ָ ◌ָ
ה ּואְ◌ ָ◌ .
רכי
דעים ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
מילין.
שה ◌ִ ◌ִאבא ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אחרי ◌ַ ◌ִ ּ
והלכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ .קמ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ

ֹוׁשה
ּבארץ ַה ְּקד ָ
ׁשּיׂשראל ְׁשר ִּויים ָ ָ ֶ
ּבזמן ֶ ִ ְ ָ ֵ
ּבׂשמחה ַ ְ ִ -
עבדּו ֶאת ְייָ ְ ִ ְ ָ
ְִ
מחה וגו' )ק ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' במדבר )דף קי"ח[(.
יהוה ◌ְ ּב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
בבל.
מח ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ְטרוֹ ◌ְ ◌ָניא ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ֵ ◌ַ
היה ◌ָ ׂ
איש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ִ ׁ
אבא ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
זמן
ש ◌ְמח ּו ◌ֶאת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ָ ּכת ּוב )אמר רבי אבא(ּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
ואמרׂ ִ◌ ,
הכה ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ָ ּ
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עריו
מרעיתוֹ  :ד ּבŸא ּו ׁ §ש ¨ ¨
עמוֹ § Ÿ
¨עשׂ¨ נ ּו )ולא( §ולוֹ § © £
אנחנ ּו © ּ
וצאן © § ¦
תהלה הוֹ ד ּו לוֹ ּ¨ב §רכ ּו ׁ §שמוֹ  :ה ּ¦כי
חצרתיו ּ¦ב § ¦ ּ¨
ּ§בתוֹ ¨דה ¨ Ÿ ¥ £
ודר ¡אמ ּו ¨נתוֹ :
ועד דּ Ÿר ¨ Ÿ
טוֹ ב §יהוֹ¨   §לעוֹ ¨לם © §
חסדּ וֹ § ©

I

 Iזוהר תהלים I

I

לטעמוֹ ,
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מחּ ִ◌ ַ◌ .
לש ֹ ◌ַ
אדם ◌ִ ◌ְ ׂ
צריָ◌ ָ◌ %
מחה ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
לים ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ְ ּיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עבד ּו ◌ֶאת ה'
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ק( ◌ִ ◌ְ
ש ◌ְמח ּו ◌ֶאת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלםְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ִ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
וכת ּוב
מחהָ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְּב ◌ִ ׂ
אחד אוֹ ◌ֵמרְ◌ ִ◌ ,
מחהּ ָ◌ .כת ּוב ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
רעדהַ◌ .מה ◌ֵ ּבין
וגיל ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יראה ◌ְ ◌ִ
עבד ּו ◌ֶאת ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחד אוֹ ◌ֵמר) ,שם ב( ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה -
ראל ׁ ◌ְשר ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אלאּ ָ◌ ,כאן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
עבד ּו ◌ֶאת ה'
אחרת) .ד"א( ◌ִ ◌ְ
ארץ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ׁ ◌ְשר ּו ◌ִיים ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּכאן ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הע ◌ִּמים.
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַּב ◌ָגּ ל ּות ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
יראה  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ֵ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נה( ◌ִּכי ◌ְב ◌ִ ׂ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
תצאוּ ְ◌ ,וזוֹ
ונקראת
מהגּ לוּ ת הוּ אֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ּ◌ֵת ◌ֵצאוּ ָ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
ראלֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִהיא ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות
ודּ אי ◌ָ ּכ %ה ּוא ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
מחהַ◌ ָ◌ .
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
מחהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
ש ◌ְ ◌ָ
נקראת ◌ִ ׂ
לעפר- ,א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כבת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ְושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ׁ
מעפר
התנערי ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ויאמר) ,שם נב( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מהעפר ◌ְ ֹ ◌ַ
ויקימ ּה ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
אליהָ◌ ִ◌ ִ◌ ,
◌ָיבא ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
כאחד) ,ויקימה
ויתחבר ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ק ּו ◌ִמי ◌ְוגו') ,שם ס( ק ּו ◌ִמי אוֹ ◌ִרי ◌ְוגו'ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תצא ּו
מחה ◌ֵ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ְּב ◌ִ ׂ
הכלָ◌ ְ◌ ,
חדות ◌ַ ּ ֹ
נקראתַ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
חדוה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְואז ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מעפרה( ◌ ◌ָ
לחדות ◌ִ ּ
הל ּו ◌ַלת
בירה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ִ ◌ָ
יצא ּו מ ּול ◌ַ ◌ְ
חילוֹ ת ◌ֵ ◌ְ
◌ ◌ַַודּ איָ◌ .אז ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
יפצח ּו ◌ְוגו',
והגּ ◌ָבעוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ההרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אמר )שם נה( ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶלְּ◌ ,%כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ּ◌ֶ
פכם ◌ְוגו'.
מאס ◌ְ ◌ֶ
לפניכם ה' ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
הלֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
וכת ּוב )שם נב( ◌ִּכי ֹ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ

f
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קא

יהו
אש ¨ירה §ל¨Ÿ § %
מש ּ¨פט ¨ ׁ ¦
חסד ּו ¦ ׁ §
מזמוֹ ר ¤ ¤
לדוד ¦ §
א §¨ ¦
מתי
דר ּ¨ת ¦מים ¨ ©
ילה ּ§ב¤ ¤
אשׂ ּ¦כ ¨
אזמ¨רה :ב © §
 ¥ּ © £
יתי :ג א
קרב ּ¥ב ¦
לבבי ּ§ב ¤ ¤
אתהל ּ§ב ¨תם § ¨ ¦
אלי ¥ּ © § ¤
ּ¨תבוֹ א ¨ ¥
נאתי א
סטים שׂ¨ ¦ ¥
עיני §דּ ©בר ּ§ב ¦ל ּ¨י ©על £עשׂ Ÿה ¦ ¥
לנגד © ¥
̈אשית § ¤ ¤
ׁ¦
אדע:
ממ ּ¦ני ¨רע א ¨ ¥
עק ׁש ¨יס ּור ¦ ּ¤
לבב ¦ ּ¥
ידבק ּ¦בי :ד ¨ ¥
¦ § ּ©
בה
רעה ּו אוֹ תוֹ © § ¦
מלש ¦ני © ּ¥
ה )מלושני( § ¨ ׁ §
אצמית גּ§ © ּ
בס ¤תר ¥ ¥
ארץ
נאמני ¤ ¤
עיני ּ§ב ¥ § ¤ ¤
אתוֹ א א ּו ¨כל :ו © ¥
לבב Ÿ
רחב ¨ ¥
עינים ּו § ©
¦© ¥
רתני :ז א
יש § ¦ ¥
דר ּ¨ת ¦מים ה ּוא § ׁ¨
הל ּ§ב¤ ¤
עמ ¦די ¥ Ÿ
לש ¤בת ¦ ּ¨
¨ ׁ¤
יכוֹ ן
רמ ּ¨יה דּ ¥ Ÿבר ׁ §ש ¨ ¦
עשׂ ¥ה § ¦
יתי Ÿ
קרב ּ¥ב ¦
ישב ּ§ב ¤ ¤
¥ׁ ¥
קרים א ¦ ּ
להכרית
ארץ § © § ¦
רש ¥עי ¨ ¤
אצמית ּ¨כל ¦ ׁ §
קרים © § ¦
לב ¨ ¦
עיני :ח © ּ§
לנגד ¨ ¥
§ ¤¤
און:
עלי ¨ ¤
יהו  ּ¨כל ּפ¥ £Ÿ
מעיר § ¨Ÿ
¦¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

לרוח רע
חסד ומשפט )קא ,א(] :שימוש תהלים לפרק קא[ טוב לכתבו עם מזמור
יקום אלהים .בקלף והוא טוב לרוח רעה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּלב
ּונת ַ ֵ
ּובכָ ַ
ּברצֹון ְ ַ
לרּבֹונֹו ְ ָ
ולעבד ְ ִ
לפּתֹות לֹו ְ ַ ֲ ֹ
ּׁשיּדע ְ ַ
האדם ֶ ֹ ֵ ַ
זּכאי הּוא ָ ָ ָ
ַַ
יתי וגו' )קא ,ז( ] :זוהר ח"ג )דף קכא (.זוהר תורה[ -א
קרב ◌ֵ ּב ◌ִ
ישב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
א ◌ֵ ׁ ◌ֵ
לנגד
קרים -א ◌ִי ּכוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רמ ◌ָ ּיה דּ ֹ ◌ֵבר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
עשה ◌ְ ◌ִ
יתי ֹ ◌ֵ ׂ
קרב ◌ֵּב ◌ִ
◌ֵי ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
עיני .אמר רבי שמעון זכאי הוא האדם שידוע לפתות לו
◌ֵ ◌ָ
ולעבוד לרבונו ברצון ובכונת הלב ,אוי לו למי שבא לפתות
תהלים ספר רביעי | כ לחודש | מזמור קא
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I

לרבונו בלב רחוק ולא ברצון ,כמש"כ )תהלים עח( ויפתוהו
בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו .וע"כ צריך
האדם להדבק נפשו ורצונו ברבונו ,ולא יבא אליו ברצון
שקר ,לפי שכתוב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ,מהו לא
יכון .אין רצוני שיתתקן אם הוא בא ליחד שם הקדוש ואין
מיחדו כראוי.

f
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יש ּפŸ
יהו  ¦ ׁ §
ולפני § ¨Ÿ
יעטף § ¦ § ¥
לעני ¦כי © Ÿ £
פלה § ¨ ¦
א ּ§ת ¦ ּ¨
ועתי
וש § ¨ ¦
תפל ¦תי § ׁ©
מעה § ¦ ּ¨
¦שׂ יחוֹ  :ב § ¨Ÿ
יהו  ׁ ¦ש § ¨

 Iשימוש תהלים I

I

לאשה עקרה
תפלה לעני )קב ,א(] :שימוש תהלים לפרק קב[ לבקש רחמים מאת ה'
יתעלה שיעשה לו חסד בעבור אשה עקרה .ושם שלו י"ה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתּקן
ּבחדוה ִ ֵ
חֹוזרים בתשובה ְ ֶ ְ ָ
ׁשּיׂשראל ְ ִ
ׁשראה ֶ ִ ְ ָ ֵ
אחר ֶ ָ ָ
ּמלַ ַ 5
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
יעטף
לעני ִכי ַ ֲ ֹ
ּתפ ָּלה ְ ָ ִ
אמר ְ ִ
ּכּלם ָ ַ
ּובסֹוף ֻ ָ
נּגּונים ְ
יני ִ ִ
ׂשרה ִמ ֵ
ֲע ָ ָ
גלל
ודודּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
לעני וגו' )קב ,א( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף כגִ◌ ָ◌ ְ◌ [(:
פלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
דבר.
וצמא ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ועיף ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
רעב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אמר )שמואל ב יז( ◌ָ ◌ֵ
הגּ ל ּות ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ
גללה.
היה נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ַ
יב ׁ ◌ָשהָ◌ ָ◌ ,
חרבה ◌ְ ◌ֵ
כינה ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
ראה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
צער ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
עש ◌ָרה
חדוהִ◌ּ ,ת ◌ֵ ּקן ◌ֲ ◌ָ ׂ
ראל חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ]בתשובה[ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
יעטף
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )תהלים קב( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מיני ◌ִנגּ ּו ◌ִניםּ ,ו ◌ְבסוֹ ף ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ֵ
]נ"א :תקן עשרה מיני תילים ,ובסוף כלם תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני ,אחת
שכל התפלות שבגללן מתעטפים לפני המלך ,ולא היו נכנסות עד שתכנס תפלת

הת ◌ִ ּ
פלוֹ ת
טפת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
תפ ◌ָּלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
והיא ◌ְ ◌ִ
העני ,אמר תפלה לעני כי יעטף[ִ◌ ְ◌ ,
עני ◌ְ ◌ָּ◌ 3
לפניה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלת
מהי ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ַ
לכלםִ◌ ַ◌ .
הקדּ ים ◌ָ ◌ִ
לכן ◌ִ ◌ְ ◌ִ
פלתוֹ ֵ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
בעלה,
ערבית ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְר ׁש ּות ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
תפ ◌ַּלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
העני? זוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
עצמה ◌ְּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
פני ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
יבש
עני ◌ָ ◌ֵ ׁ
וצדּ יק ◌ָ ◌ִ
ויבשהִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ענ ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ֵ ׁ ◌ָ
בעלהִ◌ ,היא ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ודוֹ ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
לתפלת
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
זרע ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ◌ֶ ◌ַ
רש ּות ◌ָ ּכל ◌ּ 3
הגּ ל ּותּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
לעני,
צדקה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
תפלת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לילה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
ערבית ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
לענ ◌ִ ּיים
צדקה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ׁ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ִּ
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ליום כו אייר

I

אדם ◌ִ ◌ְ
צריָ◌ ָ◌ %
ולכן ◌ָ ◌ִ
]שעניים מתנחמים בדרך של שמש של שבת[ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
להיוֹ ת ◌ְּכמוֹ
החל ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
ימי ◌ַ ֹ
עמידה ◌ְ ּב ◌ָכל ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ְ ◌ֵ
תפ ◌ַּלת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ִ◌ %ב ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
עני ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ◌ֶּ
עני,
ציצית ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ִ
מצוה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ִ
עט ּוף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה0כינהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מתע ◌ֵּטף ◌ָל ּה ◌ְּב ◌ִ ּ
ה0ער ׁ ◌ֶשה ּוא אדנ"יֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ%
אצל ◌ַ ◌ַ ◌ַ
אביוֹ ן ◌ֵ ◌ֶ
תפלין ◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ְ
ְויהיה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
פתח.
פתי ּ◌ִת ◌ְ ◌ָּ
ש ◌ָ ◌ַ
אדנ"י ◌ְ ׂ
וזה ּו ◌ֲ ָֹ ◌
היכ"לֶ◌ ְ◌ .
לח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ◌ֵ ◌ָ
עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ֶ

לפני ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 5הּוא
ֹומדת ִ ְ ֵ
תפ ָּלה ֶׁשע ֶ ֶ
העני ִהיא ְ ִ
תפ ַּלת ֶ ָ ִ
ְ ִ
לפניו
להתקּבל ְ ָ ָ
ונכנסת ְ ִ ְ ַ ֵ
ּופתחים ְ ִ ְ ֶ ֶ
ׁשערים ְ ָ ִ
וׁשֹוברת ְ ָ ִ
ְ ֶֶ
רבי
יעטף וגו' )קב ,א( ] :זוהר ח"א פ' וישלח )דף קסחּ ִ◌ ַ◌ [(:
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ּ ◌ְת ◌ִפ ◌ָלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולפני
יעטף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קב( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ תָּ◌ ֶ◌ .
אלא ◌ָדּ ◌ִוד
פׂ ִ◌ #
יש ּ ֹ
ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
שיחוֹ ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
העניְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
דברי ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
וראה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ %
◌ַ ◌ֶּ
והס ּ◌ַת ◌ֵּכל ּבוֹ
אמר ◌ֶזהְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָ ּ
רח ◌ִ ◌ִּ
לעני  -זוֹ ◌ִהי
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חמיו ◌ָ ◌ַ
פני ◌ָ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
היה הוֹ ◌ֵלּ %ובוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הת ◌ִ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
תפלה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
פלה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,וזוֹ ◌ַ ּ◌ְ
העני ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בק ׁש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ימה ◌ֶאת ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
לעני,
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קדּ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )שם צ( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
הא-היםַ◌ .מה ◌ֵ ּבין ◌ֶזה
פלה ◌ְלמֹ ׁ ◌ֶשה ◌ִאי ׁש ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
פלה ׁ ◌ֶשל ◌ָידְ◌ ,וזוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אלא זוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
להפריד
ואין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראשֵ◌ ְ◌ ,
פלה ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
◌ָ ◌ֶ
לעני ◌ַה ּזוֹ ּו ◌ֵבין ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הת ◌ִ ◌ָ ּ
הא-הים,
איש ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
למשה ◌ִ ׁ
פלה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ְ
לפני
ימה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מקדּ ◌ָ
העני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
פלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
אחתַ◌ ְ◌ .
יהן ׁ ◌ְשק ּולוֹ ת ◌ְּכ ◌ַ ◌ַ
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵת ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כב(
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶ
מכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ִ ◌ָּ
ראהְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עני ◌ְוגוֹ 'ּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
בזה ◌ְו,א ׁ ◌ִש ◌ַ ּקץ ◌ֱענוּ ת ◌ָ ◌ִ
ּ◌ִכי ,א ◌ָ ◌ָ
לעני זוֹ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מעצמוֹ ◌ְּכל ּום.
עניוֹ ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
העני ◌ָדּ ב ּוק ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
פלה ׁ ◌ֶשל ◌ָידֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
אחרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ ּ
יעטף
לעני ֶ◌ -זה ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,כי ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלה ֶ◌ -זה מֹ ׁ ◌ֶשהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
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I

תכ ּ◌ָסה ◌ַ ◌ְּ
ולפני ה'
ממ ◌ָנּ הֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ה0מש ◌ִ ּ◌ֶ
מתכ ּ◌ָסה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
בנה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הל ◌ָ ◌ָ
 ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּהת ◌ִ ◌ָּ
פלה
ראהְ◌ּ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ה0משֹ ּ .
להתחבר ◌ִעם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
שיחוֹ ְּ◌ -כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
פׂ ִ◌ %
◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
העני ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
פלהּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
אדם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
מדת
תפלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תפלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ונכנסת
פתחים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ערים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ברת ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ְו ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלי
יצעק ◌ֵ ◌ַ
והיה ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להתקבל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ולפני
צעקתוֹ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אש ◌ַמע ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מע ◌ֶ ׁ ◌ְ
וכת ּוב ׁ ◌ָש ֹ ◌ַ
אניָ◌ ְ◌ ,
מע ּ◌ִתי ◌ִּכי ◌ַחנּ ּון ◌ָ ◌ִ
ְוש ◌ַ ◌ְ
◌ ׁ ◌ָ
תרעם ◌ַעל ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא.
שיחוֹ ְּ◌ -כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
פׂ ִ◌ %
ה' ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
ראל
יש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
חדוה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יקים ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
אלעזרְ◌ּ ,ת ◌ִפ ּלוֹ ת ◌ַ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
חביבה ◌ִהיא
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ אִ◌ .מּ 0ום ◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
להתעטר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ולכן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָּת ◌ֵאב
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דעים
להםִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
יקים ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֶ◌ ָ◌ %
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
לתפ ּלוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
לר ּצוֹ ת ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם.
◌ְ ◌ַ

ֹולה ַעד
הּטעם? ִמּׁשּום ֶׁשּזֹו ע ָ
מּכּלם ָמה ַ ַ ַ
עליֹונה ִ ֻ ָ
העני ֶ ְ ָ
תפ ַּלת ֶ ָ ִ
ְ ִ
ּבראׁשֹו
ּטרת ְ ֹ
ּומתע ֶ ֶ
ּמלַ ְ ִ 5
ּכּסא ַה ָּכבֹוד ֶׁשל ַה ֶ ֶ
ִֵ
יעטף וגו' )קב ,א( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף פ"ו[(:
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
היה
יוֹחאי[ ◌ָצא ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ַ
שׁמעוֹן ַבּר
]רבּי ִ ְ
אליוִ ַ ,
הגּ יע ּו ◌ֵ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
לעני ◌ִכי
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והיה אוֹ ◌ֵמר )תהלים קב( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שיחוֹ ּ ָ◌ .כל ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
תפ ◌ָּלה,
ראל ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
פלת ◌ִי ◌ְ ׂ
פׂ ִ◌ #
יש ּ ֹ
ולפני ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
יעטף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ֹ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ּזוֹ עוֹ ◌ָלה
מכ ◌ָּלםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ּ3
העני ◌ֶ ◌ְ
תפלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
מתעט ◌ֶרת ◌ְּב ֹרא ׁשוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש
המ ◌ֶל #וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַעד ּ◌ִכ ּ ◌ֵסא ◌ַ ◌ָּ
מש ּ◌ַת ◌ֵ ּב ◌ַח )מתעטף( ◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
פלת
ודּ איְ◌ּ ,ת ◌ִ ּ◌ַ
פלה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
נקראת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עט ּוף ׁ ◌ֶשל
פלהִּ◌ .כי ◌ַ ◌ֲ ֹ
העני ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
יעטףִ◌ .ע ּט ּוף ◌ֶזה ◌ֵאינוֹ ◌ִ ּ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם
יעטףָ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ֵאין לוֹ ֶ◌ .א ◌ָּלא ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִּכ ּס ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
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שיחוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ּקוֹ ◌ֵבל
פׂ ִ◌ %
שּ ֹ
ולפני ה' ◌ִי ◌ְ ׂ
רעבֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
העט ּו ◌ִפים ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
)איכה ב( ◌ָ ◌ֲ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ,מּ 0ום
רבוֹ נוֹ ֶ◌ ְ◌ .וזה נוֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מק ◌ְ ּי ◌ֵמי ◌ָהעוֹ ◌ָלם
נמצאים ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ◌ַ
מתק ◌ֵ ּים ּבוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לרבוֹ נוֹ ִ◌ ,מּ 0ום
עליו ◌ְ ◌ִ ּ
בל ◌ָ ◌ָ
יק ּ ֹ
העני ◌ִ ◌ְ
למי ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם .אוֹ י ◌ְ ◌ִ
והיה ◌ִּכי
מכ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למ ◌ֶל %יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ3
העני ◌ָקרוֹ ב ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
אני.
מעתי ◌ִּכי ◌ַחנּ ּון ◌ָ ◌ִ
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אלי ◌ְ ׁ ◌ָ
ִיצעק ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ַ
מע.
ולפעמים ׁ ◌ֶש5א ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
מע ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפעמים ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵ ◌ַ
ול ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶל #הוּ א ◌ַּב ◌ֵּכ ◌ִלים
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ּיוּ ר ◌ַ ◌ֶּ
וכת ּוב
ואת ◌ַדּ ◌ָ ּכא ּו ׁ ◌ְש ◌ַפל ר ּו ◌ַחָ◌ ְ◌ .
הללוּ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נז( ◌ְ ◌ֶ
ה-בוּ ◌ִרים ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ
א-הים
ונדכה ◌ֱ ◌ִ
נש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
לנש ◌ְּב ◌ֵרי ◌ֵלב) .שם נה( ◌ֵלב ◌ִ ׁ ◌ְ
)תהלים לד( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
0כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עני  -נוֹ ◌ֵזף ◌ַּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכאן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵזף ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
תבזהּ ָ◌ ִ◌ .
א ◌ִ ◌ְ ◌ֶריבם ◌ְוגוֹ '.
וכת ּוב )משלי כב( ◌ִּכי ה' ◌ָ ◌ִיריב ◌ִ ◌ָ
ואת ◌ַדּ ◌ָ ּכא ּו ׁ ◌ְש ◌ַפל ר ּו ◌ַחָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֶ
צרי%
הכֹלֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָ ◌ִ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ַ ּ
חזק ◌ְ ׁ
האפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ס ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ָ ◌ָ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ּ
הדּ ◌ָ ּי ◌ִנים.
מש ּכוֹ ן ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַ
אחרְ◌ ,ו-א נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ׁ ◌ְ
צריַ◌ %דּ ◌ָ ּין ◌ַ ◌ֵ
עדים ◌ְו-א ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ִ
וקבע ◌ֶאת
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מש ּכוֹ ן נוֹ ◌ֵטל? ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ואיזה ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אמרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
קרא
לעני ּ ָ◌ -כל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נפש .עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
קבעיהם ◌ָ ◌ֶ ׁ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
למקוֹ ם )שהקדוש ברוך הוא(
עליוֹ ן ה ּואֶ◌ ׁ ,שה ּוא עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ָ
תפלהָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ְ
הת ◌ִ ◌ִּ
ניח אוֹ ◌ָתם.
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %ש ◌ֵּמ ◌ִ ◌ַ
הראש ◌ֵהן ◌ַ ּ◌ְ
עליוֹ ןְ◌ּ .ת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ָ ֹ ׁ
◌ֶ ◌ְ
פלין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ

לכּתב! ַמה ֶּזה ִכי
צרי 5לֹו ִ ְ ֹ
יתע ֵּטף ָ ִ
יעטף ִּ -כי ִ ְ ַ
לעני ִכי ַ ֲ ֹ
ּתפ ָּלה ְ ָ ִ
ְ ִ
נכנסֹות
ולא ִ ְ ָ
ֹולם ְ ֹ
ּתפּלֹות ָהע ָ
לכל ְ ִ
ֹוׂשה ִעּטּוף ְ ָ
אּלא הּוא ע ֶ
יעטף? ֶ ָ
ֲַ ֹ
ּתפ ָּלתֹו
ׁשּנכנסת ְ ִ
ַעד ֶ ִ ְ ֶ ֶ
וע ּ◌ָתה
יעטף וגו' )קב ,א( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף קצ"הַ◌ ְ◌ [(.
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ּ ◌ְת ◌ִפ ◌ָלּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
העם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
ארה ּ◌ִלי ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
לכה ◌ָנּ א ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
פלה.
,שה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכתוּ ב ◌ָ ּב ◌ֶהם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יעטף ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָ ּלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היה ◌ָדּ ◌ִוד,
ואחד ◌ָ ◌ָ
משהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
היה ֹ ׁ ◌ֶ
אחד ◌ָ ◌ָ
דבר ◌ֶזה )אבל דבר זה( ָ◌ ֶ◌ -
באר ּו ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ֲ
הרי ◌ָ ּכת ּוב
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
והתחבר ◌ָ ּב ◌ֶהםִ◌ ְ◌ .
כלל ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עניֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ְואחד ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֶ ◌ָ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ֵהם? ◌ֶ ◌ָּ
)חבקוק ג( ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ
אלא
הרי ◌ַ ◌ְ
הנּ ◌ִביא ֵ◌ ֲ◌ -
לחבק ּוק ◌ַ ◌ָ
בגלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ֲ ◌ַ ּ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה,
היהַ◌ ְ◌ ,
פלה ◌ָ ◌ָ
חבק ּוק -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דאה ◌ִהיא ◌ַ ◌ָ ּ
ועשה
החיה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֱ ◌ֱ ◌ָ
ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ְוהוֹ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֵהןאבל ׁ ◌ָש ׁ
היהָ◌ ֲ◌ .
הרי ◌ֶּבן ◌ַהּ 0ו ◌ַנ ּ◌ִמית ◌ָ ◌ָ
נסים ּו ◌ְגב ּורוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אתוֹ ◌ִ ּ◌ִ
◌ִ ּ
קראוֹ ת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה
הא,היםְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ ּ
איש ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
למשה ◌ִ ׁ
פלה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
פלה) :תהלים צ( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
פלה
לדודְ◌ּ ,ת ◌ִפ ◌ָ ּלה זוֹ ◌ִהיא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחרְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָ ּ
איש ◌ַ ◌ֵ
זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְּכמוֹ ◌ָת ּה ◌ְּב ◌ִ ׁ
פלה ◌ִהיא ◌ֵמאוֹ ◌ָתן
לעניְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ ּ
אחרְ◌ּ .ת ◌ִפ ◌ָ ּלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלֵ◌ ַ◌ #
תה ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְּכמוֹ ◌ָ ּ
העניְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָּ
הוי אוֹ ◌ֵמר ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ָ ּלן? ◌ֱ ◌ֵ
,שִ◌ .מי ◌ֲ ׁ
ׁ ◌ָש ׁ
חשוּ ◌ָבה ◌ִ ◌ּ.
פלה זוֹ
דמת ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
לכל
דמת ◌ְ ◌ָ
לתפ ◌ַּלת ◌ָדּ ◌ִודְ◌ ,וקוֹ ◌ֶ ◌ֶ
דמת ◌ִ ◌ְ ◌ִ
משהְ◌ ,וקוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לתפלת ֹ ׁ ◌ֶ
קוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ְש ◌ָאר ּ◌ְת ◌ִ ּ
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
)שם קב(

וכת ּוב )שם לד( ◌ָקרוֹ ב
העני ה ּוא ׁ ◌ְשב ּור ◌ֵלבָ◌ ְ◌ ,
הט ◌ַעם? ◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
קטטה ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש
תמיד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ָ ◌ִ
והעני עוֹ ◌ֶ ׂ
לנש ◌ְ ּב ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ה' ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
בריוֵּ◌ .כ ◌ָיון
מע ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
מקשיב ◌ְ ׁ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
תפ ּ◌ֵלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
הרקיעיםָ◌ ְ◌ ,
תח ◌ָ ּכל ◌ַח ּלוֹ נוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
פלתוֹ ּ ,פוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
הת ◌ִ ּ
עני ׁ ◌ְשב ּור ◌ֵלב,
למעלה ,דּ וֹ ◌ֶחה אוֹ ◌ָתן אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
פלוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ְ
לכתב! ◌ַמה ◌ֶ ּזה
צרי %לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
יתעטף ◌ָ ◌ִ
יעטףִּ◌ .כי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לעני ◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
יעטף? ◌ֶ ◌ָּ
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ו-א
עט ּוף ◌ְ ◌ָ
אלא ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ִכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
שה ◌ִ ּ
כנסת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלתוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו; ה ּוא אוֹ ◌ֵמר:
ִנכנסוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
ִיתעטפ ּו ◌ָ ּכל ◌ַה ּ◌ְת ◌ִפ ּלוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
איני רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ּכאן ◌ֵ ּבית
אליִ◌ ֵ◌ .
תפלה זוֹ ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
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לבדּ נ ּו.
ואני ◌ְוה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יהי ּו ּ◌ַת ◌ְרעוֹ מוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לפני ◌ִ ◌ְ
◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ִ ּידּ וֹ ן ◌ֵ ּב ◌ֵינינ ּוַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
תה
לבדּ וֹ ◌ְּבאוֹ ◌ָתן ◌ַ ּ◌ַ
מתיחד ◌ְ ◌ַ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הת ◌ְרעוֹ מוֹ תְּ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ודּ איּ ָ◌ .כל ◌ֵחילוֹ ת
לפני ה' ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
שיחוֹ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
פׂ ִ◌ %
יש ּ ֹ
ולפני ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
פלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלים ◌ֵ ◌ֶּ
מתעסק ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא?
לא ◌ֶּלהַּ◌ :ב ּ◌ֶמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
אלה ◌ְ ◌ֵ
ה0מים ׁשוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ער ◌ָגּ ה ◌ַ ּב ◌ֵּכ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ3◌ .כ ◌ָּלם -א
מתיחד ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
מריםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ :
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל? אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֶּמה ◌ִ ׁ ◌ְ
מת ◌ִ ◌ַּ
מכל אוֹ ◌ָתן ּ◌ַת ◌ְרעוֹ מוֹ ◌ָתיו.
עני ּו ◌ִ ◌ָ ּ
פלת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
עשה ◌ִ ּ◌ְ
דעים ◌ַמה ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶל%
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
תרעמת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לעני ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵפִ◌ %דּ ◌ְמעוֹ ◌ָתיו ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ֹ ◌ֶ
אוה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֶ ◌ָּ
אוה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
קבל אוֹ ◌ָתם
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואין ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
הקדוֹ ׁשֵ◌ ְ◌ ,
טפת ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
לפניוְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
פלוֹ ת
עט ּוף ◌ְועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תפלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָ ׂ
ְונש ּ ◌ָפ ◌ִכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
שה ◌ִ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ימים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפלה זוֹ ָ◌ .דּ ◌ִוד
והתעכב ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ָ ◌ִ
התפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ָראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
מזמ ◌ִנים
ערי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וכל ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
החלוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
ה0מיםּ3◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ְ ◌ָּ◌ 3
ואין ◌ְ ּב ◌ָכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא
לעניֵ◌ ְ◌ ,
תח ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לה ּ ◌ָפ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
מקשיב ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ְּכמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
עשה
ראה ◌ֶאת ◌ֶזהׂ ָ◌ ָ◌ ,
העניֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לתפלת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
וישב ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ְלכוּ ת ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
עני ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
עצמוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
מסכןָ◌ ּ .פ ׁ ◌ַשט ◌ְלבוּ ׁש ◌ַ ◌ַּ
הארץ ◌ְּכמוֹ
אזנ%
הטה ה' ◌ָ ◌ְ ◌ְ
פלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים פו( ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
עני ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
לדוד ◌ַ ◌ֵּ
אניַ◌ ָ◌ .
ואביוֹ ן ◌ָ ◌ִ
עני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
גלל ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָל ◌ָּמה? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ואם ּתֹ ◌ַ
ענניִ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר לוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
מלכים
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתהׁ ְ◌ ,
מלָ◌ּ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואָ◌ ,דּ ◌ִודְ◌ ,ו-א ◌ֶ ◌ֶ
החזיר ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ואביוֹ ן?! ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
עני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עצמִ◌ ָ◌ %
שה ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ואתה עוֹ ◌ֶ ׂ
חזקיםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
פלתוֹ
חסיד
נפשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמר ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
ועניַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אביוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועזב ◌ְדּ ◌ַבר ◌ֶ ◌ְ
אחר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לגון ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
יפה
אלעזרֶ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דודַ◌ ָ◌ .
היה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
הכל ◌ָ ◌ָ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהֹ ּ ַ◌ ,
אניִ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ִ
תפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
פלתוֹ )להיות
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ ◌ַ
צריָ◌ ָ◌ ְ◌ %
ועם ◌ָּכל ◌ֶזה )ועל זה( ◌ָ ◌ִ
אמר ּ◌ָתִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ
עניְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
כלל ◌ָ ּכל
פלתוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ָ ◌ִ
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ְ
שם עני ואביון( ◌ַ ◌ֲ ׂ
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להכ ◌ֵנס
אירים ◌ָ ּכּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ %
מש ◌ִ ◌ִ
ה0ערים -א ◌ַ ׁ ◌ְ
מרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ָ ּכל ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
הענ ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ֲ ◌ִ
ואם
נכנסיםִ◌ ְ◌ .
הרי ◌ְּב ◌ִלי ◌ְר ׁש ּות ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הענ ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אירים ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
עניְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
פלתוֹ עוֹ ◌ָלה
ושם ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
עצמוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
אדם ◌ַ ◌ְ
שה ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ֶ ׂ
ְונפ ◌ֶגּ ׁ ◌ֶשת ◌ִעם אוֹ ◌ָתן ּ◌ְת ◌ִ ּ
אתןְ◌ ,ועוֹ ◌ָלה
מתחב ◌ֶרת ◌ִ ּ◌ָ
הענ ◌ִ ּיים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
פלוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶל%
מתקב ◌ֶלת ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
כללןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ונכנסת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אתן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יחד ◌ִ ּ◌ָ
◌ַ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש )בהם(.
יחד
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
דרכיםׂ ָ◌ :
ארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עצמוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
שם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֶלׂ ָ◌ %
◌ָ ּד ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
יחד
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
חסידיםׂ ָ◌ ,
יחד ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
ענ ◌ִ ּייםׂ ָ◌ ,
◌ִעם ◌ֲ ◌ִ
ונפשם
עצמם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
סרים ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יחד ◌ִעם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ְ ◌ִ
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
עבדיםְ◌ ,ו ◌ָ ׂ
◌ִעם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אני.
ואביוֹ ן ◌ָ ◌ִ
עני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
עניֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
עצמוֹ ◌ִעם ◌ָ ◌ִ
שם ◌ַ ◌ְ
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ׂ ָ◌ .
◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 3
אני,
חסיד ◌ָ ◌ִ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ
מרה ◌ַ ◌ְ
חסידיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
יחד ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
◌ָ ׂ
אמרִ◌ ,אם
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
רשעִ◌ ְ◌ .
עצמוֹ ◌ָ ׁ ◌ָ
שים ◌ַ ◌ְ
האדם ׁ ◌ֶש5א ◌ָל ◌ִ ׂ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
למים? -א ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ !%
פרט
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ָ ◌ֵ
חטאיו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
יפרט ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכ- ,%א ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מצד
לק ◌ֵּבל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה .מוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ְ
חסידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ
חטאיוָ◌ ,אז ה ּוא ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ ◌ִ ◌ַ ּ
העליוֹ ן,
נדבק ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
וכעת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עכ ׁ ◌ָשוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ַ ּב ּ◌ִטנּ ֹ ◌ֶפת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
הרע ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
יקבלוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
תאמר ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לק ◌ְּבלוֹ ְ◌ .ו-א ֹ ◌ַ
פש ּו ◌ָטה ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ׁ
איפה )או(
היה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם) ,אם כך( ◌ֵ ֹ
חטאיו ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
פרט ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ָ ◌ֵ
יעָּ◌ ֶ◌ .
צרי%
אלא -א ◌ָ ◌ִ
להגּ ◌ַ
התכ ּס ּו ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
בהםּ ָ◌ ,כל
שם ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ָ ◌ֶ
ואם ◌ָ ׂ
מהםִ◌ ְ◌ .
זכר ◌ָ ◌ֵ
לפר ׁשְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
דקים חוֹ ◌ֵרי
למדנ ּוֵ◌ ,אין ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אחריהםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
נמש ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
האחרים ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
למטה ◌ְ ּב ◌ִבע ּור
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִית ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ּ
למעלהְ◌ ,ו-א אוֹ ◌ָתם ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הכל
יעֹ ּ ַ◌ ,
לה ◌ִגּ ◌ַ
עיניו ◌ַמה ◌ֶּ ָ◌ 0יכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
מראה ◌ֵ ◌ָ
חמץֵ◌ .אין ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַדק ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ
אתוֹ .
יחד ◌ִ ּ
והתב ּ◌ֵטל ◌ַ ◌ַ
אחרי ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ ◌ְִנמ ׁ ◌ָשֵ◌ ֲ◌ ַ◌ %
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איברים ◌ֵהם
ראשי ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
וארב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ֵ
עש ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
בנגעיםׂ ְ◌ ֶ◌ :
רסנ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וכ! ◌ָגּ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
רח
וה ּכֹ ◌ֵהן -א טוֹ ◌ֵ ◌ַ
מחיהַ◌ ְ◌ .
מט ּ◌ְמ ◌ִאים ◌ִמּ 0ום ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ
עיני ◌ַה ּכֹ ◌ֵהן.
מראה ◌ֵ ◌ֵ
לכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
0כת ּוב) ,ויקרא יג( ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָּ
אחריהםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
צרי%
אחתְ◌ ,ו-א ◌ָ ◌ִ
הסת ◌ְּכל ּות ◌ַ ◌ַ
מכת ׁש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לראוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ
צרי%
וכאןַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכ- %א ◌ָ ◌ִ
עיניו ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ָ
להרים ◌ֵ ◌ָ
עצמוֹ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להנמיֶ◌ %את ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ִית
הרי חוֹ ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
היהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חטאיו )לבקש( ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לפרט ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חתוֹ ◌ִניםְ◌ ,ו-א ◌ֵ ּ
יעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
להגּ ◌ַ
התכ ּס ּו ׁ ◌ֶש5א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
מראה
לכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראהָ◌ ְ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
למעלה) ,אלא( ּ ֹ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִית ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חוֹ ◌ֵרי ◌ַ ◌ַּ
כ ◌ֵהןָּ◌ 3◌ ְ◌ .
שם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ׂ
אחריהםַ◌ ְ◌ .
נמש ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
וכלם ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
עיני ◌ַה ּ ֹ
◌ֵ ◌ֵ
עצמוֹ
עבדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
יחד ◌ִעם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עצמוֹ ◌ַ ◌ַ
שם ◌ַ ◌ְ
החסידים .ה ּוא ◌ָ ׂ
◌ְ ּבתוֹ ִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
וכת ּוב )שם
ניהםָ◌ ְ◌ .
עבדים ◌ֶאל ◌ַיד ◌ֲאדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
כעיני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הנּ ה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
)תהלים קכג( ◌ִ ◌ֵ
עצמוֹ ◌ִעם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ְסר ּו
שם ◌ַ ◌ְ
א-היׂ ָ◌ .
אתה ◌ֱ ◌ַ
עבדּ ָ◌ּ ַ◌ %
פו( הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַ ◌ְ ◌ְ
עבדּ ִּ◌ %כי
נפש ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ש ◌ֵּמ ◌ַח ◌ֶ ◌ֶ ׁ
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַ ׂ
נפשם ◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 3
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
הארב ◌ָעה ◌ַ ◌ָּ
עצמוֹ ◌ָדּ ◌ִוד
שם ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ׂ
א7אּ ְ◌ .ב ◌ָכל ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
נפשי ◌ֶ ◌ָ
אלי %ה' ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ .
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ַ ּ◌ֶ

ּובברכֹות
לתפּלה ִ ְ ָ
ּפרט ִ ְ ִ ָ
למעלה ְ ָ
ידיו ְ ַ ְ ָ
להרים ָ ָ
לאדם ְ ָ ִ
ָאסּור לֹו ָ ָ ָ
לאדֹונֹו
ּובתחנּונים ַ ֲ
ְֲַ ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
הקדוֹ ׁש.
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
תפ ◌ָּלה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרמתי ◌ָ ◌ִידי ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
אלעזרִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
למעלה ּ ◌ְפ ◌ָרט
ידיו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להרים ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ,אסוּ ר לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יד(
לאדוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,
בתחנוּ ◌ִנים ◌ַ ◌ֲ
בברכוֹ ת וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
לתפלה ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפ ◌ָּלה.
הרמתי ◌ָ ◌ִידי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
מתרגּ ◌ִמיםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ :
עליוֹ ןּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
הרמתי ◌ָ ◌ִידי ◌ֶאל ה' ◌ֵאל ◌ֶ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ ֹ ◌ִ
אני
וכעת ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ %
עליוֹ ◌ִניםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ברים ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
דים ◌ֵ ׁ
אצ ◌ְּבעוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
שה
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
יסדּ ר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ארב ◌ָעה ◌ֵא ּל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
שהְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
עוֹ ◌ֶ ׂ
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תחזר ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
תק ּון ◌ֶזה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְּ◌ ,ב ◌ִ ּ
ברצוֹ ן ◌ְ ּב ◌ִ ּ
תק ּון ◌ֶזה -א ◌ַ ◌ֲ ֹ
עצמוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
פלתוֹ
ֵריקםּ ַ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לפניו,
לזמר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לסדּ ר ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עבד ֵ◌ ַ◌ ְ◌ -
חלה ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ָ
הת ◌ִ ◌ָּ
התפ ◌ֵּלל
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
עבד ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחר ◌ָ ּכֶ◌ ֶ◌ %
פלהַ◌ ַ◌ .
פני ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ְֶוזה ◌ַ ּב ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
עבד
אחר ◌ָ ּכֶ◌ ֶ◌ %
עבד ׁ ◌ֶש ּ ◌ִס ◌ֵדּ ר ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ֲאדוֹ נוֹ ַ◌ ַ◌ .
עמידה ,ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
פלת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
התפ ּ◌ֵלל ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עצמוֹ ◌ָדּ ◌ִוד
שה ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָע ◌ָ ׂ
והל %לוֹ ַ◌ ְ◌ .
פלתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ַ
אתה
עבדּ ָ◌ּ ַ◌ %
עבדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַ ◌ְ ◌ְ
תפלה זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עמים ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
,ש ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ָש ׁ
לעבדּ .%
וכת ּוב )תהלים פו( ּ◌ְת ◌ָנה ◌3ע ◌ְ ּזֶ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
עב ◌ֶדּ ָ◌ ְ◌ .%
נפש ◌ַ ◌ְ
◌ֱ ◌ַ
ש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ֶ ◌ֶ ׁ
א-היׂ ַ◌ .
לשים
אחר ◌ָ ּכׂ ִ◌ ָ◌ %
עבדַ◌ ַ◌ .
עצמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לשים ◌ַ ◌ְ
צריׂ ִ◌ ָ◌ %
עמים ◌ָ ◌ִ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִהרי ׁ ◌ָש ׁ
◌ֲ ◌ֵ
עצמוֹ ּתוֹ ּ ֵ◌ %
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ◌ַּב ◌ִ ּיח ּוד
נפשם ◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 3
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ְסר ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
נחשב
הפס ּוקָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ,
ראלֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ◌ָ ּכְ◌ %רצוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ֶזה ◌ַ ּ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ׂ
לוֹ ◌ְּכ ◌ִ ּ
עני,
עצמוֹ ◌ָ ◌ִ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ◌ַ ◌ְ
ה0םַ◌ ַ◌ ְ◌ .
קד ◌ַ0ת ◌ַ ◌ֵ
עצמוֹ ◌ַעל ◌ְ ◌3
מסר ◌ַ ◌ְ
אל ּו ◌ָ ◌ַ
תחים ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ֵמי ◌ְמרוֹ ◌ִמיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר
כנס ◌ְודוֹ ◌ֵפק ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אלה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ויציב )וסומך( ◌ְגּ ◌ָּ◌ 3
עמידה ׁ ◌ְשבוּ ר
תפלת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
לתפלהְ◌ ִ◌ ,
◌ֱ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
הענ ◌ִ ּיים ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְברוֹ ן ◌ֵלב
להכ ◌ֵלל ◌ְּבתוֹ ִ◌ ֲ◌ ָ◌ #
מסכןׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֵלב ◌ָ ◌ִ
ולשים ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
עני וּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
נפש.
נמיכוּ ת ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ
לפר ׁש
מע ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חסידים ◌ְּב ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
עצמוֹ ◌ְ ּבתוֹ ִ◌ ִ◌ ֲ◌ %
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ7ם ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
מע ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
יחיד ◌ְּב ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
צריִ◌ ָ◌ %
חטאיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הרי
חסידֵ◌ ֲ◌ .
נקרא ◌ָ ◌ִ
לקבל ׁ ◌ָש ◌ִביםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להתדּ ◌ֵ ּבק ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶש ּ ◌ְפ ׁש ּו ◌ָטה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ .מי ּכוֹ ◌ֵלל ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ֵ ◌ֶּ
לכ-ל
אלה? אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ ִ◌ %
◌ַ ◌ְ
עבדים ◌ֵהם
שה ◌ֲ ◌ָ ◌ִה0ארְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
עבד ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וזה ּו ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתםֶ◌ ְ◌ ,
שה ◌ְמקוֹ מוֹ תָּ◌ 3◌ ְ◌ ,ועליהם ◌ָ ּכת ּוב )שם קכג( ◌ִה ◌ֵנּ ה
אחדֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
וכלם ◌ֶ ◌ָ
◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
לעבד ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם
עבד ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ניהם ◌ְוגוֹ 'ּ ֵ◌ .בין ◌ֶ ◌ֶ
עבדים ◌ֶאל ◌ַיד ◌ֲאדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
כעיני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
נפשוֹ ◌ַעל
למסר ◌ַ ◌ְ ׁ
יש לוֹ ◌ִ ◌ְ ֹ
לעבד ׁ ◌ֵש ◌ִני ◌ֵ ׁ
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עבד ◌ִ ׁ
אחריםֵּ◌ .בין ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
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ולשׂ ים
עמידהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תפ ◌ַּלת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מסכן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
עני ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵּ
עצמוֹ ◌ָ ◌ִ
ולשׂ ים ◌ַ ◌ְ
קד0ת ׁ ◌ְשמוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִיח ּוד ◌ְ ◌ַ◌ 3
מע ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
וסדּ ר
לאחר ׁ ◌ֶש ּ◌ִס ◌ֵ ּים ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
לישי ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עבד ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
פלהֶ◌ ֶ◌ .
חסידים ◌ְ ּב ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
עצמוֹ ◌ְ ּבתוֹ ִ◌ ִ◌ ֲ◌ %
◌ַ ◌ְ
הסדּ ּו ◌ִרים
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ַ ּ◌ִ
אדם ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
למדנ ּוּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַס ◌ֵדּ ר ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
הכלְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ַ ּ ֹ
הלל ּו ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
עליו,
ימינוֹ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ּופוֹ ◌ֵרשׂ ◌ְ ◌ִ
הלב ,נוֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עבדּ י ◌ַא ◌ָּתהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עליו ◌ְואוֹ ◌ֵמר לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לישיְ◌ ,וקוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
עבד ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אתפ ◌ָארַ◌ .ו ◌ַדּ אי
אשר ◌ְ ּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ %
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עב ◌ִדּ י ◌ָא ּ◌ָתה ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ְ
)ישעיה מט( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נשקוֹ .
אבא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
למיםּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
ריקם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
תחזר ◌ֵ ◌ָ
אדם ◌ֶזה -א ◌ַ ◌ֲ ֹ
פלה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ה-0שה ◌ֵהם
עבד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ראהְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אלעזרֹ ּ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ה0לי ׁ ◌ִשי עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ְ ּ ֹ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ללים ◌ָ ּכל ◌ֵא ◌ֶּלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
לחתם ּבוֹ
אבל
להש ּ◌ַת ◌ֵּב ◌ַח ּבוֹ ָ◌ ֲ◌ .
המ ◌ֶלּ %ו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לשים ּבוֹ ◌ָיד ◌ִ ◌ִ
למעלה ◌ָ ◌ִ ׂ
חוֹ ◌ַתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מימין ◌ַ ◌ֶּ
ׁ◌ְש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַ ◌ְ
ודוד ◌ְ ׁ ◌ַ
הכלִ◌ ָ◌ ְ◌ .
וש ◌ִניֵ◌ ,הם ◌ְּכ ◌ַלל ◌ַ ּ ֹ
ראשוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ֵ
אלהׁ ִ◌ ,
עצמוֹ
עבדּ ְ◌ %וגוֹ ',
אני ◌ַ ◌ְ ◌ְ
עבדּ ִ◌ ֲ◌ %
אני ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אנּ ה ה' ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ
בהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קטז( ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּ
לגאל אוֹ ◌ִתי,
לישי ◌ְ ּב %עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ֹ
ה0ארְ◌ ׁ .ש ◌ִ ׁ ◌ִ
ללים ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אל ּו כוֹ ◌ְ ◌ִ
היה
סדּ ר ◌ֶאת ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
א-היִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
אתה ◌ֱ ◌ַ
עב ◌ְדּ ָ◌ּ ַ◌ %
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ַ ◌ְ
◌ָיד ּו ◌ַע לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
עבדּ י
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵ ּב ◌ַח ּבוֹ ְ◌ ,וקוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נשקוֹ ַ◌ ָ◌ .
אבא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
את ּ ◌ָפ ◌ָארּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
אשר ◌ְ ּבְ◌ ֶ◌ %
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ָּ
מפז ◌ָרב ◌ְוגוֹ '.
חמדים ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָהב וּ ◌ִ ּ ◌ָ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
קראנ ּו) ,שם יט( ◌ַ ◌ֶ
אבאַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
ואנוּ ,
הרא ׁשוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ .
יקים ׁ ◌ֶש ּ◌ִס ◌ְדּ רוּ ◌ָ ◌ִ
עת ◌ִ
ברים ◌ַ ּ◌ִ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְמתוּ ◌ִקים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
והפס ּוק
ודּ אי ◌ֶזה ◌ָּכָ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,#
לאכלַ◌ ַ◌ .
עמים אוֹ ◌ָתם, ,א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ּ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּטוֹ ◌ֲ ◌ִ
אחדּ .ו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ִפי
במקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אחד ּו ◌ְ ◌ָ
והם ◌ֶ ◌ָ
עבדיםֵ◌ ְ◌ ,
שה ◌ֲ ◌ָ ◌ִכיח ◌ַעל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מוֹ ◌ִ ◌ַ
להתע ּ◌ֵטר ּבוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ואחד ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמרתָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עבדי ◌ֵהם ◌ְוגוֹ '- .א ◌ִי ◌ָּמ ◌ְכר ּו
עבדים ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
)ויקרא כה( ◌ִּכי ◌ִלי ◌ְ ◌ֵ
עבדִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
שתלהתעטר ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
צריֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ %
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ִ
ממכ ◌ֶרת ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
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הטה
ממ ּ¦ני ּ§ביוֹ ם ©צר ¦לי © ּ¥
סתר ּ¨פ ¤ני¤ּ ¦ %
אלי¨ %תבוֹ א :ג ©אל ּ©ת § ּ¥
¤¥
ימי
בעשן ¨ ¨
ענני :ד ּ¦כי ¨כל ּו § ¨ ׁ¨
מהר ¦ ¥ £
אקרא © ¥
אזנ§ּ %ביוֹ ם ¨ § ¤
אלי ¨ § ¤
©¥
כעשׂ ¤ב ©ו ¦ּי © ׁ
לבי ּ¦כי
בש ¦ ּ¦
ועצמוֹ ©תי ּ§כמוֹ ¥קד ¦ ¨
§© §
נחר ּו :ה ה ּו ּ¨כה ¨ ¥
עצמי
בקה © § ¦
אנחתי ¨דּ § ¨
מקוֹ ל © § ¨ ¦
מאכל © § ¦
כחתי Ÿ £ ¥
ׁ¨ש © § ּ¦
לחמי :ו ¦ ּ
חרבוֹ ת:
הייתי ּ§ככוֹ ס ¨ ¢
מדבר ¨ ¦ ¦
לקאת ¦ § ּ¨
מיתי ¦ § ©
לבשׂ¨ ¦רי :ז ¨דּ ¦ ¦
¦§
צפוֹ ר ּבוֹ ¥דד ©על גּ¨ ג :ט ּ¨כל ©ה ּיוֹ ם
ואהיה ּ§כ ¦ ּ
קדתי ¨ ¤ § ¤
ח ׁ¨ש © § ּ¦
אפר ּ©כ ּ¤ל ¤חם
נש ּ¨בע ּו :י ּ¦כי ¤ ¥
ללי ּ¦בי ¦ ׁ §
יבי §מהוֹ ¨ ©
חרפ ּו ¦ני אוֹ § ¨
§¥
וקצפ¦ּ %כי
זעמ¤ּ § ¦ § %
מפ ¥ני © © §
מסכתי :יא ¦ ּ §
בכי ¨ ¨ § ּ¦
וש ּªק ©וי ּ¦ב § ¦
אכלתי § ׁ ¦
¨ ¨ § ּ¦
ואני ּ¨כ ¥עשׂ ¤ב
ימי ּ§כ ¥צל ¨נט ּוי © ¦ £
ליכני :יב ¨ ©
ות ׁ §ש ¦ ¦ ¥
אתני © ּ©
§נשׂ¨ © ¦
¦ ¨ ׁ
לדר
וזכרŸ § %
שב § ¦ § §
יהו  §לעוֹ ¨לם ּ¥ת ׁ¥
ואתה § ¨Ÿ
איבש :יג § © ּ¨
לחננה ּ¦כי ¨בא
אתה ¨תק ּום ּ§ת© ¥
ודר :יד © ּ¨
¨ Ÿ
רחם ¦צ ּיוֹ ן ּ¦כי ¥עת § ּ ¨ § ¤
יחננ ּו:
עפרה § ¥Ÿ
אבניה § ¤
עבדי¤ %את ¨ ¤ ¨ £
מוֹ ¥עד :טו ּ¦כי ¨רצ ּו ¤ ¨ £
ואת ּ ¨ ¨ £
הארץ
מלכי ¨ ¨ ¤
וכל © § ¥
יהו  § ¨
שם § ¨Ÿ
ויירא ּו גוֹ ¦ים ¤את ׁ¥
טז § ¦ §
נראה ּ¦ב §כבוֹ דוֹ :
יהו  ¦צ ּיוֹ ן ¦ § ¨
בנה § ¨Ÿ
¤את ּ§כבוֹ ¤ד :%יז ּ¦כי ¨ ¨
פל ¨תם:
בזה ¤את ּ§ת ¦ ּ¨
הערער §וא ¨ ¨
יח ּ̈פ ¨נה ¤אל ּ§ת ¦ ּ©
פלת ¨ © § ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

◌ֵ ◌ֶּ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
היה.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ
עבדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה -א ◌ִי ◌ָּמ ◌ְכר ּו ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ֶ ◌ֶ
אלהַ◌ ְ◌ .

וכּלן
מּצּדיקים ְ ֻ ָ
ׁשאינן ִ ַ ִ ִ
ּתפּלֹות ֶ ֵ ָ
ּכּמה ֵהן ְ ִ
אפילּו ַ ָ
הרּבים ֲ ִ
ּתפ ַּלת ָ ַ ִ
ְ ִ
ּבחטאיהם
מׁשּגיח ַ ֲ ָ ֵ ֶ
ולא ַ ְ ִ ַ
ּקּב"ה ְ ֹ
לפני ַה ָ ָ
נכנסֹות ִ ְ ֵ
ִ ְָ
קרא
ּ ◌ָפ ◌ָנה ◌ֶאל ּ ◌ְת ◌ִפ ◌ַלּ ת וגו' )קב ,יח( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלדַ◌ [(.ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ואמר,
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
האספ ּו ◌ְוגו'ִ◌ ,ר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ֵ ◌ָ ◌ְ
ַיעקב ◌ֶאל ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ֹ
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הערער ◌ְו,א ◌ָ ּב ◌ָזה ◌ֶאת ◌ְּת ◌ִפ ◌ָ ּל ◌ָתםַ◌ .האי
פלת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
)תהלים ק"ב( ּ ◌ָפ ◌ָנה ◌ֶאל ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
חברייא) .אלא תו אית ביה סטר קורדיטא(
ואקש ּו ◌ֵּבי ּה ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
קרא א ּו ◌ְקמ ּו ◌ָהׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ
ליה ,אוֹ ׁ ◌ָש ◌ַמעַ◌ ,מאי ּ ◌ָפ ◌ָנה.
הקשיב ◌ִ ◌ָ ּ
ּ◌ָפ ◌ָנהִ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
מב ◌ֵעי ◌ֵ ּ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
האספ ּו ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
אמר ◌ֵ ◌ָ ◌ְ
יעקב ◌ֶאל ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
קרא ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַו ◌ִיּ ◌ְ ◌ָ
בזה ◌ֶאת
הערער ◌ְו,א ◌ָ ◌ָ
פלת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,תהלים קכ( ּ ◌ָפ ◌ָנה ◌ֶאל ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
החברים) .אלא עוד יש
והתקּ 0ו בוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָ ּל ◌ָתםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
צרי ,%אוֹ ׁ ◌ָש ◌ַמעַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
היה ◌ָ ◌ִ
הקשיב ◌ָ ◌ָ
בו צד בציורים רבים( ּ ◌ָפ ◌ָנה!? ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
פלוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
פלוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ְ◌ּ -ת ◌ִ ּ
ּ ◌ָפ ◌ָנה? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ּ
תפלת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִחיד -א
הקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ָּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ %
נכנסת
חזקֶ◌ ׁ .ש ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
כח ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ְּב ֹ ◌ַ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
ִנכנסת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
תה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
יח ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו%
מש ◌ִגּ ◌ַ
מהְ◌ ׁ ַ◌ ,
פלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
להתעטר ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
האדםַ◌ ,מה
בזכ ּות אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
חטאי ּו ◌ִ ◌ְ
מסת ◌ֵּכל ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ּהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ה ּוא ּו ◌ִ ◌ְ
הרביםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
הרבים ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵהן
פלת ◌ָ ◌ַ ◌ִ ּ
תפ ◌ַּלת ◌ָ ◌ַ ◌ִ ּ
שה ◌ֵּכן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
0אינוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ֶ ◌ֵ
ּ◌ְת ◌ִ ּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
נכנסוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכ ◌ָּלן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יקים3◌ ְ◌ ,
מצ ◌ִדּ ◌ִ
פלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
אינן ]מבני[ ◌ִ ◌ַ ּ
פלת
חטאיהםִ◌ .מּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ּ %פ ◌ָנה ◌ֶאל ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ַ
יח ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ִגּ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו %ה ּואְ◌ ,ו-א ◌ַ ׁ ◌ְ
מסת ◌ֵּכל ]בזכותו[ ◌ַ ּב ◌ָּמה ◌ָרצוֹ ן
מסת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ּהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מהפּ %ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הערערֵ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעשיו.
מהם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
תפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה זוֹ ּו ◌ָ ◌ֵ
האיש ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
שהּ ,ו ◌ִמי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ ◌ֲַנע ◌ֶ ׂ
להתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הט ◌ַעם?
פלה ◌ְ ּב ◌ִ ּ
האדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ %
◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ %
צב ּורָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
בזה ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פל ◌ָתםַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש5א ◌ּ3כ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָ ּו ◌ָנה
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ָ
אחר ּ ◌ָפ ◌ָנה ◌ֶאל ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ּו ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
יחידי
הערער ֶ◌ -זה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
פלת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הלבָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
הוי אוֹ ◌ֵמר ◌ֶזה
רבים? ◌ֱ ◌ֵ
כלל ◌ְּב ◌ַ ◌ִּ
יחידי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
רביםּ .ו ◌ִמיה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
כלל ◌ְּב ◌ַ ◌ִּ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
והתפ ◌ֵּלל
לבניוַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וקרא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צדדיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָּכל ּול ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ֹ
עליהםֵ◌ .איזוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
למעלה?
תקבל ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תפלה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
פלתוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
בגּ ל ּות.
יש ◌ְמד ּו ◌ַ ◌ָ
פלה ׁ ◌ֶש5א ◌ְ◌ ׁ 3
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יה :כ ּ¦כי
נברא § © ּ¤
ועם ¦ § ¨
יט ּ¦ת ּ¨כ ¤תב Ÿזאת §לדוֹ ר © £
יהלל ¨ ּ
אחרוֹ ן § ©
ממרוֹ ם ¨ § ׁ
ארץ
מ$מים ¤אל ¤ ¤
יהו  ¦ ¨ © ¦
קדשוֹ § ¨Ÿ
הש ¦קיף ¦ ּ§
¦ ׁ§
לפת ©ח ּ§ב ¥ני §תמ ּו ¨תה:
אסיר § © ּ¥
אנקת ¨ ¦
מע © § ¤
הביט :כא ¦ ׁ §
¦ ּ¦
לש © Ÿ
תהלתוֹ ּ¦ביר ּו ׁ¨ש ¨¦לם:
יהו  ּו § ¦ ּ¨
לספר ּ§ב ¦צ ּיוֹ ן ׁ¥שם § ¨Ÿ
כב § © ּ¥
יהו
לעבד ¤את § ¨Ÿ
ממלכוֹ ת © Ÿ £
יחדּ ו ּו © § ¨
עמים © § ¨
הק ¥בץ © ּ¦
כג ּ§ב ¦ ּ¨
אלי
אמר ¦ ¥
ימי :כה © Ÿ
בדּ ¤ר )כחו( ּכ¦ Ÿחי ¦ק ©ּצר ¨ ¨
 :כד ¦ע ּ¨נה © ¤
לפנים
ימי ּ§בדוֹ ר דּ וֹ ¦רים ׁ §שנוֹ ¤תי :%כו § ¨ ¦
חצי ¨ ¨
עלני ּ©ב ¦ £
©אל ּ©ת¦ ¥ £
ואתה
יאבד ּו § © ּ¨
המה ¥ Ÿ
מים :כז ¨ּ ¥
ידי¨ׁ %ש ¨ ¦
מעשׂ ¥ה ¨ ¤
הארץ ¨ © § ּ¨
¨ ¨¤
יסדת ּו © £
ויחפ ּו:
חליפם § © £
יבל ּו ּ©כ ּ§לב ּו ׁש ּ©ת ¥ ¦ £
וכלם ּ©כ ּ¤ב ¤גד ¦ §
תעמד § ¨ּ ª
©Ÿ £
יש ּכוֹ נ ּו
עבדי§ ׁ ¦ %
ית ּמ ּו :כט ּ§ב ¥ני ¤ ¨ £
ואתה ה ּוא ּו ׁ §שנוֹ ¤תי %א ¦ ּ¨
כח § © ּ¨
יכוֹ ן:
וזרעם § ¨ ¤
לפניּ ¦ %
§ ©§ ¨
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וכל § ¨ ©
יהו  § ¨
נפשי ¤את § ¨Ÿ
רכי © § ׁ ¦
לדוד ּ¨ב § ¦
א §¨ ¦
שם ¨ § ׁ
נפשי ¤את § ¨Ÿ
רכי © § ׁ ¦
קדשוֹ  :ב ּ¨ב § ¦
¤את ׁ¥
יהו 

 Iשימוש תהלים I

I

לבקש רחמים על עקרה
לדוד ברכי )קג ,א(] :שימוש תהלים לפרק קג[ ג"כ טוב לבקש רחמים
על אשה שהיא עקרה ושם שלו הוא א"ה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכלל ֶׁשל ַה ֹּכל
ׁשלמּות ַה ֹּכלֶ .את ה' ַ -ה ְ ָ
ֶאת ה'  -זֹו ְ ֵ
שי וגו' )קג ,א( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף פזְּ◌ [(.כמוֹ ◌ֵכן )שם
נפ ׁ ◌ִ
רכי ◌ַ ◌ְ
לדוד ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר
אמרּ .ו ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
רגּ תוֹ ◌ָ ◌ַ
נפשי ◌ֶאת ה'ִ◌ .מּ 0ום ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
קג( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קרבי,
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למעלהָ◌ ְ◌ .
להתק0ר ◌ְ ּב ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נפשי ◌ֶאת ה'? ◌ֶאת ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ -
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
קרבי? ◌ֵ ּ
קראוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה7דה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ִמי ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קרביםְּ◌ ,כמוֹ
רכי ◌ַ ◌ְ
אחר ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
עליוָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מעי ◌ָהמ ּו ◌ָ ◌ָ
אמר )שיר ה( ּו ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נפ ׁ ◌ִשי ּ ִ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ
הכל.
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הכלֶ◌ .את ה' ְּ◌ ַ◌ -
אמרֶ◌ .את ה'  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
ה ּוא ◌ָ ◌ַ
0בעה
נפ ׁ ◌ִשי וגו' )קג ,א( ] :זוהר ח"ב פ' ויקהל )דף קצ"טָ◌ ְ◌ ִ◌ [(.
רכי ◌ַ ◌ְ
לדוד ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחד
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ֶ◌ .
יחלפ ּו ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ִדינים ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ִ
עשיו
עליוֹ ן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ִמן ◌ַהגּ ּוף .ב' ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ ׂ
 אוֹ תוֹ ◌ִדין ◌ֶ ◌ְכנס ◌ַ ◌ֶ ּ
לק ◌ֶבר .ד'
עליו .ג' ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מכריזים ◌ָ ◌ָ
לפניו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דבריו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יהנּ ֹם .ז' ִ◌ -דּ ין ◌ָהר ּו ◌ַח
הגּ ◌ִ
לעת .ו' ִ◌ -דּ ין ◌ַ ◌ֵ
התוֹ ◌ַ ◌ַ
 ◌ִדּ ין ◌ַה ◌ֶ ּק ◌ֶבר .ה' ִ◌ -דּ ין ◌ַ ּטטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א מוֹ ◌ֵצאת ◌ְמקוֹ ם ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ַעד
לכת ּו ◌ְמ ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מעשיו.
ׁ◌ֶש ◌ּ 3י ׁ ◌ְש ◌ְלמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן
יחלפ ּו ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
דינים ◌ַ ◌ְ ◌ְ
0בעה ◌ִ ◌ִ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ָהר ּו ◌ַח
אחד  -אוֹ תוֹ ִ◌דין ◌ֶ ◌ְ
◌ָהעוֹ ָ◌לם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ֶ◌ .
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I

מכריזים
לפניו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דבריו הוֹ ◌ְ ◌ִ
שיו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמן ◌ַהגּ ּוף .ב' ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲע ◌ָ ׂ
לק ◌ֶבר .ד' ִ◌ -דּ ין ◌ַ ◌ֶ ּ
כנס ◌ַ ◌ֶ ּ
לעת.
התוֹ ◌ַ ◌ַ
הק ◌ֶבר .ה' ִ◌ -דּ ין ◌ַ ּ
עליו .ג' ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
טטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
משוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכת ּו ◌ְ ׁ
יהנּ ֹם .ז' ִ◌ -דּ ין ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הגּ ◌ִ
ו' ִ◌ -דּ ין ◌ַ ◌ֵ
מעשיוִ◌ .מּ 0ום ◌ֶזה
◌ְו-א מוֹ ◌ֵצאת ◌ְמקוֹ ם ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ּ 3י ׁ ◌ְש ◌ְלמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ .
מעשיו ◌ִ ◌ָוי ׁש ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
צריָ◌ ָ◌ %
◌ָ ◌ִ
האדם ◌ַ ◌ָּ
ואמר,
הקדּ ים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הלל ּוִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
דיני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ְ◌ %ב ◌ִ ◌ֵ
נן ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
התבוֹ ◌ֵ ֹ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ
טרם ּ◌ֵת ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,בעוֹ ד
נפשי ◌ֶאת ה'ּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
)תהלים קד( ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
אברי
קדשוֹ ֵ◌ -הם ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
קרבי ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ְ ׁ
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נמצאת ◌ִעם ◌ַהגּ ּוףָ◌ ְ◌ .
את ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
עמ ּה,
אחד ◌ִעם ◌ָהר ּו ◌ַחְ◌ ַ◌ .
◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ִ ◌ָּ
זמן ׁ ◌ֶש5א ת ּו ◌ְכל ּו
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ◌ְ ◌ַ
ה0ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ֶ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ֵ
הקדּ ימ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
נפשי ◌ֶאת ה'
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אמר ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
תש ּו ◌ָבהַ◌ ְ◌ .
ולחזר ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
לברֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ %
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראשוֹ .
ונשק ּו ◌ֶאת ֹ ׁ
החברים ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
הללוּ ◌ָי ּהּ ָ◌ .בא ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ְ

ֹונשים ַעל
והע ְ ִ
והעדּות ְ ָ
הּמׁשּפט ְ ָ ֵ
סדר ַ ִ ְ ָ
וחׁשּבֹון – ֵ ֶ
עתיד ִל ֵּתן ִּדין ְ ֶ ְ
ִָ
לקבר
ׁשּמּגיע ְ ֶ ֶ
הּפטירה ַעד ֶ ַ ִ ַ
מרגע ַ ְ ִ ָ
העוֹונֹות ֵ ֶ ַ
ֲָ
אבא
נפ ׁ ◌ִשי וגו' )קג ,א( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קכ"וַ◌ [(.ר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
רכי ◌ַ ◌ְ
לדוד ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
קרבי ◌ֶאת
וכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נפשי ◌ֶאת ה' ◌ְ ◌ָ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לדוד ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קג( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולדעת ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ִר ּבוֹ נוֹ ,
להסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
קד ׁשוֹ ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֵשם ◌ָ ◌ְ
מתי
הכרוֹ ז קוֹ ◌ֵרא ◌ְואוֹ ◌ֵמר) :משלי א( ◌ַעד ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אר ּ ◌ָפה
בבים ◌ֶ ◌ְ
פתי ◌ְוגוֹ ') .ירמיה ג( ׁש ּוב ּו ◌ָ ּב ◌ִנים ׁשוֹ ◌ָ ◌ִ
אהב ּו ◌ֶ ◌ִ
תים ּ◌ְת ◌ֵ ◌ֲ
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לפניהם,
מכריזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אזניוּ ַ◌ .
רכין ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִּ
בתיכםֵ◌ ְ◌ .
מש ּו ֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ׁ
אדם הוֹ ◌ֵלּ ָ◌ %בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְוחוֹ ׁ ◌ֵשב
ראהּ ֶ◌ ,בן ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
יחֹ ּ .
ְואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּ
וי0אר ◌ְּבתוֹ כוֹ ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ תַ◌ .עד ׁ ◌ֶשה ּוא הוֹ ◌ֵל%
0לוֹ ה ּוא ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
תנים אוֹ תוֹ ◌ְ ּבקוֹ ◌ָלרַ◌ .עד ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ ׁ ◌ֵשבָ◌ ,דּ ◌ִנים אוֹ תוֹ
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הרי
סנגוֹ ר ֵ◌ ֲ◌ -
נמצא לוֹ ◌ָ ◌ֵ
הדּ יןִ◌ .אם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ָ ּי ◌ִנים ◌ִעם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּבמוֹ ׁ ◌ַשב ◌ַ ◌ַ
מליץ
מלאִ◌ ֵ◌ %
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ָ
מהדּ יןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לג( ◌ִאם ◌ֵ ׁ
נצוֹ ל ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּ
אמר ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מי ה ּוא
ויח ◌ֶנּ נּ ּו ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
ישרוֹ ◌ַ ◌ְ ◌3
לאדם ◌ָ ׁ ◌ְ
להגּ יד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלף ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אחד ◌ִמ ◌ִנּ י ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
הס ◌ֵנגוֹ ר? ◌ֵ ◌ֶּ
האדם ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה
מדים ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
שים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
מע ◌ִ ׂ
◌ַ ּ◌ָ
אלה ◌ַ ◌ֲ
התח ◌ֵ ּיב
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
סנגוֹ ר ֵ◌ ֲ◌ -
עליו ◌ָ ◌ֵ
ימ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
להםִ◌ ְ◌ .
צטרֶ◌ ָ◌ %
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואם -א ◌ִ ◌ָּ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֵכב ◌ְ ּבקוֹ ◌ַלר
להסת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ָ
מהדּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מהעוֹ ◌ָלםְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
תבים
אליו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ְ ◌ִ
עיניו ,רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ֵ ◌ָ
◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלַ◌ ,%עד ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִרים ◌ֵ ◌ָ
מפיו,
וכל ◌ַמה ◌ֶ0הוֹ ◌ִציא ◌ִ ּ ◌ִ
שה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
0ע ◌ָ ׂ
לפניו ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )עמוס ד(
לפניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
תבים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכֹל ◌ְוכוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְונוֹ ◌ֵתן ◌ִדּ ין )חשבון( ◌ַעל ◌ַ ּ
לאדם ◌ַמה ◌ֵ7חוֹ ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .וה ּוא
מגּ יד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברא ר ּו ◌ַח ּו ◌ַ ◌ִ
הרים ּו ֵֹ ◌
הנּ ה יוֹ ◌ֵצר ◌ָ ◌ִ
◌ִּכי ◌ִ ◌ֵ
עליהם.
מוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עליו
עשה ,עוֹ ◌ֶלה ◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
מעשה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
הט ◌ַעם? ◌ִמ-וּ ם ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
עליוָּ◌ 3◌ ְ◌ ,
ונר ׁ ◌ָש ◌ִמים
רדים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
וכלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
להעיד ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להעיד ּבוֹ ְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ַעד ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ דּ וֹ ן ◌ָ ּב ◌ֶהם
ברים ◌ִ ּ◌ֶ
לפניוְ◌ ,ו-א עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפניו ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם
עשה ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
ראהּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםּ .בא ◌ְ ◌ֵ
נאבד ּו
להעיד ּבוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
מדים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זמינים ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מזדּ ּ◌ְמ ◌ִנים
ציאים אוֹ תוֹ ◌ַל ◌ֶ ּק ◌ֶברּ3◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ִ
ממנּ ּוּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִ ּ◌ֶ
ואחד
לפניוָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מכריזיםָ◌ ֶ◌ ,
שה ◌ָכרוֹ ◌ִזים ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִלפניוּ .ו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
מריםֶ◌ :זה ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַרד ◌ְּב ◌ִר ּבוֹ נוֹ ,
מ7מאלוֹ ְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
ואחד ◌ִ ◌ְ ֹ
מימינוֹ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ִ
מצווֹ ◌ָתיוְ◌ .רא ּו
מרד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
מרד ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ ,
למטהַ◌ ָ◌ ,
מרד ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
למעלהַ◌ ָ◌ ,
מרד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
יע ◌ַל ◌ֶ ּק ◌ֶבר,
נברא! ◌ֵעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
דבריו! טוֹ ב לוֹ ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מעשיו! ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מרים :אוֹ י אוֹ י ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה
ממקוֹ ◌ָמם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
עליו ◌ִ ּ◌ְ
גזים ◌ָ ◌ָ
המ ◌ִתים רוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ֵ
ונכנסים ◌ַל ◌ֶ ּק ◌ֶבר,
ימים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מקדּ ◌ִ
דבריו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מעשיו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נקבר ◌ְּבתוֹ ◌ֵכנ ּו! ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
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I

מתאב ◌ֶלת ◌ַעל
וש ◌ָטה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
לכת ◌ְ ׁ ◌ָ
מדים ◌ַעל אוֹ תוֹ גּ ּוףְ◌ ,ור ּוחוֹ הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
נטמן ◌ְּב ◌ֵבית ◌ַ ◌ְּ
מקדּ ים
הק ◌ָברוֹ ת ,דּ ּו ◌ָמ"ה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַהגּ ּוףֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מנּ ים ◌ַעל ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ◌ֶבר,
דינים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ◌ 3
שה ◌ָ ּב ּ◌ֵתי ◌ִ ◌ִידיו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ְויוֹ ◌ֵצא ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ָ
אחד .אוֹ י ◌ַעל
ונפש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ודנים ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ידיהםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אש ◌ִ ּב ◌ֵ ◌ֶ
רביטי ◌ֵ ׁ
שה ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ִ ◌ֵּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
המ ◌ֶל%
הדּ ין! אוֹ י ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
מעשיו! ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשה ּוא ּ◌ָתפ ּוס ◌ְ ּבקוֹ ◌ַלר ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶל%
סנגוֹ רׁ ְ◌ ,
עליו ◌ָ ◌ֵ
נמצא ◌ָ ◌ָ
ונש ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְִונדּ וֹ ן ◌ִדּ ינוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ושוֹ ◌ֵטר ◌ַ ◌ֶּ
אחת ◌ְ ּב ◌ָידוֹ .
וחרב ׁ ◌ְשנ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
לרגליוֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נוֹ ◌ֵחתְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אש
הטים ◌ְּב ◌ֵ ׁ
הב ◌ִית לוֹ ◌ֲ ◌ִ
תלי ◌ַ ◌ַ ּ
עיניוְ◌ ,ורוֹ ◌ֶאה ◌ָ ּכ ◌ְ ◌ֵ
האיש ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ
מרים ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ֵ ◌ִ
עינים,
מלא ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
לפניו ◌ּ3כ ּלוֹ ◌ָ ◌ֵ
ממנּ ּוּ .ו ◌ֵבין ◌ָ ּכ %רוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּ◌ֶ
הרי ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ּב ◌ֵני
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
האדםּ ָ◌ .כ %ה ּוא ◌ַ ◌ַ
לפני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אש לוֹ ◌ֵהט ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְלב ּו ׁשוֹ ◌ֵ ׁ
אדם -א ◌ָרא ּו
לפניוּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ועמד ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלאּ ַ◌ %בּ 0וק ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אדם ◌ָרא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
מלאכיו רוּ חוֹ ת
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ֹ ◌ֶ ׂ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אוֹ תוֹ ִ◌ ְ◌ .
ארץ? ◌ֶ ◌ָ ּ
אלא ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ ּכּ ֵ◌ %ב ◌ֲאר ּוה ּו:
להראוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ,איָ◌ %יכוֹ ל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ראה
למי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
ונראה ◌ְ ◌ִ
מתלב ׁש ◌ְ ּבג ּוףֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לארץּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מלאֶ◌ ָ◌ ָ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואם -א- ,א ◌ָיכוֹ ל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָלב ּו ׁש ּבוֹ ִ◌ ְ◌ .
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
להראוֹ ת ּבוֹ ּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ◌ָ
לסבלוֹ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
החברים.
והרי ◌ֵּב ◌ֲארוּ הוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חרבוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
טפוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ּ
צריכים אוֹ תוֹ ָ◌ ׁ .ש,ש ◌ִ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולבוֹ -א ׁשוֹ ◌ֵכִ◌ ,%מּ 0ום
עזע ◌ָּכל גּ וּ פוֹ ◌ְורוּ חוֹ ּ ִ◌ ְ◌ ,
מזדּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ַ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵאהוּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
איברי ◌ַהגּ ּוף,
לכת ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ %של ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוףְ◌ .ור ּוחוֹ הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
למקוֹ ם
ללכת ◌ְ ◌ָ
מחברוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
פרד ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מהםְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
ְונפרדת ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
0עשה ְ◌ -ו-א עוֹ ◌ֵזר לוֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
אחרָ◌ .אז ה ּוא אוֹ ◌ֵמר אוֹ י ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ֵ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה.
הגּ ◌ָ
הת ׁש ּו ◌ָבה ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ִ
הקדּ ים ◌ְרפ ּו ◌ַאת ◌ַ ּ◌ְ
◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יעה אוֹ ◌ָ ּ
להסת ּ◌ֵתר ◌ְו-א ◌ָיכוֹ לֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה
האיש ◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ּפוֹ ◌ֵחד אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
)הזיו(
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מסת ◌ֵּכל
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ּבוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ויש לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
עיניוׁ ֵ◌ ְ◌ ,
תח ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ָיכוֹ ל ,ה ּוא ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
עצמוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
ואז ה ּוא מוֹ ◌ֵסר ◌ַ ◌ְ
עינים ּ ◌ְפק ּוחוֹ תָ◌ ְ◌ .
ּבוֹ ◌ְּב ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ונפשוֹ ְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
ואז ◌ָהר ּו ◌ַח
האדם ◌ִנדּ וֹ ן ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
זמן ◌ִדּ ין ◌ַה ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ
טטת ◌ְ ּב ◌ָכל
משוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מהםּ ,ו ◌ְ ׁ
ונפרדת ◌ֵ ◌ֶ
האיברים ׁ ◌ֶשל ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לכת ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
איברי ◌ַהגּ ּוף ◌ּ3כ ◌ָּלם
וכל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
דדיםָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
עזעת ◌ְ ◌ָ
מזדּ ◌ֲ ◌ַ ◌ַ
האיברים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
עזעים.
מז ◌ַדּ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ

ּולהסּתּכל
מרּבֹונֹו ְ ִ ְ ַ ֵ
לירא ֵ ִ
הּזה ִ ָ
ֹולם ַ ֶ
נמצא ָּבע ָ
ּכׁשהּוא ִ ְ ָ
האדם ְ ֶ
צריָ ָ ָ 5
ִָ
ּבמע ָׂשיו
ּבכל יֹום ָויֹום ְ ַ ֲ
ְָ
פלת
ונפרדת ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ,נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ואיבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
איבר ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לכל ◌ֵ ◌ָ
יעה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ָ
ממנּ ּו,
מס ּ◌ַת ◌ֶּל ◌ֶקת ◌ִ ּ◌ֶ
והר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ
איברָ◌ ְ◌ ,
ֵזיעה ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ָ
וכן ◌ְּב ◌ָּ◌ 3
לצאת,
יעה ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ֵ
כלםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ָ
איברֵ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ֵמת אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ָ
עליוּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד
מדת ◌ָ ◌ָ
ה0כינה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מכל ◌ַהגּ ּוףָ◌ ,אז ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נפרדה ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
דבק ◌ָ ּב ּה! אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
מהגּ ּוףְ◌ ׁ ַ◌ .
רחת ◌ֵ ◌ַ
ּפוֹ ◌ַ ◌ַ
דינים
וכמה ◌ָ ּב ּ◌ֵתי ◌ִ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה ◌ְו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִ ּ◌ֶ
מתדּ ◌ְ ּב ◌ִקים ◌ָ ּב ּה! ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליוֹ ן
אחד  -אוֹ תוֹ ◌ִדּ ין ◌ֶ ◌ְ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ֶ ◌ָ
האיש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ָ
עוֹ ◌ֵבר ◌ָ ◌ִ ׁ
עשיו
ואחד ◌ִדּ יןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מהגּ ּוףָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
אמרנ ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואחד ◌ִדּ ין
עליוָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מכריזים ◌ָ ◌ָ
והכרוֹ ◌ִזים ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לפניו ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דבריו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואחד
לעתָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ואחד ◌ִדּ ין ◌ַה ּתוֹ ◌ַ ◌ַ
ואחד ◌ִדּ ין ◌ַה ◌ֶ ּק ◌ֶברָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
כנס ◌ַל ◌ֶ ּק ◌ֶברָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
טטת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְו-א
משוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לכת ּו ◌ְ ׁ
ואחד ◌ִדּ ין ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
יהנּ ֹםָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ִ
◌ִדּ ין ◌ַ ◌ֵ
עדּ ◌ִנים
בעה ◌ִ ◌ָ
ודּ אי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מעשיוַ◌ ַ◌ .
מוֹ ◌ֵצאת ◌ָמקוֹ ם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּלמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
נמצא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
האדם ּ◌ְכ ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ #
גלל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
עליוִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
יחלפ ּו ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ְ
מהם
וישוּ ב ◌ֵ ◌ֶ
מעשיוׁ ָ◌ ְ◌ ,
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מרבוֹ נוֹ וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לירא ◌ֵ ◌ִ ּ
◌ִ ◌ָ
האדם
המ ◌ֶלּ ְ◌ %באוֹ ◌ָתם ◌ִדּ ◌ֵיני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לפני ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הסת ◌ֵּכל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
תהלים ספר רביעי | כ לחודש | מזמור קג

סדר הלימוד

ליום ב סיון

זוﬣר תהים

949

הרפא
נכי ¨ ¥ Ÿ
לכל £עוֹ ¦ ¥
לח § ¨
הס© ¥ Ÿ
ואל ּ¦ת ׁ §ש ּ§כ ¦חי ּ¨כל גּ§ מ ּו ¨ליו :ג © ּ
§©
חסד
רכי ¤ ¤
המעט¦ ¥
יכי © § © ּ §
מ$חת ©ח ּ¨י § ¦
חלאיכי :ד ©הגּ וֹ ¥אל ¦ © ©
לכל ּ©ת ¦ § ¨ ª £
§¨
שר
תחדּ ׁש ּ©כ ּ¤נ ׁ¤
עדי ּ¦ת § © ¥
המ §שׂ ּ¦ב©יע ּ©ב ּטוֹ ב ¥ § ¤
ורחמים :ה © ּ©
§© ¦ £
לכל
מש ּ¨פ ¦טים § ¨
יהו  ּו ¦ ׁ §
צדקוֹ ת § ¨Ÿ
עשׂ ¥ה § ¨
ריכי :ו Ÿ
§נע ּו¨ § ¦
ׁ £
עלילוֹ ¨תיו:
ראל ¦ £
ישׂ ¨ ¥
לבני ¦ §
למשה ¦ § ¥
רכיו § ¤ׁ Ÿ
דיע §דּ ¨ ¨
עש ּו ¦קים :ז יוֹ ¦ ©
חסד :ט א
אפ ¦ים § ©ורב ¨ ¤
אר © ּ©
יהו  ¤ ¤
וח ּנ ּון § ¨Ÿ
ח ©רח ּום § ©
כחטאינ ּו ¨עשׂ¨ ה ¨לנ ּו
לנצח ¨ ¦יריב §וא §לעוֹ ¨לם ¦ ּיטוֹ ר :י א © ¥ ¨ £
¨©¤
הארץ
מים ©על ¨ ¨ ¤
כגבה ׁ¨ש © ¦
עלינ ּו :יא ּ¦כי ¦ § ©ּ Ÿ
נתינ ּו גּ¨ ©מל ¨ ¥
כעוֹ ¥ Ÿ
§וא © £
הרחיק
ערב ¦ § ¦
ממ¨ £
מזרח ¦ ּ©
רחק ¦ § ¨
יראיו :יב ּ¦כ § Ÿ
חסדּ וֹ ©על § ¨ ¥
גּ¨ ©בר © §
יהו
רחם § ¨Ÿ
רחם ¨אב ©על ּ¨ב ¦נים ¦ ©
ממ ּנ ּו ¤את ּ§פ ׁ¨ש ¥עינ ּו :יג ּ§כ© ¥
¦ ּ¤
עפר
יצרנ ּו ¨זכ ּור ּ¦כי ¨ ¨
ידע ¦ § ¥
יראיו :יד ּ¦כי ה ּוא ¨ ©
 ©על § ¨ ¥
יציץ :טז ּ¦כי
ה(דה ּ¥כן ¨ ¦
ימיו ּ§כ ¦ציץ © ¨ ¤
חציר ¨ ¨
אנחנ ּו :טו ¡אנוֹ ׁש ּ¤כ ¨ ¦
§ ¨£
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נפשי
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קג( ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
הקדּ ים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
סת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
נמצאת ◌ִעם ◌ַהגּ ּוף.
את ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
תצא ◌ֵ ◌ָ
◌ֶאת ה'ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ֵ ◌ֵ
האיברים ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ָ ּבר ּו ◌ַח,
אתם ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
קדשוֹ ֶ◌ּ ַ◌ ,
קרבי ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ְ ׁ
ְוכל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ
ה0ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ֵ
הקדּ ימ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
את ◌ֶכםִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
נמצאת ◌ִ ּ◌ְ
◌ָ ּכ ◌ֵעת ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עליכם.
לברכוֹ ּו ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש5א ת ּו ◌ְכל ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
יע ◌ְ ◌ַ
יגּ ◌ַ
◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ַ ◌ִ

אלף
ּבּבריאה ֶ ֶ
ּדׁשים ַ ְ ִ ָ
ּומתח ְ ִ
אנׁשים ִ ְ ַ
אלף ֲ ָ ִ
מתים ֶ ֶ
ּבכל יֹום ֵ ִ
ְָ
ימיו וגו' )קג ,טו( ] :זוהר ח"ג )דף רטז (:זוהר תורה[ ◌ֱאנוֹ ׁש
חציר ◌ָ ◌ָ
◌ֱאנוֹ ׁש ◌ֶ ּכ ◌ָ ◌ִ
יציץ .בו נאמר נער הייתי
ה0דה ◌ֵּכן ◌ָ ◌ִ
ימיו ◌ְּכ ◌ִציץ ◌ַ ◌ָ ֶֹ ◌
חציר ◌ָ ◌ָ
◌ֶּכ ◌ָ ◌ִ
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ואינ ּנ ּו §וא © ּ¦
עברה ּבוֹ § ¤ ¥
ר ּו ©ח ¨ § ¨

וחסד
§¤¤
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I

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

ּכמּקדם
ונֹולד ְ ִ ֹ ֶ
ֹוזר ְ ַ
נתח ֵּדׁש ְוח ֵ
אדם ִ ְ ַ
ָָ
ימיו וגו' )קג ,טו( ] :זוהר ח"ג )דף ריז (:זוהר תורה[ אמר
חציר ◌ָ ◌ָ
◌ֱאנוֹ ׁש ◌ֶּכ ◌ָ ◌ִ
רבי אבא כך הוא בודאי אנוש כחציר ימיו כציץ השדה
כן יציץ שנתחדש וחוזר ונולד כמקדם ,אבל מהו זה שכתוב
אחריו כי רוח עברה בו ואיננו ,אלא זה הוא רוח העליון
הנסתר והנעלם מהכל שכולל לרוח האדם בתוכו ,ואז
ואיננו קלח וזה הוא הסוד של חנוך שנאמר בו ואיננו כי לקח
אתו אלהים ,זה אלהים עליון ,רוח העליון רוח הנסתר
זיו הזוהר
קלח .כאן יבאר סוד גדול בענין מיתת הצדיקים שהיא כעין מיתת
נשיקה ,כמו למשל שלהבת הנר בהתקרב אליה אבוקה יפרח השלהבת
מן הנר אל האבוקה להתכלל בתוכה ,כן הוא מיתת הצדיקים שנתגלה
אל נשמתם ברגע האחרון הארת רוחא עלאה טמירא שהוא אור
השכינה ,ואז תפרח מדי נשמת הצדיק שהיא רוחא זעירא מן הגוף
ונכלל באור רוחא עלאה אור השכינה ,ויש בזה כמה וכמה מדרגות ,כי
לא התגלות רוחא עלאה שוה לכל ,כי זה לפי ערך מדרגת נשמת
הצדיק ,וכן הי' בחנוך שאליו נתגלה הארה מן שכינתא עלאה טמירא
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והנעלם ,ולא יכירנו עוד מקומו ,שהרי נכלל רוח מצער ברוח
העליון ,מה כתוב אחריו ,וחסד ה' מעולם ועד עולם ,שמכניס
אותו כהן הגדול לתוך קדש הקדשים קלט ונוטל אותו ומולידו
כמקדם ,ונתחדש כנשר נעוריו ,שהוא חוזר להיות נער.

מע ֶׂשה
וׁשּנּוי ַ ֲ
הּׁשם ְ ִ
וׁשּנּוי ַ ֵ
לעׂשֹות לֹו ִׁשּנּוי ָמקֹום ְ ִ
צריֲ ַ 5
ִָ
עברה וגו' )קג ,טז( :
◌ִ ּכי ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמןְ◌ ,מנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה,
הנּ ◌ֱ ◌ָ
אמר ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
ראשוֹ ן ◌ָ ◌ַ
בחב ּור ◌ִ ׁ
ּו ◌ְ ◌ִ ּ
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אמר ּו ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
אבל )תהלים קג( ◌ִּכי
ורבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ֲ◌ ,
יפה ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
ּ
דבריםַ◌ ,מה ◌ֶזה
ת ◌ַח ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפ ּ ֹ
צריְ◌ ִ◌ %
ואיננּ וּ ּ ָ◌ -כאן ◌ָ ◌ִ
עברה ּבוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
רוּ ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רעים.
מלאכים ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וצרהָ◌ ֶ◌ ,
וזעם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עברה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עברה ּבוֹ ? זוֹ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
]זוהר ח"ג פ' פנחס רעיא מהימנא )דף רי"ט[(.

צריׂ ֲ◌ ַ◌ #
חטאיםִ◌ ָ◌ ,
עלי ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִמ( ּום ׁ ◌ֶש5א ◌ָ ◌ְידע ּו ּבוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
לעשוֹ ת לוֹ
אברהם,
מעשהְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ושנּ וּ י ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ה-ם ◌ְ ׁ ◌ִ
ושנּ וּ י ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ִשנּ וּ י ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ׁ ◌ִ
הרי ׁ ◌ִשנּ ּוי
לדתֵ◌ ֲ◌ - %
ממוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
אמר ּבוֹ )בראשית יב( ◌ֶלְ◌ %לְ◌ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ %
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מארצּ %ו ◌ִ ּ
זיו הזוהר
גניזא מכלא ,היינו מעולם הבינה ,ודי בזה למבין :קלט .זה סוד השני
שמיכאל כהנא רבא ששרשו חסד ה' מכניס להנשמה בהמקום שנקרא
קדש קדשים ומקריבה על המזבח כמו קרבן ,ועי"ז מקבלת הנשמה
משם אור חדש ,ואח"כ לוקח אותה משם ומולידה כמקדם ,וזהו מעולם
ועד עולם ,וענין ההולדה הוא כי שם במקום קדש הקדשים היא בבחי'
ביטול ,וההולדה היא התחדשות ושותה כמקדם ביתר שאת ויתר עז,
ולפעמים עפ"י גזרה העליונה לטובת העולם תחזור ותבוא לעולם הזה
להוולד בגוף וחוזרת להיות נער ,אבל נשמת חנוך לאחר שנלקחה
ממקום קדש הקדשים נתחדש כחו להיות מלאך עליון גדול ונורא מאד
הנקרא נער מטט' כידוע:
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I

אברהם -
והיה ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ %
אברם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָמקוֹ ם) .שם יז( ◌ְו-א ◌ִי ◌ָ ּק ◌ֵרא עוֹ ד ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ְ◌ ַ◌ %
רעים ׁ ◌ֶש ◌ָע ◌ָשׂ ה
עשׂ ים ◌ָ ◌ִ
הש ּ◌ַת ◌ָנּ ה ◌ִמ ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
מע ◌ֶשׂ ה ֶ◌ ׁ -ש ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ׁ ◌ִשנּ ּוי ◌ַ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ
ה0םִ◌ ׁ .שנּ ּוי ◌ַ ◌ֲ
◌ַב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
משל ◌ְלר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּמת ◌ְ ּב-א
למעשׂ ים טוֹ ◌ִבים .ה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
חלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בניםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה עוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ַ ◌ָ ּ
לאדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵגּ ◌ַ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
רש אוֹ תוֹ ◌ֵמאוֹ תוֹ
מש ◌ֶנּ ה ּ ◌ָפ ◌ָניו
למעלהַ◌ ׁ ְ◌ .
נתב ◌ֵאר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
והביאוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עוֹ ◌ָלםִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
עברה ּבוֹ ָ◌ ֶ◌ .
◌ַו ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ְּל ◌ֵחה ּו )איוב יד(ּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ֶזה ◌ִּכי ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עמוֹ ,
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ֶנּ ה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
רעיםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ ◌3
מלאכים ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פגּ ׁש )בו( ◌ִ ּ
עליוֶ◌ :זה ּו ◌ַּב ◌ַעל חוֹ ◌ְב ?%ה ּוא עוֹ ◌ֶנה
חיתים ◌ָ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
אלים אוֹ תוֹ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ַ
ׁשוֹ ◌ֲ ◌ִ
אחר,
וננטע ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
תגּ ◌ֵר ׁש ◌ִמ ּ◌ְמקוֹ מוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
איננּ ּוְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
להם ◌ְואוֹ ◌ֵמרֶ◌ ֵ◌ :
◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ִי ◌ַ ּקח
עפר ◌ַ ◌ֵ
גלל )ויקרא יד( ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יכ ◌ֶירנּ ּו עוֹ ד ◌ְמקוֹ מוֹ ִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נאמר ּבוֹ ◌ְו-א ◌ַ ◌ִּ
עציו -
ואת ◌ֵ ◌ָ
אבניו ◌ְ ◌ֶ
הב ◌ִית ◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ונתץ ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִיתֶ◌ ְ◌ .וזה ּו סוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ְוטח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ
לעפרַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? )ישעיה
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היהַ◌ ָ◌ ,
בשׂ ר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
וגידים ּו ◌ָ ◌ָ
עצמוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ
אחר ◌ִי ◌ַ ּקח
ועפר ◌ַ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ְ◌ ,%
מנ ◌ָגּ עַ◌ ַ◌ ְ◌ .
היה ◌ְ ◌3
לחמוֹ ִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עפר ◌ַ ◌ְ
ְונחש ◌ָ ◌ָ
סה( ◌ ◌ָ ◌ָ ׁ
מתחדּ ׁשְּ◌ ,כמוֹ ◌ַּב ◌ִית ◌ָי ׁ ◌ָשן
וגידים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עצמוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הב ◌ִיתּ ,ובוֹ ◌ֶנה לוֹ ◌ֲ ◌ָ
ְוטח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ
מתחדּ ׁשּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
ודּ אי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חד ׁשַ◌ ַ◌ ,
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִשׂ ים אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
0אמר ◌ְו,א ◌ַ ◌ִּ
יכ ◌ֶירנּ וּ
משל
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ◌ָ ׁ ◌ָ
קטנּ ה ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ֶ ◌ְ
כללה ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ָ
עוֹ ד ◌ְמקוֹ מוֹ ַ◌ -על ר ּו ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מרכ ◌ִ
ענפים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
קחים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לאילן ׁ ◌ֶש5א עוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ֵפרוֹ ת ,לוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
יבים אוֹ תוֹ
ונכלל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה
עליוֹ ן )זהבזה( ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ֵפרוֹ תָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחר ◌ֶ ◌ְ
ענף ׁ ◌ֶשל ◌ֵעץ ◌ַ ◌ֵ
◌ְּב ◌ָ ◌ָ
נאמר ּבוֹ ְ◌ ,ו-א ◌ַי ◌ִּכ ◌ֶירנּ ּו עוֹ ד ◌ְמקוֹ מוֹ .
זמן ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ְועוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ֵפרוֹ תְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ

ׁשאינֹו ְ ֵירא
ּומי ֶ ֵ
ּבכלן ִ
יׁשנֹו ְ ֻ ָ
חטא ֶ ְ
יראת ֵ ְ
ׁשּיׁש ּבֹו ִ ְ ַ
ׁשּכל ִמי ֶ ֵ
נמצא ֶ ָ
ְִָ
חסידּות
ולא ֲ ִ
ענוה ְ ֹ
ׁשמים ֵאין ּבֹו ֹלא ֲ ָָ
ִַָ
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם וגו' )קג ,יז( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קמ"הַ◌ [(.דּ ◌ֵ ּבר ◌ֶאל
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח
תברכ ּו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
לאמר ּ ֹ
ואל ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ֵ ֹ
אהרן ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ֹ
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יראיו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועד עוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
ואמר) ,תהלים קג( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
וצדקתוֹ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא,
ראה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בניםַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ְגדוֹ ◌ָלה ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
לבני ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ִמי
חסיד ּותָ◌ ְ◌ ִ◌ .
הענוה ◌ֲ ◌ִ
בכלל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ענוהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
כלל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
מיםֵ◌ ,אין
בכ ◌ָ ּלן .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ֵירא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ישנוֹ ◌ְ ◌.
חטאְ◌ ׁ ֶ◌ ,
יראת ◌ֵ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראה
למדנ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִמן ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
חסידוּ תְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ענוה ◌ְו,א ◌ֲ ◌ִ
ּבוֹ ,א ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי
ונכלל ◌ְ ּב ◌3כ ◌ָּלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
עדיףָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ענוה ◌ָ ◌ִ
ענוה ָ◌ ָ◌ ֲ◌ -
ונתלב ׁש ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מים ,זוֹ ◌ֶכה
יראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יראת ה'ּ ָ◌ .כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ענוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עקב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
כח( ◌ֵ ◌ֶ
לחסיד ּותָ◌ ְ◌ .
ענוה ,זוֹ ◌ֶכה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לענוהּ ָ◌ .כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ
יראת
ענוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עקב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לענוה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ֶ
לכ ◌ָּלםָ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מים ,זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌3
ִיראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַ
ועד עוֹ ◌ָלם
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
לחסיד ּות ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קג( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ה'ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מלא %ה'
נקרא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
חסיד ּותָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ
למדנ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
יראיוְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
דעת ◌ְותוֹ ◌ָרה
יש ◌ְמר ּו ◌ַ ◌ַ
כהן ◌ִ ׁ ◌ְ
פתי ֹ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ֵ
צבאוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )מלאכי ב( ◌ִּכי ◌ִ ׂ
◌ְ ◌ָ
כ ◌ֵהן
זכה ּ ֹ
מפ ◌ֵני ◌ָמה ◌ָ ◌ָ
צבאוֹ ת ה ּואְ◌ ּ ִ◌ .
מלא %ה' ◌ְ ◌ָ
ְיבקש ּו ◌ִמ ּ ◌ִפיה ּו ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
לא %ה'
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ,מה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
צבאוֹ ת? ◌ָ ◌ַ
מלא %ה' ◌ְ ◌ָ
להק ◌ֵרא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
למטה.
מלא %ה' ◌ְ ◌ָ
כ ◌ֵהן ◌ַ ◌ְ ◌ַ
למעלהַ◌ ,אף ּ ֹ
כ ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צבאוֹ ת ּ ֹ
◌ְ ◌ָ
צבאוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ה7ר
מיכא"ל ◌ַ ◌ַ
למעלה? )דניאל יב( ◌ֶזה ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
צבאוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלא %ה' ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמי ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶשל
מעלהְ◌ ,וה ּוא ּ ֹ
מחסד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הגּ דוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ
צבאוֹ ת,
מלא %ה' ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ביכוֹ ל ּ ֹ
מעלהִּ◌ .כ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
כ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
רחמים.
רחמים ּתוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ %
חסד? ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
החסדַ◌ .מה ּו ◌ֶ ◌ֶ
מצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
כ ◌ֵהן
זכה ּ ֹ
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ָ
הדּ יןָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מצד ◌ַ ◌ִ
כ ◌ֵהן -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֹ ּ %
נמצא ◌ִ ◌ַ ּ
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם
ראהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קג( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
גלל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
לחסד? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יראיוַ◌ .מה ּו עוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ָלם? ◌ָ ◌ַ
ועד עוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
יצחקְּ◌ ,כמוֹ
חדר ◌ַ ◌ָ ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אחדְ◌ ,ועוֹ ◌ָלם ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםַ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ,עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָ
התקן ◌ַּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ◌ ְ◌ 3
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I

אמר
להיוֹ ת! ◌ָ ◌ַ
צרי %לוֹ ◌ִ ◌ְ
ועד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
◌ִח ◌ָ ּייאִ◌ ,אם ◌ָ ּכִ◌ ,%מן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
אלעזר
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אחדַ◌ ָ◌ .
להיוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
וחזר ּו ◌ִ ◌ְ
לוֹ ְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ֵהםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ועד ◌ָהעוֹ ◌ָלם
בריִ◌ ?%מן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
סתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
מתי ּ◌ִת ◌ְ ּ ֹ
יצחקַ◌ ,עד ◌ָ ◌ַ
לר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
והינ ּו
מטהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מעלה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ןָ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ואדם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
והרי
וכת ּוב ׁ ◌ְשנוֹ ת עוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ימי עוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
וכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
עוֹ ◌ָלם ◌ְועוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
חדר ◌ַ ◌ָ ּ
יראיו ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ֵרא
העליוֹ ןַ◌ .על ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ
יראה,
אלעזרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מתי? ◌ָ ◌ַ
אדםַ◌ ָ◌ .
נקרא ◌ָ ◌ָ
חטאָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֵ ◌ְ
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חסיד ּותְּ◌ ,כ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּכֹלַ◌ ָ◌ .
ענוהִ◌ ֲ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אדם,
כלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ודּ אי ◌ָ ּכֶ◌ %זה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
נקבהַ◌ ָ◌ .
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדם ◌ְּכ ◌ַלל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
חטאְ◌ .ו-א
ואז ◌ְ ◌ֵירא ◌ֵ ◌ְ
אדםָ◌ ְ◌ ,
נקרא ◌ָ ◌ָ
נקבהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
תחבר ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ענוהְ◌ .ו-א עוֹ דּ ָ◌ ֶ◌ ,
חסד.
אלא ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עוֹ דֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ָרה ּבוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ענוה ◌ְו-א
יראה ◌ְו-א ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
נקבהֵ◌ ,אין ּבוֹ -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצא ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדם,
קרא ◌ָ ◌ָ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הכלָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
אדם ◌ְּכ ◌ַלל ◌ַ ּ ֹ
נקרא ◌ָ ◌ָ
חסיד ּותּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ֲ ◌ִ
יב ◌ֶנה ◌ְוגוֹ '.
חסד ◌ִ ◌ָ ּ
אמר ּ◌ִתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
חסדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם פט( ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נקבה.
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצא ◌ָ ◌ָ
לה ◌ָ ּבנוֹ ת ◌ִאם -א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְו-א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ִ
יראיו
יראיוָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ועד עוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
וכת ּוב )תהלים קג( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
ועד
וחסד ה' ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
אחר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אדםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
 ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָעוֹ ◌ָלם ֶּ◌ ֵ◌ -
ויר ׁש ּו ◌ְ ◌3יר ◌ָ0ה
החסדְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
כ ◌ֲ ◌ִ
אלה אוֹ ◌ָתם ּ ֹ
הנים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ִ ◌ַ ּ
יראיו -
מעלה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטהַ◌ .על ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רדה ◌ֵמעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
בעד ◌ֵ ּביתוֹ ,
וכפר ◌ַ ּב ◌ֲעדוֹ ּו ◌ְ ◌ַ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֶ
כ ◌ֲ ◌ִ
ֹּ
הנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
בניםִ◌ ,מּ 0ום
לבני ◌ָ ◌ִ
וצדקתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדם) .שם( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
להתכ ◌ֵּלל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
וצדקתוֹ ?
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,אם ◌ָ ּכַ◌ ,%מה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בניםַ◌ ָ◌ .
לבני ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הינ ּו סוֹ ד
אלעזרְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להיוֹ ת! ◌ָ ◌ַ
צרי %לוֹ ◌ִ ◌ְ
היה ◌ָ ◌ִ
וחסדּ וֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
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לבני
וצדקתוֹ ¦ § ¥
יראיו § ¦ § ¨
ועד עוֹ ¨לם ©על § ¨ ¥
§ ¨Ÿ
יהו  ¥מעוֹ ¨לם § ©
בנים :יח § ׁ
לעשׂ וֹ ¨תם:
לזכרי ¦ ּª
בריתוֹ ּו § ¥ § Ÿ
מרי § ¦
לש¥ § Ÿ
¨¦
פק¨דיו © £
מלכ ּותוֹ ּ©ב ּכŸל
הכין ּ¦כ §סאוֹ ּו © §
$מים ¦ ¥
יהו  ּ©ב ¨ © ¦
יט § ¨Ÿ
עשׂ ¥י
כח Ÿ
מלאכיו גּ¦ ּב¥Ÿרי © Ÿ
יהו  © § ¨ ¨
מש ¨לה :כ ּ¨ב §רכ ּו § ¨Ÿ
¨ ׁ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

וכת ּוב ◌ְל ּ ֹזאת
לקחה ּ ֹזאתָ◌ ְ◌ .
מאי ׁש ◌ָ◌ ֳ◌ 3
0נינ ּו ◌ְּב ּזֹאת) ,בראשית ב( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
ּ
ּ
נקבה.
חסדְ◌ ,ו ֹזאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
נכללה ◌ָ ּב ◌ִאי ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
א0הְ◌ .ו ֹזאת ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ִי ◌ָ ּק ◌ֵרא ◌ִ ◌ָ
ּ
ּ
חסד.
נקרא ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ָבן ◌ַה ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ָ
זכרּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ %
חסד ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
זכר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
נקראת
מצד ◌ָאדםּ ,ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ %
נקראת ◌ֶ ◌ֶ
◌ְו ּ ֹזאת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
צדקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ַ ּ
וצדקתוֹ ? ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וצדקתוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
0כת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
א0הְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ָ
צדקתוֹ
למדנוּ ָּ◌ ,כל
להתב ◌ֵ7ם ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה .וּ ◌ִמ-וּ ם ◌ָּכְ◌ ַ◌ ָ◌ #
חסדַּ◌ ,בת ז ּוגוֹ ַּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ַּבת זוּ גָ◌ ,אסוּ ר ◌ָ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ָדהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכתוּ ב ◌ְ ◌ִ ּ ◌ֶ
ֹּ
וכפר ◌ַּב ◌ֲעדוֹ
בעד ◌ֵּביתוֹ .
וּ ◌ְ ◌ַ

ׁשהּקדֹוׁש
ֹולםָ ַ ֶ ,
הע ִּמים ֶׁשל ָהע ָ
ׁשאר ָ ַ
מּכל ְ ָ
יׂשראל ִ ָ
ׁשריהם ִ ְ ָ ֵ
ַא ְ ֵ ֶ
ֹותם
וע ָׂשה א ָ
הע ִּמים ְ ָ
ׁשאר ָ ַ
מּכל ְ ָ
בהם ִ ָ
התר ָּצה ָ ֶ
ָּברּו 5הּוא ִ ְ ַ
ונחלתֹו
חלקֹו ְ ַ ֲ ָ
ְֶ
מלאכיו וגו' )קג ,כ( :
◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,שם קג( ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה'
לכיםָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ּבעוֹ ◌ָדם הוֹ ◌ְ ◌ִ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
יש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
דברוֹ ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
עשי ◌ְ ◌ָ
כח ֹ ◌ֵ ׂ
מלאכיו ◌ִגּ ּב ֵֹ ◌רי ֹ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ָּ
מכל
התרצּ ה ◌ָ ◌ֶ
הע ּ◌ִמים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  #הוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
בהם ◌ִ ◌ָּ
להם
נתן ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ַ
ונחלתוֹ ַ◌ ְ◌ ,
חלקוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ועשה אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ְ
העמים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
סיני
אחד ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהִ◌ ,מ-וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ּ.כ ◌ָ ּלם ◌ָהיוּ ◌ְּב ◌ָרצוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
]זוהר ח"א פ' לך לך סתרי תורה )דף פט[(.
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יהו  ּ¨כל
מע ּ§בקוֹ ל §דּ ¨ברוֹ  :כא ּ¨ב §רכ ּו § ¨Ÿ
דברוֹ ¦ ׁ §
§ ¨
לש © Ÿ
יהו  ּ¨כל
עשׂ ¥י §רצוֹ נוֹ  :כב ּ¨ב §רכ ּו § ¨Ÿ
רתיו Ÿ
מש § ¨
צבאיו § ׁ¨
§¨¨
נפשי ¤את
רכי © § ׁ ¦
לתוֹ ּ¨ב § ¦
מקמוֹ ת ©ׁ § ¤
מעשׂ¨ יו ּ§ב ¨כל § Ÿ
ממש § ּ
©£
יהו :
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

מיעה,
לש ◌ִ ◌ָ
עש ◌ָ ּיה ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדּ ימ ּו ◌ֲ ◌ִ ׂ
מיעהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עש ◌ָ ּיה ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
והק ◌ִדּ ימוּ ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
ּ
ּ
להםַ◌ ,עד ◌ָ ּכאן
אמר ◌ָ ◌ֶ
מליה ׁ ◌ֶשלוֹ ַ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַל ּ ◌ַפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קרא ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
הנּ ה ◌ָ ּב ◌ַני
והלאה ◌ִ ◌ֵ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ִ◌ ,
יחידים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הייתם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אתם ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ֶ
לקדּ ׁש ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ַעד
לכם ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
כלֵ◌ .אין ◌ָ ◌ֶ
חברים ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהם ◌ַ ּב ּ ֹ
ארץ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
חברים
יחד ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וכ ◌ְּל ◌ֶכם ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ַ ◌ַ
ארץ3◌ ְ◌ ,
עמ ◌ֶכם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
יתחבר ּו ◌ִ ◌ָּ
לש ◌ִ ◌ָ
עש ◌ָ ּיה ◌ִ ׁ ◌ְ
הק ◌ִדּ ימ ּו ◌ֲ ◌ִ ׂ
לקדּ ׁש ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ִמיִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מיעה ◌ְּכמוֹ
רקיעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה'
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שים ◌ַ ּ◌ַ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
עשי ◌ְ ◌ָ
מ"ע ◌ְּבקוֹ ל ◌ְדּ ◌ָברוֹ ׂ ֵ◌ ֹ .
לש ֹ ◌ַ
דברוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
עש"י ◌ְ ◌ָ
כח ֹ ◌ֵ ׂ
ב ◌רי ֹ ◌ַ
מלאכיו ◌ִגּ ּ ֵֹ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דברוֹ
מע.
ואחר ◌ָ ּכִ◌ %ל ׁ ◌ְש ֹ ◌ַ
התחלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלאכיו ּ ֵ◌ -
ארץ
יקים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אחרּ ָ◌ ,ב ◌ְרכ ּו ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
לאכים
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ַּכ ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חש ּו ◌ִבים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֲ ׁ
יצרם
תגּ ◌ְ ּב ◌ִרים ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כח ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
רקיעִ◌ ,מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִגּ ּבוֹ ◌ֵרי ֹ ◌ַ
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מע ◌ְ ּבקוֹ ל ◌ְדּ ◌ָברוֹ ֶ◌ ׁ -ש ּזוֹ ◌ִכים
לש ֹ ◌ַ
שוֹ ◌ְנאוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ .
תגּ ◌ֵּבר ◌ַעל ׂ
גבוֹ ר טוֹ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
◌ְּכ ◌ִ ּ
צטרכיםּ ָ◌ .כ ◌ֵעת ◌ִמי
מלמעלה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מע קוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ ◌ַ
אש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם
עליוֹ ◌ִנים? ◌ַ ׁ ◌ְ
לעמד ◌ִעם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
◌ָיכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ש ◌ְ ּיכוֹ ◌ִלים ]למי שיוכל[
אש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶ
לפניהםְ◌ ׁ ַ◌ .
לעמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ְ ּיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
הש ◌ָגּ ◌ָחתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
עליהם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּוא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
פניהםְ◌ ׁ ַ◌ .
לה ◌ָנּ ◌ֵצל ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )שם
לפניהם? ◌ְ ◌ַ
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םֵ◌ .איָ◌ %אנ ּו ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ
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I
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
אדם עוֹ ז לוֹ

רבי
מלאכיו וגו' )קג ,כ( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף ק"צָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כח ◌ְוגוֹ '.
ב ◌רי ֹ ◌ַ
מלאכיו ◌ִגּ ּ ֵֹ
ואמר) ,תהלים קג( ◌ָ ּב ◌ְרכוּ ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָ ּ
והזמין ◌ֶאת ּכֹחוֹ ת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הזמין ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ ִ◌ %
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
וש ּ◌ֵתף ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
חילוֹ תִ◌ ׁ ְ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ֲ ◌ָ
ה0מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נש ◌ָמתוֹ
לברֶ◌ %את ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו %ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ְרכוּ ה' ◌ָּכל
אתם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּ◌ָ
נפשוֹ ◌ָּכל
חתם ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׁ
נפ ׁ ◌ִשי ◌ֶאת ה'ַ◌ ָ◌ .
רכי ◌ַ ◌ְ
לתוֹ ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
מקמוֹ ת ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
שיו ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ֹ
מע ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ֲ
ממש ◌ְ ּ
מלאכיו
לברכוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מלאכי ◌ָמרוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הזמין ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
הב ◌ָרכוֹ תִ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ַ ◌ְּ
מש ◌ְּל ◌ִמים
שים ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
מלאכי ◌ָמרוֹ ם ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִ ׂ
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
ועד ׁ ◌ֶש5א ◌ָבא ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ ,
נעשה
ואמר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
סיני ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ועמד ּו ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
ראל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
עש ◌ָ ּיהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ִ ׂ
מאז
בדברוֹ ּ .ו ◌ֵ ◌ָ
נכלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה0רתְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
לקח ּו ◌ֲ ◌ִ ׂ
ְונש ◌ָמעְ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
עש ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ַּ
לב ◌ָדּ ם.
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ
לבדּ םּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ ׂ
היתה ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
עש ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ִ ׂ
עשי ◌ְ ◌ָ
כח ֹ ◌ֵ ׂ
ב ◌רי ֹ ◌ַ
ולכן ◌ִגּ ּ ֵֹ
ש ◌ָ ּיהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לימים ◌ֲע ◌ִ ׂ
מש ◌ִ ◌ִ
מרים ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
ראל גּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
דברוֹ
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
עש ◌ָ ּיה
מהם ◌ֲ ◌ִ ׂ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ְקח ּו ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
מעְ◌ ׁ ַ◌ .
לש ֹ ◌ַ
ואחר ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ %
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כלי.%
והצלח ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
עצמַ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %
מר ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר אוֹ תוֹ ּ◌ִתינוֹ קְ◌ ׁ ,ש ֹ
בהםַ◌ ָ◌ .
ְוהתק ◌ְ ּי ◌ָמה ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבח ◌ֶזה
אחר? ◌ָ ◌ַ
ראלְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
לקח ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
לבד ◌ָ ◌ְ
וכי ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֶזה ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
הצליחה,
חר ◌ְ ּב- %א ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמר אוֹ תוֹ ּ◌ִתינוֹ קֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
אחרַ◌ ָ◌ .
מצאנ ּוְ◌ ,ו-א ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
קרב.
למי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵרָ◌ ְ◌ %
החרב ◌ְ ◌ִ
הש ◌ֵאר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מנענעה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ׁ ַ◌ ,
אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ְ
אינּ ָ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ %

מקּדׁשים
ׁשּיׂשראל ֹלא ְ ַ ְ ִ
ועד ֶ ִ ְ ָ ֵ
למ ָּטהַ ְ .
מקּדׁשים ְ ַ
ׁשּיׂשראל ְ ַ ְ ִ
ּבזמן ֶ ִ ְ ָ ֵ
ְִַ
קד ָּׁשה
ֹומרים ְ ֻ
אינם א ְ ִ
למ ָּטה ֵהם ֵ ָ
ְַ
לבדּ םָּ◌ ֶ◌ ,
יחד
אלא ◌ַ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ָ
למלאכים ◌ֶ ◌ְ
נמסר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֶ ◌ְ
לבדּ ם
להם ◌ְ ◌ַ ◌ָ
נמסרה ◌ָ ◌ֶ
רכה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ראלִ◌ ,מיה ּו? ◌ָקדוֹ ׁשּ ְ◌ .ב ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
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I

לב ◌ָדּ ם,
להם ◌ְ ◌ַ
נמסר ◌ָ ◌ֶ
אבל ◌ָקדוֹ ׁש -א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראלָ◌ ֲ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
מסרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
קד ◌ָ0ה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
ואם
ראלִ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
מק ◌ְדּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌3
ראלֶ◌ ׁ .ש5א ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ִעם ◌ִ ◌ְ ׂ
זמן
מתי? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ואמרַ◌ ָ◌ ,
וקרא ◌ֶזה ◌ֶאל ◌ֶזה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ו( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ת ◌ַ
ֹּ
למטה,
מק ◌ְדּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ראל ,א ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ועד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
למ ◌ָּטהַ◌ ְ◌ .
מקדּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מ-0שה
קד-הִ◌ .מּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּק ◌3ד ◌ָ0ה עוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מרים ◌ְ ◌ָ◌ .
אינם אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵהם ◌ֵ ◌ָ
אחדֶ◌ .אל ◌ֶזה -
הרי ◌ֶ ◌ָ
וקרא ◌ֶזה ֵ◌ ֲ◌ -
והינ ּוָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מ0ניםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ,ו-א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נגד
שה עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶשהְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָהרי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ואמר ֵ◌ ֲ◌ -
הרי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ
קד0ה
קחים ◌ְ ◌ָ◌ 3
ראל ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
קד0וֹ תּ .ו ◌ִמּ 0ום ◌ָ ּכֶ◌ ׁ %ש ◌ַבח ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ◌ְ ◌3ׁ◌ָש ׁ
דברים ◌ֵ ּ
אל ּו
ודּ איּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלעזרּ ָ◌ ,כֶ◌ %זה ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבדּ םַ◌ ָ◌ .
למ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
נמסר ּו ◌ְ ◌ִ
קד0וֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ש ◌ְ ◌3הרי ׁ ◌ָש ׁ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ארנ ּוםְ◌ .ועוֹ ד ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
שים) ,שם(
והייתם ◌ְקד ׁ ◌ִ
תקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
וה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מפס ּוק ◌ֶזה) ,ויקרא כ( ◌ְ ◌ִ
למטה ◌ִ ּ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
והייתם ◌ְקד ׁ ◌ִשים ְ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ִנים.
אחדֶ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ .
והתק ◌ִדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ָ◌ ֶ◌ -
אני ה'ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
אמר
קד ◌ָ0הַ◌ ָ◌ .
להם ◌ְ ◌3
נמסרה ◌ָ ◌ֶ
שהּ ָ◌ .כאן ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָהרי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אני ה' ֵ◌ ֲ◌ -
◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
כתפ%
מאחוֹ ◌ֵרי ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
קחתיה ּו ◌ֵ ◌ֲ
רמח ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נזכ ◌ְר ּ◌ָת ◌ָ ּב ֹ ◌ַ
והרי -א ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
נאהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
בידׁ .%ש ּוב
רמחֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
והלאה ּ◌ִת ◌ָ ּז ◌ֵכר ◌ָ ּב ֹ ◌ַ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בידּ ָ◌ ִ◌ .%
ְוש ◌ְמ ּ◌ִתיה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ַ ׂ
ארת.
הש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
ברכה ◌ֵהםּ ָ◌ .ב ◌ְרכ ּוַ◌ ,מה
בהםּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו ◌ָ ◌ֶ
הדּ ◌ָ ◌ִ
אלעזרְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
הב ◌ָרכוֹ ת
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ַ ◌ְּ
יכת ◌ַ ◌ְּ
מש ◌ַ
◌ֶ ּזה ◌ָ ּב ◌ְרכוּ ? ◌ְ ׁ ◌ִ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
מתוֹ #
משיכוּ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
מרב ◌ְ ׁ ◌ִ
רכהֹ ֵ◌ ,
עשוֹ ת ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
יוֹ ◌ְצאוֹ תַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ׂ
מש ◌ֶכת ,וּ ◌ִ ּ
לכ ◌ָּמה
דגים ◌ְ ◌ַ
הר ◌ֵּבה ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ְ
רכה ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְיר ּבוּ ◌ַ ּ◌ַ
תה ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
ֹרב ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
המ ◌ִאיר
משיכ ּות אוֹ ר ◌ַ ּ◌ֵ
מים ◌ַמה ◌ִהיא? ה' ◌ְ ׁ ◌ִ
יכת ◌ַ ◌ִ
מש ◌ַ
תה ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ִ
מיניםְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
למטה.
משָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ %
אירה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
קלריה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִ ּ
מתוֹ  %אוֹ ◌ָ ּ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
העליוֹ ן,
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְּב ◌ֵבית ◌ָמרוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַהגּ ֶֹ ◌רן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למלאכים ◌ֶ ◌ְ
◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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למטהַ◌ ,מדּ ּו ◌ַע ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה'?
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נאמר ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ה'ָ◌ .אנ ּו ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נכ ◌ֵנס
בה ◌ִ ◌ָ ּ
עלינ ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
למשֵ◌ ָ◌ %
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
האת ◌ַה ּ ֹזאתּ ,ו ◌ָ ּ
צריכים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
אחזה
צדק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,תהלים יז( ◌ֲ ◌ִ
ולכן ◌ָ ◌ַ
לראוֹ ת ּ ◌ָפ ◌ָניוֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
למ ◌ֶלְ◌ ִ◌ %
◌ַ ּ◌ֶ
הת ◌ִ ◌ָּ
פלה ּ ָ◌ -ב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה',
ראשית ◌ַ ּ◌ְ
ולכן ◌ֵ ׁ ◌ִ
ודּ איֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
צדק ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
פניִ◌ ֲ◌ .%
◌ָ ◌ֶ
עלינ ּו ◌ֶאת
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו מוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים ◌ָ ◌ֵ
האת ◌ַה ּ ֹזאתָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ראשינ ּו ◌ָ ◌ֶ
למ ׁשַֹ◌ %על ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
לבר%
ולכן ◌ָאס ּור ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לש ◌ֵ ּב ◌ַחֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָלנ ּו לוֹ ◌ַמר ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלה ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
ה"את" ◌ַה ּזֹאתׁ ֵ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
האדם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ה"את" ◌ַה ּ ֹזאת
וימ ׁשֶֹ◌ %את ◌ָ ◌ֶ
פלתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יתפ ◌ֵּלל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
המשי%
הרי ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
לאדם ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלהֵ◌ ֲ◌ ,
ויברָ◌ ָ◌ ְ◌ %
יקדּ ים ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ואם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראשוֹ ִ◌ ְ◌ .
◌ַעל ֹ ׁ
ה"את" ◌ַה ּזֹאת.
ראשוֹ ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ם ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ָ ּב ◌ָמה ◌ַעל ֹ ׁ
◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ואנ ּו ◌ֶאת ה',
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ְרכוּ ה'ָ◌ ְ◌ ,
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ולכן ◌ַל ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ידעתי ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֵלי
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ודּ אי ◌ֲ ◌ֵ
אמר אוֹ תוֹ ּ◌ִתינוֹ קַ◌ ַ◌ ,
ספתַ◌ ָ◌ .
◌ְלתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ּ
ודּ אי
ואל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּכ ◌ֵחםַ◌ ַ◌ ,
הק ◌ָרב ׁ ◌ֶש ◌ְּלֵ◌ %הם טוֹ ◌ִבים) ,אם תזכר( ◌ִה ◌ָ ּז ◌ֵכר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ַ
ב ◌רי
אבל ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִגּ ּ ֵֹ
וחרב ◌ִהיאָ◌ ֲ◌ .
רמחֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
קרב ◌ָ ּב ֹ ◌ַ
האדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵרָ◌ ְ◌ %
◌ְגּ ב ּו ◌ַרת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרי
אלעזרֵ◌ ֲ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מע ◌ְּבקוֹ ל ◌ְדּ ◌ָברוֹ ? ◌ָ ◌ַ
לש ֹ ◌ַ
דברוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
שי ◌ְ ◌ָ
ע ◌ֵ ׂ
כח ֹ
ֹ ◌ַ
נחלשּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת
כ ◌ַח ◌ְזרוֹ ◌ֲעׁ ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ %
ידעתי ׁ ◌ֶש ּ ֹ
הרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר אוֹ תוֹ ּ◌ִתינוֹ קֵ◌ ֲ◌ ,
אמרתיַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
להלקוֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ִּ
להמ ּ◌ִתיןָּ◌ ֶ◌ ,
אחר
אבן ◌ַ ◌ַ
יסטראוֹ ת ◌ֶ ◌ֶ
בל ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ
אחר
בהיל ּות ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
באבןּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ִ
אמר )שמואל א יז( ◌ַ ּב ◌ֶ ּק ◌ַלע ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אבןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
וש ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזרׂ ָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ַמח ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזהׂ ָ◌ .
והחבריםָ◌ ּ .פ ◌ַתח אוֹ תוֹ
לים
ונאוה ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
אני ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,שיר השירים א( ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
ּ◌ִתינוֹ ק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ברים ◌ַ ◌ָ ּ
רש ּו ◌ָה.
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הלל ּו ◌ֲ ◌ֵ
חרחרת ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .דּ ◌ָ ◌ִ
אני ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ֶֹ ◌
ראני ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 3
מתוֹ  %דּ ֹ ◌ַחק
בהּ ִ◌ ,
רבה ◌ַ ◌ֲ
אהבה ◌ַ ◌ָ ּ
אבל ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּבתוֹ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
◌ֲ ◌ָ
לאה ּו ◌ָ ּ
קטן ◌ַרב ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א
עצמה ◌ְּב ֹ ◌ֶ
לסבל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
האהבה ׁ ◌ֶש5א ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מקטינה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ואז
אחת) ,ומהי ,איהי י'(ָ◌ ְ◌ .
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
קטנ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ָ◌ 3
ממ ◌ָנּ הַ◌ ,רק ◌ַ ◌ְ
נראה )את( ◌ִ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ
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אניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין
מרת ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
תיה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מחנוֹ ◌ֶ ◌ָ
החילוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
מכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מתכ ּ◌ָסה ◌ִ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ואין ◌ִלי
אניֵ◌ ְ◌ .
וזה ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
בן ◌ְּכמוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ ְ◌ .◌ָ ּבאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ◌ֶ
קדר ָ◌ ׁ -ש ◌ִנינ ּו ,זוֹ י'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין
אהלי ◌ֵ ◌ָ
נפיְּ◌ .כ ◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
להכניסכם ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ
◌ָמקוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מה  -זוֹ ו'.פניםִּ◌ .כ ◌ִיריעוֹ ת ׁ ◌ְש ֹ
בן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ◌ָ ּב ּה ◌ֶ
נק ◌ָדּ ה
אני ◌ְ ◌3
סת ◌ְּכל ּו ◌ִבי ◌ְּכ ◌ָללֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
ראניַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
ּו ◌ִמ( ּום ◌ֶזה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 3
אגים
תיה? ׁשוֹ ◌ֲ ◌ִ
חזקיםֵ◌ ,חילוֹ ◌ֶ ◌ָ
ברים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
קט ◌ָנּ הָ◌ .מה עוֹ ◌ִשׂ ים ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
אגים◌ֲ ◌ִ
פירים
אמר )תהלים קד( ◌ַה ּ◌ְכ ◌ִ ◌ִ
יפיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אריוֹ ת ּ◌ַת ◌ִ ּק ◌ִ
◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
אריוֹ ת
אגים ◌ְּכמוֹ ◌ֲ ◌ָ
חזקוֹ ת ׁ ◌ֶש0וֹ ◌ֲ ◌ִ
מתוֹ  %קוֹ לוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ◌ָאגוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
לט ◌ֶרףּ .ו ◌ִ ּ
◌ַ ּ◌ָ
למעלהְ◌ ,ויוֹ ◌ֵ ◌ַ
האה ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מע ◌ָ ◌ָ
כחׁ ,שוֹ ◌ֵ ◌ַ
יפי ֹ ◌ַ
◌ִגּ ּבוֹ ◌ִרים ּ◌ַת ◌ִ ּק ◌ֵ
דע ׁ ◌ֶש ◌ֲאה ּו ◌ָבתוֹ
תה
נראית ◌ִ ◌ְ
אהבתוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אהבה ◌ְּכמוֹ תוֹ ◌ִמ ּתוֹ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ %
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מדּ מ ּו ◌ָ ּ
ואזִ◌ ,מ ּתוֹ  %קוֹ לוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ◌ָאגוֹ ת ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ִגּ ּבוֹ ◌ֵרי
ְויפי ּה ◌ְּכ ◌ָללָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
כמה ◌ַמ ◌ָּתנוֹ ת,
מתוֹ ָ◌ ֵ◌ %
בה ◌ִ ּ
◌ַ ◌ִ
היכלוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
דה ◌ֲאה ּו ◌ָ ּ
חיל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ּה ,יוֹ ◌ֵצא דוֹ ◌ָ ּ
תה
בשׂ ◌ִמיםּ ,ו ◌ָבא ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
כמה אוֹ ◌ָצרוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ֵריחוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
אליהּ ,ומוֹ ◌ֵצא אוֹ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
תה
אליהַ◌ ְ◌ ,
קרב ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ויפי ◌ְּכ ◌ָללֵ◌ ָ◌ .
קטנּ ה ◌ְל-א ◌ְדמ ּות ◌ְ ֹ ◌ִ
ׁ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ָ
מח ◌ֵּבק אוֹ ◌ָ ּ
בשׂ ◌ִמים
מתוֹ ֵ◌ %ריחוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
לאט ◌ִ ּ
לאט ◌ְ ◌ַ
ררת ◌ְ ◌ַ
מנ0קה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ונעשׂ ית ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ניהּ ִ◌ ,ב ◌ְדמ ּו ◌ָת ּה,
תק ּו ◌ֶ ◌ָ
ונבנית ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
עמ ּהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
בה ◌ִ ◌ָּ
בחדוה ׁ ◌ֶש ◌ֲאה ּו ◌ָ ּ
תה
והחזיר ּו ◌ָה ◌ִ ◌ְ
כחָ◌ .עשׂ ּו ◌ָל ּה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ב ◌רי ֹ ◌ַ
וזה ◌ִגּ ּ ֵֹ
מק ◌דםִ◌ ְ◌ ְ◌ .
יפיה ,ה' ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
לדמ ּו ◌ָ ּ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ב ◌רי
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּו ּב ◌ִגּ ּ ֵֹ
רתם ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ ְ◌ ,
קפם ּו ◌ְגב ּו ◌ָ ◌ָ
ְויפי ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּת ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ ּ
"דּ ◌ָבר"
תק ◌ִנים ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ
דברוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
עשׂ י ◌ְ ◌ָ
דברוֹ ֵ◌ ֹ .
ע ◌ֵשׂ י ◌ְ ◌ָ
כח ֹ
ֹ ◌ַ
לדמ ּות ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה) .ומכאן ולהלאה( ◌ֵּכ ◌ָיון
זירים אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
מח ◌ִ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ֲ
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
אזי ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ
ק ◌דםַ◌ ֲ◌ ,
יפה ◌ְּכ ◌ִמ ּ ֶֹ
בדמ ּו ◌ָת ּה ◌ָ ◌ָ
ונעשׂ ◌ָתה ◌ִ ◌ְ
הת ּ◌ַת ◌ְּק ◌ָנה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
והיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מרתִ◌ ְ◌ ,
0היא אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מע ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
לש ֹ ◌ַ
מדים ◌ִ ׁ ◌ְ
החילוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מדת ◌ְּכמוֹ
ודּ אי.
דברוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
עשי ◌ְ ◌ָ
וזה ּו ֹ ◌ֵ ׂ
מלְּ◌ %בתוֹ ֵ◌ %חילוֹ ◌ָתיוֶ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
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מתכ ּ◌ָסה
הרש ◌ִעים ◌ַּבדּ וֹ רִ◌ ,היא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
למטה ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּכמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תיהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט
מכל ◌ְדּ ◌3מ ּיוֹ ◌ֶ ◌ָ
נראית ◌ִ ◌ָ ּ
עצמ ּה ◌ַעד ׁ ◌ֶש5א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מקטינה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ביכוֹ ל
אמתִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
יקי ◌ֱ ◌ֶ
וצדּ ◌ֵ
כח ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ב ◌רי ֹ ◌ַ
כש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ִגּ ּ ֵֹ
אחתּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
לנקדּ ה ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 3
תה,
לאטׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לאט ◌ְ ◌ַ
ארת ◌ְ ◌ַ
הדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ומ ּו ◌ֶ ◌ֶ
שים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
עוֹ ◌ִ ׂ
ונעשית ◌ִּב ◌ְדמ ּו ◌ָ ּ
יפי ּה ,ה' ◌ְּכ ◌ִ ּ
אלעזר,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נשק ּוה ּוַ◌ ָ◌ .
החברים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
מק ֶֹ ◌דםּ ָ◌ .בא ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
מיהה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ֶאת ◌ֶזהְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ִביא ◌ָ ◌ַ
יחזקאל ◌ַ ◌ָ
אלמלא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אני
אמר אוֹ תוֹ ּ◌ִתינוֹ קִ◌ ֲ◌ ,
נשקוֹ ◌ְּכ ◌ִמ ּק ֶֹ ◌דםַ◌ ָ◌ .
אלעזר ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
לקחוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
אמרַּ◌ ,כ ◌ָּמה
לברַ◌ ָ◌ .%
נאה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אתה ◌ָ ּבר ּוּ ,%ו ◌ְלֶ◌ ָ◌ %
אמר ּו לוֹ ָ◌ּ ַ◌ ,
אברְ◌ ָ◌ .%
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מאם ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה,
לכם ◌ֵ ◌ֵ
מזמנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
אתםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ַ ּ◌ֶ
ברכוֹ ת ◌ְ ◌ָּ◌ 3
לבר.%
מנעת ּו ◌ִני ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִמּ 0ום ׁ ◌ֶש5א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
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 Iשימוש תהלים I
למי שקונה ומוכר

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

I

I

 Iזוהר תהלים I
עבים
וגבריאל ֵא ֶּלה ֵהם ָ ִ
מיכאל ְ ַ ְ ִ ֵ
עבים ְרכּובֹו ֶ -זה ִ ָ ֵ
ַה ָּׂשם ָ ִ

אד וגו'
דלת ּ ◌ְמ ֹ
ה' ◌ֱא ◌ַהי ◌ָגּ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
דל ◌ָּת
ואמר) ,תהלים קד( ה' ◌ֱא ◌ַהי ◌ָגּ ◌ַ ◌ְ
)דף צ"חָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
האמ ּו ◌ָנה,
ראשית ◌ָ ◌ֱ
אהי  -זוֹ ◌ֵ ׁ ◌ִ
לבש ◌ָּת .ה' ◌ֱ ◌ַ
והדר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
אד הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְמ ֹ
ּ
אחד ◌ְ ּבא ◌ֵפר ּוד.
הבא ,סוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
חש ◌ָבה ◌ְ ◌ָ
על ◌ַית ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ֲ ◌ִ
ּ
יקים,
עת ◌ִ
ימים ◌ַ ּ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ְואוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
הראשיתַ◌ ,היוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
דלת  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ָגּ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ּ
לבש ◌ָּת
והדר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ
ה*מאל .הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מאד ֶ◌ -זה ּו ◌ַצד ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ַצד ◌ַה ◌ָי ◌ִמיןֹ ְ◌ .
 ◌ֵ ּיע ◌ְלתוֹ ,
ערבוֹ תַ◌ .עד ◌ָ ּכאןֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ִגּ ◌ַ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּב ◌ֵדּ י ◌ֲ ◌ָ
ּ
נטמן ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מנין ◌ִמּ .ום
להיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התעלה ◌ִ ◌ְ
הח ◌ִייםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
ּ
הענפים
ה*מאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מאד? ◌ַ ◌ְ ֹ
מאדַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ְ ֹ
אוֹ תוֹ ◌ְ ֹ
נטמן אוֹ תוֹ ◌ֵעץ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ענף ◌ַמר ◌ֶ ◌ָ
בכלל ◌ָ ◌ָ
מטה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ּ
להיוֹ ת ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָנין ◌ַה ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
רצה ◌ִ ◌ְ
הח ◌ִ ּיים ◌ְוא ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
חזר ◌ְּכמוֹ
למה -
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואמרֶ◌ ֹ ,
אחרַ◌ ָ◌ ְ◌ .
גון ◌ַ ◌ֵ
וש ◌ַ ּבח ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
מק ◌דם ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ִ ּ ֶֹ
מים
הראשוֹ ן .נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראשיתוֹ )של האור( ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
זוֹ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ה*מאל
נכלל ◌ַ ◌ְ ֹ
מאדָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ְ ֹ
ה*מאלְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
נכלל ◌ַ ◌ְ ֹ
 ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ)קד,

א( :

]זוהר ח"ב פ' משפטים
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 Iזוהר תהלים I

יריעה:
ּ©כ § ¦ ¨

I

על ּיוֹ ◌ָתיו
המקרה ◌ַב ּ◌ַמ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
מיםֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
כלל ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מאיר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ֵ ◌ִ
◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ
מעדן,
הח ◌ִ ּייםַ◌ ,ה ◌ָנּ ◌ָהר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
מחה אוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
בש ◌ְ ◌ָ
 ◌ָ ּכאן יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ִ ׂדלים
ערבוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְגּ ◌ֵ ◌ִ
מימיו אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּב ◌ֵדּ י ◌ֲ ◌ָ
ְונש ◌ְר ׁש ּו בוֹ ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )אותו אילן החיים ,ונשרשו בו אותם שני בדי ערבות,
מימיוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
במ ◌ִים
מקרה ◌ַ ּ◌ַ
שהם גדלים במימיו ,ואותו נהר יוצא מעדן ,וזהו( )תהלים קד( ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
על ּיוֹ ◌ָתיו? ◌ֵ ּ
ערבוֹ ת.
אל ּו ◌ַּב ◌ֵדּ י ◌ֲ ◌ָ
על ּיוֹ ◌ָתיוִ◌ .מי ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ
וזה ּו סוֹ ד
ועל י ּו ◌ַבל ◌ְי ׁ ◌ַש ◌ַּלח ׁ ◌ָש ◌ָר ׁ ◌ָשיוֶ◌ ְ◌ .
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה יז( ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ
אהיםִ◌ .מי ◌ֵהם
יש ּ◌ְמח ּו ◌ִעיר ◌ֱ ◌ִ
לגיו ◌ְ ◌ַ ׂ
נהר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
הכת ּוב )תהלים מו( ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
לגיו? ◌ֵ ּ
רשיו,
על ּיוֹ ◌ָתיוָ◌ ׁ ,ש ◌ָ ׁ ◌ָ
נקראיםִ◌ ֲ◌ .
וכִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ָש ◌ָר ׁ ◌ָשיוָ◌ ְ◌ ,
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
עבים
הם ◌ָ ◌ִ
נהרָ◌ ַ◌ .
נש ◌ְר ׁש ּו ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
לגיו ּ4◌ -כ ◌ָּלם ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
וגבריאלֶּ◌ ֵ◌ ,
נפי
המהלַ◌ $על ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
עביםֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ .
אלה ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ
מיכאל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ְרכוּ בוֹ ֶ◌ -זה ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
עשה
והלאה ֹ ◌ֶ ׂ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רפאלּ ָ◌ ִ◌ .
וזה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לתת ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ָלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ,
רוּ ◌ַחֵ◌ ָ◌ ,
זקןִ◌ ,אם ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
ואל
אמר ◌ְ ◌ַ
ידעתֹ ֱ◌ ,
אלה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
זקן ◌ָ ◌ֵ
מלאכיו רוּ חוֹ ת ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והי ּו
החבריםָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ברי ◌ִפיׂ ָ◌ !,
ויאיר ּו ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
בריִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
פחדֹ ֱ◌ ,
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
לדבריו ◌ַ ◌ְ ּ
זקן,
זקןִ◌ ,אי ◌ָ ◌ֵ
אמרִ◌ ,אי ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםַ◌ ָ◌ .
מחה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
יבים ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מקש ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הגּ דוֹ ל? ◌ֵי ׁש ◌ְלְ◌ ,ל ׁשוֹ ◌ֵטט
נכנסת ◌ַל ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
עצמָּ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,,
הכנסת ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ּב ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
מ.ם.
ְולצאת ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ

לעתיד ָלבֹוא
ׁשּגנזֹו ֶ ָ ִ
הינּו אֹור ַה ָּגנּוז ֶ ְ ָ
ּכּׂשלמה – ַ ְ
ֹוטה אֹור ַ ַ ְ ָ
ע ֶ
אמר
למה וגו' )קד ,ב( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף לאַ◌ [(:ו ּ ֹי ◌ֶ
עטה אוֹ ר ◌ַ ּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
ויהי אוֹ ר] .ויאמר אלהים ,למי הוא אומר? אינו
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אהים ◌ְ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
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ליום ה סיון

I

וזה ּו ◌ָהאוֹ ר
אומר אלא לאחרים ,יהי אור לעולם הזה ,ויהי אור לעולם הבא[ֶ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
העיןְ◌ ,וה ּוא אוֹ ר
חלהְ◌ ,וה ּוא אוֹ ר ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הראה ◌ַ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
והיה רוֹ ◌ֶאה ּבוֹ
הראה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ועד סוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ְואוֹ ◌ֵמר )תהלים לא( ◌ָמה ◌ַרב ט ּו ◌ְב,
והיה ◌ְ ׁ ◌ַ
לדודָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הראה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
יראיְ◌ .,וה ּוא ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
צפנת ◌ִּל ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ועד ◌ָדּ ן.
לעד ◌ְ ◌ַ
מגּ ◌ְ ◌ָ
וראה ּבוֹ ◌ִ ◌ִ
למשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
שה דוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל
עמד ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ַ ◌ְ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
לגּ ה -
הפ ◌ַ ◌ָ
המ ּב ּולְ◌ ,ודוֹ ר ◌ַ ּ ◌ְ
והם ,דּ וֹ ר ◌ֱאנוֹ ׁשְ◌ ,ודוֹ ר ◌ַ ּ◌ַ
◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֵ◌ ְ◌ ,
ונתן אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
יש ּ◌ַת ◌ְּמ ׁש ּו בוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָגּ ◌ַנז אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
עב ּורוֹ ,
חדשים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו לוֹ ◌ִמ ּיוֹ ם ◌ִ ּ
שה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
והש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ּבוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ְלמֹ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
שה
ואחר ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ירחיםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צפ ◌ֵנה ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ות ◌ְ ּ ◌ְ
אמר )שמות ב( ◌ַ ּ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לקח אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ממנּ ּו,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ּ◌ֶ
פרעהַ◌ ָ◌ ,
לפני ◌ַ ◌ְ ֹ
נכנס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְירחים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ
והחזיר לוֹ אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר
לקבל ◌ֶאת ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
סיני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עמד ◌ַעל ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אליוַ◌ ,עד
לקרב ◌ֵ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
יכל ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
ימיוְ◌ .וא ◌ָ ◌ְ
ְוהש ּ◌ַת ◌ֵּמ ׁש ּבוֹ ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
אליו.
מגּ ׁ ◌ֶשת ◌ֵ ◌ָ
אמר )שם לד( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְירא ּו ◌ִ ◌ֶ
מסוה ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
והתעטף ּבוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ִּ
למה.
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טליתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ֹ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ

עׂשירית
ּוׁשכינה ִהיא ֲ ִ ִ
רקיעים ֵהם ְ ִ ָ
ּתׁשעה ְ ִ ִ
ִ ְָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא
למה )קד ,ב( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קס"דּ ִ◌ ַ◌ [(:
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
מים
למה נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,תהלים קד( ֹ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יריעהָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת
ּ◌ַכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
מיםּ .ו ֹ
ברא ּבוֹ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
קדמוֹ ן ּו ◌ָ ◌ָ
התעטף ◌ְּבאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
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I

מצד
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ֹ ְ◌ ,
וחש) ,לא( ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אוֹ ר ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
וחשּ ַ◌ ִ◌ ,
כאחד .אוֹ ר ◌ִ ◌ַ ּ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
ברא
אחד ּו ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ׁ ◌ִש ּ◌ְת ◌ָפם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ה*מאלֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ְ ֹ
ועשה
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
מים ׁ ◌ִש ּ◌ְת ◌ָפם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
מים? ◌ֵא ׁש ּו ◌ַ ◌ִ
מיםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מהם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
מתח אוֹ ◌ָתם
מתח אוֹ ◌ָתםַ◌ ָ◌ ,
כאחד ּו ◌ָ ◌ַ
תקנ ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יניהםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
הרי
יריעהִ◌ ְ◌ .יריעוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נקראת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מהם אוֹ ת ו'ְ◌ ,וזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
שה ◌ֵ ◌ֶ
וע ◌ָ ׂ
יריעה ◌ְ ◌ָ
◌ַּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן
ואת ◌ַ ּ◌ִ
ונעש ּו ◌ְ ◌ִיריעוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ
התפ ◌ֵ.ט אוֹ ר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ֵמאוֹ ת זוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
רקיעים ◌ֵהם ◌ְמת ּו ◌ִחיםְ◌ ,גּ נ ּו ◌ִזים
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ָ
יריעתִ◌ ׁ ְ◌ .
עשר ◌ְ ◌ִ ֹ
עשה ◌ֶ ◌ֶ ׂ
ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עליהם.
אחד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ורקיע ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהַ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
גניזה ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ואין לוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ְּב ◌ִ ּ
גל ּויְ◌ ,וא עוֹ ◌ֵמד
רקיע ◌ֵאין ◌ָגּ ◌ֶון ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
לכ ◌ָּלם,
מאיר ◌ְ ◌4
והרקיע ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָגּ נ ּוז ּו ◌ֵ ◌ִ
להתבוֹ ◌ֵנן ּבוֹ )אלא בתבונה(ַ◌ ִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ָּ◌ ֶ◌ .
אלא עוֹ ◌ֵמד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
למסעיהםּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
יע אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מס ◌ַ
ּו ◌ַ ּ◌ִ
הש ◌ֵּכל.
◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׂ
לאדם
ויש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יחׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ויש ◌ִגּ ◌ַ
והלאה ◌ֵאין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ַדע ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מהרקיע ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הש ◌ֵּכלִ◌ .מי
להתבוֹ ◌ֵנן ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ׂ
לד ◌ֵ ּבר ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
לסתם ּ ◌ִפיו ◌ְוא ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ ֹ
עשר ◌ְ ◌ִיריעוֹ ת
לדעתׂ ֶ◌ ָ◌ .
לאחוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ָ ◌ַ ◌ַ
סת ◌ֵּכל חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
עשר
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ◌ֶ ◌ֶ ׂ
רקיעיםּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ְ ◌ִיריעוֹ ת ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֵהןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֲע ◌ָ ׂ
לחכמי ◌ַ ◌ֵּ
חכמה
מסת ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הלב? ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ַדע ◌ָ ּב ◌ֶהןַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
לה ◌ָ ּו ◌ַדע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְועוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ◌ִ
למעלה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם,
מסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
רבה ּו ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לש ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶּ
ימין
מדים ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
אלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
נדבק ּבוֹ ְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ִ ׁ ◌ְ
ואחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
אמרִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ָעה
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
ה.כינהּ ִ◌ ַ◌ .
והם ◌ְגּ נ ּו ◌ִזים ◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מאלֵ◌ ְ◌ ,
בש ֹ
ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
אמר ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
ת ◌ַ
ש ◌ִיריתֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ּ ֹ
כינה ◌ִהיא ◌ֲע ◌ִ ׂ
ְרקיעים ◌ֵהם ,וּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ִ
אחת
ה.כינה ◌ִהיא ◌ַ ◌ַ
מה)כינהִ◌ .אם ◌ָ ּכָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,,
עשר  -הוּ א חוּ ץ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ֶ ◌ֶ ׂ
שרָּ◌ ֶ◌ .
והם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָעה
ודּ אי ׁ ◌ֶש ּ◌ֵת ׁ ◌ַשע ◌ֵהןֵ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַ ◌ַ
מדת ◌ַעל ◌ֶע ◌ֶ ׂ
עש ◌ֵרה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ ׂ
תהלים ספר רביעי | כא לחודש | מזמור קד

966

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ו סיון

I

העשׂ ◌ִיריתְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה
והיא ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הכ ּפ ּו ◌ִריםִ◌ ְ◌ ,
ה.נה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
ראש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ימים ׁ ◌ֶש ◌ֵּבין ֹ ׁ
◌ָ ◌ִ
עשׂ ר ◌ְ ◌ִיריעוֹ ת.
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ִ

ולפעמים
ּבכל יֹום ָויֹום ְ ִ ְ ָ ִ
ּבּתֹורה ְ ָ
ּומתעּסקים ַ ָ
ֹולםִ ְ ַ ְ ִ :
ּפרּוׁשי ָהע ָ
ָאנּו ְ ֵ
ׂשבי ַה ָּבר
מע ְ ֵ
אֹוכלים ַרק ֵ ִ
אינּנּו ְ ִ
ֵ ֶ
חזק ◌ָ ּיה
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
למה )קד ,ב( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף יבּ ִ◌ ַ◌ [(:
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
גברים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
וראיתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הערב ◌ִ ּייםִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הייתי ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ
לערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
מערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מערהּ ,ו ◌ָבא ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
ההרים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מסת ּ◌ְת ◌ִרים ◌ֵ ּבין ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אמר ּו ◌ִלי:
.א ּ◌ֶתם עוֹ ◌ִשׂ ים? ◌ָ ◌ְ
להםַ◌ :מה ◌ֶ ּזה ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
יהםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
לבת ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ּ ◌ֵ
ולפעמים
מתעס ◌ִקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָאנ ּו ּ ◌ְפר ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
עמים,
להםּ :ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
מעשׂ ◌ֵבי ◌ַה ◌ָ ּברִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
כליםַ◌ ,רק ◌ֵ ◌ִ ◌ְ
איננּ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
עצים
מצאנוּ ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּבר ◌ֵ ◌ִ
אמר ּו ◌ִליָ◌ :אנוּ ◌ָ ◌ָ
רנסים? ◌ָ ◌ְ
מת ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
אתם ◌ִ ◌ְ
◌ַּב ◌ָּמה ◌ַ ּ ◌ֶ
כלים אוֹ ◌ָתםְ◌ּ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
ואנוּ אוֹ ◌ְ ◌ִ
צמיחים ◌ָ ּבאלוּ דָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אירה ◌ָלנוּ
מב.לים אוֹ ◌ָתם
מעמנוּ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מש ּ◌ַת ּ◌ְמ ◌ִטים ◌ֵ ◌ִ ּ◌ָ
מחה ◌ִ ׁ ◌ְ
מרב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ְ)מוּ ◌ָעהֹ ֵ◌ ,
בזמן ׁ ◌ֶש6א
נח ׁ ◌ָשב ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִּכי טוֹ בּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
כליםְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים,
כלים ◌ֲע ◌ָשׂ ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו מוֹ ◌ְ ◌ִ
העציםָ◌ ,אנ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
מחים אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
צוֹ ◌ְ ◌ִ
חלקי ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶכם ◌ָלעוֹ ◌ָלם
יהי ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
להםִ◌ ְ◌ :
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
כליםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
מב.לים אוֹ ◌ָתם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ידעתי
הבאּ ָ◌ .כ ◌ֵעת ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לכם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ריכם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,וטוֹ ב ◌ָ ◌ֶ
אש ◌ֵ ◌ֶ
הבאְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה.
על ּבוֹ ן ◌ַ ּ
לתב ◌ַע ◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ
משה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
בא ֹ ׁ ◌ֶ
תהי ּו ◌ְ ּבב ּו ׁ ◌ָשה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ֹ
ׁ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ
לכם?
התחדּ ׁש ◌ָ ◌ֶ
איזה ◌ִחדּ ּו ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יכםַ◌ ,ה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ֶ
להםּ ָ◌ :ב ◌ַניַ◌ ,ח ◌ֵ ּי ◌ֶ
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ויהי
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה) :בראשית א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אמר ּו ◌ִלי ◌ַ ּ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
מהאוֹ ר,
ספת ◌ֵ ◌ָ
התוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ספ ◌ַדאיָ◌ ,גּ דוֹ ל ◌ַ ּ
וש ◌ָנה ◌ַר ◌ִּבי ◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
אוֹ רָ◌ ׁ ְ◌ .
הגּ דוֹ ל
ה*כל ◌ַ ◌ָ
היה ◌ָ ּכמוֹ ה ּוֶ◌ ,זה ּו ה ּוא אוֹ ר ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
היה אוֹ ר ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הפ ◌ְרגּ וֹ ד.
מאחוֹ ◌ֵרי ◌ַ ּ ◌ַ
וזה ּו ◌ָהעוֹ ◌ֵמד ◌ֵ ◌ֲ
תה ◌ָ ּוה ◌ֵמאוֹ ר ◌ִזיו הוֹ דוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
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I

מלמד
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
.כת ּוב )תהלים קד( ֹ ◌ֶ
.נינ ּוַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
למהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
שה ◌ַ ◌ָ ּ
לאכים ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
אלא
התעלה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְע ּ◌ְתָּ◌ ,כמוֹ ה ּו? ◌ֶ ◌ָ ּ
ממ ׁשֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ִ ׁ
הראשוֹ ןֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ◌ַ ◌ָּ
ברים
לאכים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ◌ָּכלָּ◌ ,כְ◌ ׁ $ש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ַ
מבדּ ל וּ ◌ׂ ְ◌ -
דבר ◌ָ◌ ְ◌ -
◌ַמה הוּ א ◌ָ ◌ָ
רבי
.נה ◌ַ ◌ִ ּ
ה*גתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
ה*גתם ◌ְּכ ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ֵאין ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ָּכ ◌ִליםָ◌ ֲ◌ ,
מב ◌ָדּ ◌ִלים וּ ◌ׂ ְ◌ -
◌ְ◌ -
.אין ◌ֵּכן
ה*גה ◌ְגדוֹ ◌ָלהַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ֵ
לאכים ◌ִהיא ◌ַ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה*גת ◌ַ ּ◌ַ
ספ ◌ַדאיַ◌ ָ◌ ַ◌ ,
◌ְּכר ּו ◌ְ ּ ◌ְ
*יגים
ה.מיםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ִ ◌ִ
ה*גת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה*גה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ◌ִהיא ◌ַ ◌ָ ◌ַ
מהםָ◌ ָ◌ ַ◌ .
למ ◌ָּטה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
ה*גהַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ְּ
*גה
*יגים ◌ְּכמוֹ ◌ָתםַ◌ .ה ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ֵאין ◌ַמ ◌ִ ◌ִ
.ל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
דה,
אשר ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
חתוֹ ◌ָנה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הת ◌ְ ּ
דרגה ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ה*גת ◌ַ ּ◌ַ
לישית ◌ִהיא ◌ַ ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
מעפר ◌ְיסוֹ ◌ָ ּ
כנגד
בראיםּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מ*יגין ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ
.אין ◌ַ ◌ִ ◌ִ
אדםַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ֵ
ה*גת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ְוהיא ◌ַ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ
מעלוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
נפ ׁ ◌ִש ּיוֹ ת .צ ּו ◌ָרה
ש צ ּורוֹ ת ◌ַ ◌ְ
אדם ׁ ◌ָש ׁ
יש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הלל ּו ◌ֵ ׁ
ׁ◌ָש ׁ
ש ◌ַ ◌ֲ
המדב ◌ֶרת.
פש ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
הנּ ◌ֶ ׁ
ה.נ ◌ָ ּיה ◌ִהיא ◌ַ ◌ֶ
ה*כליתִ◌ ְ◌ ַ◌ .
פש ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ֶ ׁ
הראשוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ַ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ ׁ
פש
הנּ ◌ֶ ׁ
והיא ◌ַ ◌ֶ
תא ◌ֵ ּוית ּ◌ַת ◌ֲאווֹ תִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ַ
המית ◌ַ ּ◌ִ
הב ◌ֲ ◌ִ
פש ◌ַ ◌ַ ּ
הנּ ◌ֶ ׁ
ה.לישית ◌ִהיא ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
נפש
הראשוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ ׁ
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר ◌ָ ּכֶ◌ ַ◌ ,,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
מעלִ◌ ְ◌ .
מעל ◌ַ ◌ַ
אשר ּ◌ִת ◌ְ ֹ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
המד ◌ֶ ּב ◌ֶרת
נפ ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אמרנ ּוֶ◌ ֶ◌ .
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
דרגה ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נגד ◌ַ ּ◌ַ
המיתְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
*כלית
נפ ׁש ◌ַה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ֶ◌ .
יתרה ◌ַעל ◌ָ ◌ִ ׁ
מעלה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ה.מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נגד ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
אלה.
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֲ ◌ָ
לאכיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מדרגת ◌ַ ּ◌ַ
נגד ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ

לבׁשּת
והדר ָ ָ ְ ָ
הֹוד ְ ָ ָ
רבי
ואמר ◌ַ ◌ִ ּ
למה )קד ,ב( ] :זוהר חדש מדרש רות )דף צגַ◌ ָ◌ ְ◌ [(.
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
מלאיְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הכניס
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ַ
עטה
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קד( ֹ ◌ֶ
ברא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יש ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהּ ,ו ◌ָ ◌ָ
והלב ׁ
אוֹ ר ◌ְ ּבאוֹ רּ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נקרא אוֹ ר
והאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יריעהָ◌ ְ◌ .
מים ◌ַּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
למה נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אוֹ ר ּ◌ַכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התלב ׁש ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הרא ׁשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְלב ּו ׁשוֹ ָ◌ .האוֹ ר ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ .ואוֹ תוֹ
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 Iזוהר תהלים I

I

והדר
ונברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והדרָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
התפ ◌ֵ.ט ◌ְּבהוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָהאוֹ ר ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יריעה.
מים ◌ַּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לבש ּ◌ָת כוּ ' נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ׁ ◌ְ

עבים ָע"ב ָי"ם
חּלק ָ ִ
הּזקן ִ ֵ
ייסא ַ ָ ֵ
רּבי ֵ ָ
עבים ְרכּובֹו ִ ַ -
ַה ָּׂשם ָ ִ
רבי
עליּ וֹ ◌ָתיו וגו' )קד ,ג( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף לבּ ִ◌ ַ◌ [(.
במ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
המקרה ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
על ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ '.
המקרה ◌ַב ּ◌ַמ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
◌ַא ◌ָ ּבא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קד( ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ִים ּ ֵ◌ -
אמר
הכל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהם ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ◌ַ ּב ◌ִיתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
מים ◌ֶ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ◌ִ
הם ◌ָ ◌ִ
יתכוֹ ◌ָנןָ◌ ַ◌ .
בתב ּו ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ּ
יב ◌ֶנה ◌ָ ּב ◌ִית ּו ◌ִ ◌ְ
חכמה ◌ִ ◌ָ ּ
)משלי כד( ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עבים ◌ְרכוּ בוֹ
ייסא ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ִ ◌ֵּ
מאל
ש ֹ
ח ׁ ◌ֶשׂ ְ◌ ,,
עבים ◌ָע"ב ◌ָי"םָ◌ .עב ׁ ◌ֶשה ּוא ֹ
חלק ◌ָ ◌ִ
רבי ◌ֵ ◌ָ
 ◌ַ ◌ִ ּׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ָים ◌ֶזהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ .
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
נפי ר ּו ◌ַח  -ז ּו ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ִ
המהלַ◌ ,על ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
זהבּ ָ◌ .כת ּוב )תהלים יח(
רבים ◌ָ ◌ָ
וזה סוֹ ד )שמות כה( ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ִ◌ 4
העליוֹ ןֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אחד,
רכב ◌ַעל ◌ְּכר ּוב ◌ֶ ◌ָ
נפי ר ּו ◌ַחַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
עף ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶדא ◌ַעל ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְר ◌ַּכב ◌ַעל ◌ְּכר ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
בזה.
מתגּ ◌ֶּלה ◌ָ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֵרר ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ועד ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
נפי ר ּו ◌ַחַ◌ ְ◌ .
נגלה ◌ַעל ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ַ

מים
הֹוציא אֹותֹו ִמּתֹוִ ַ 3
ֹולם ִ
ּכׁשּברא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֶאת ָהע ָ
ְ ֶ ָָ
רבי
עליּ וֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ ' )קד ,ג( ] :זוהר פ' ויקרא )דף לבּ ִ◌ ַ◌ [(.
במ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
המקרה ◌ַ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
על ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ '.
במ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
המקרה ◌ַ ּ◌ַ
◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קד( ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
מתוֹ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,הוֹ ◌ִציא אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
לש ◌ַ ◌ִנים,
המ ◌ִים ◌ִ ׁ ◌ְ
עשה? ◌ִח ּ◌ֵלק ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ִיםֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
וסדּ ר אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
מיםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ
מעשים.
מהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ועשה ◌ֵ ◌ֶ
למעלהׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מחצית ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מחצית ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עשה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ּ
ותקן ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
הת ◌ְח ּתוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ ׂ
חצית ◌ַ ּ◌ַ
מהמ ◌ֲ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ַּ
וסדּ ר אוֹ תוֹ
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נהנים
העליוןּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֵ◌ ,הם ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
נגד )המזבח( ◌ַ ּ◌ֶ
תת ◌ֵ ּקן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ◌ַ
לכל
ארנ ּוָ◌ ְ◌ ,
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
אחר עוֹ ◌ֶלהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ועשן ◌ַ ◌ֵ
לכאןָ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
קרבים ◌ְ ◌ָ
והם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ממנּ ּוֵ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ֶ
נחת ר ּו ◌ַח
למעלהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ַ
הכל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ואחדָ◌ ָ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
למ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש.
◌ַ ּ◌ֶ
מראה ׁ ◌ֶשל
ריא"לְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ונראה א ּו ◌ִ ◌ֵ
זב ◌ַח עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נת ◌ָ ּב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ֵ ּ
הרי ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ
ראלים רוֹ ◌ִאים
וישׂ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
והי ּו ◌ַה ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
טרפוֹ ָ◌ ְ◌ ,
חזק רוֹ ◌ֵבץ ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ּ
אריה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש,
התקבל ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
דעים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מחיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְשׂ ◌ֵ ◌ִ
ואז
חתוֹ ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
הא ׁש ◌ַה ּ ◌ַת ◌ְ ּ
נגד ◌ָ ◌ֵ
רדת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחרת ◌ֶ ◌ְ
ְואש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֵ ׁ
למה.
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ושב ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
לפני ◌ֲאדוֹ נוֹ ◌ִ ׁ ◌ָ
עזע ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מזדּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ַ
אדם הוֹ ◌ֵל) ,ירא( ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
וטל
לעבדּ וֹ ֵ◌ ,לֹ ְ◌ ,
אמר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לפניוַ◌ ָ◌ .
מקבל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
.לח ּו לוֹ דּ וֹ רוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
למל ֶֹ◌ ׁ :ש ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
הביא ּו ◌ִליָּ◌ .כַ◌ ָ◌ ,
◌ֶאת ◌ַהדּ וֹ רוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
מחה
לפניַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
מקריבים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וקבל ◌ֶאת ◌ַהדּ וֹ רוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַני ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ריאלֵ◌ ,לֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְלא ּו ◌ִ ◌ֵ
נמצאת ◌ַּב ּ ֹכלְ◌ּ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַה ּ ֹכ ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הת ◌ַ ּב ◌ְמוּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ִנמצאת ◌ַּב ּ ֹכלַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ֵ
והל ◌ִוי ◌ְואוֹ תוֹ
קרבן ◌ָּכ ◌ָראוּ י ◌ְּב ◌ִיחוּ ד ׁ ◌ָש ◌ֵלם.
להקריב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
מכוּ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קרבן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
קריב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ

עֹוׂשה
ׁשּכל יֹום ָויֹום ֶ
מלאכיו רּוחֹות ִ -מּׁשּום ֶ ָ
עֹ ֶׂשה ַ ְ ָ ָ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' שמות )דף יַ◌ [(.ו ◌ָ ּי ◌ָקם
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אמרּ ְ◌ ,ב ◌ָכל יוֹ ם עוֹ ◌ֶ ׂ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
חדשּ ִ◌ ַ◌ .
מלׁ ָ◌ ָ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
עשה
מלאכים ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ֹ ◌ֶ ׂ
ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עשה א ◌ָכת ּובָּ◌ ֶ◌ ,
שהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל יוֹ ם
אלא עוֹ ◌ֶ ׂ
מלאכיו רוּ חוֹ תׂ ָ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מצריםֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
אחד ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
התמ ◌ָנּ ה ◌ְ ◌ֶ◌ 4
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שהּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ָויוֹ ם עוֹ ◌ֶ ׂ
ודּ אי.
חדש ◌ַ ◌ַ
חדשׁ ָ◌ ָ◌ ,
מלׁ ָ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָקם ◌ֶ ◌ֶ
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מעביר
מעלה ַ ֲ ִ
ּבפמליא ֶׁשל ַ ְ ָ
ֹוׂשה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ִּדין ְ ָ ַ ְ ָ
ּכׁשע ֶ
ְֶ
ֹונם
מּׁשלט ָ
ּומעבירם ִ ִ ְ
נהר ִּדינּור ַ ֲ ִ ָ
אֹותם ְּבאֹותֹו ְ ַ
ָ
אמר
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' שמות )דף י"טַ◌ ָ◌ [(:
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
פמליא
שה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִדּ ין ◌ְּב ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יצחקְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מעביר
אלעזרִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
היה? ◌ָ ◌ַ
מעלה ,אוֹ תוֹ ◌ִדין ◌ַמה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יטים
ממנּ ה ׁ ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
.לטוֹ ◌ָנםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
מעבירם ◌ִמ ◌ִ ◌ְ
נהר ◌ִדּ ינ ּורּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
אש
רתיו ◌ֵ ׁ
והרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ְמ ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אחרים ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַע ּ◌ִמיםַ◌ ָ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אש.
אש ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ָחה ◌ֵ ׁ
מאשֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ֵ ׁ
יש ◌ֵא ׁש ◌ָק ׁ ◌ָשה ◌ֵ ◌ֵ ׁ
אמר לוֹ ׁ ֵ◌ ,
◌ֵהט? ◌ָ ◌ַ

ֹומדים ַּבחּוץ
ּמלאכים ֶׁשע ְ ִ
מלאכיו רּוחֹות ֵ -אּלּו ַה ַ ְ ָ ִ
עֹ ֶׂשה ַ ְ ָ ָ
ּבפנים
ׁשעֹומדים ִ ְ ִ
מלאכים ֶ ְ ִ
להט ֵ -אּלּו ַ ְ ָ ִ
מׁשרתיו ֵאׁש ֹ ֵ
ְ ְָ ָ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קע"ג [(.סוֹ ד
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
למטהּ4◌ ,כ ◌ָּלם
ראל ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ויש ◌ָ ◌ֵ
מלאכים ◌ֶעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
לחכמיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
העליוֹ ◌ִנים
לאכים ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
האחרְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ַ ּ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
דּ וֹ ◌ֲ ◌ִ
חקים ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
להתיחד ◌ִעם ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ,א ◌ְיכוֹ ◌ִליםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִחים אוֹ תוֹ ◌ַהח ּו ◌ָצהָ◌ .מה
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ילים
מפ ◌ִ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ּו ◌ַ ּ ◌ִ
רדים ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ִר ּבוֹ א ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שים? יוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ִ ׂ
תה
ׁ◌ֵש ◌ָנה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִהיא יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רדתֶ◌ ׁ ,שדּ וֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָ ּ
תה ׁ ◌ֵש ◌ָנהָ◌ ,אז ◌ִהיא
◌ַהח ּו ◌ָצהְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
לה ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
תנים ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
טמאהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ָ◌ ְ◌ 4
מקב ◌ִלים ◌ִ ּ◌ֶ
עליהם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
לטת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נכנסים
מהםֵ◌ ,הם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פרדה ◌ֵ ◌ֶ
לטתֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אינה ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ָ
לבדּ ּה ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ֵ ◌ָ ּ
למטה א
יש ◌ָ ◌ֵ
לפניוְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ׂ
מש ◌ְ ּב ◌ִחים ּומוֹ ◌ִדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לר ּבוֹ ◌ָנםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
האחר
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
להתיחד ◌ִעם ◌ִ ּ
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
רבוֹ ◌ָנם ◌ַעד ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִחים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מתקרבים
ואחר ◌ָ ּכֵ◌ ,הם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
תעסקַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חלק ◌ְּב ◌ַמה ◌ֶּ ִ◌ .י ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
תנים לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מהםְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
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מילא
אמרָ◌ ֵ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
למטהִ◌ ְ◌ .
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
מקטרג ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נמצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לר ּבוֹ ◌ָנםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
הק ◌ְטר ּוג ׁ ◌ָשם? ◌ֶ ◌ָּ
למעלה ◌ָמה ◌ַ ◌ִּ
למעלהִ◌ ,מּ .ום
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהָ◌ ֲ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
והם ר ּוחוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ׁ ◌ַש ּ◌ְל ◌ִחים ר ּו ◌ַח
טמאה ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
קד.ה
הרי ◌ְ ◌ָ◌ 4
לקרב ◌ֶאל ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יניהם א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מב ◌ֵ ◌ֶ
טמאה ◌ִ ◌ֵ ּ
◌ָ◌ ְ◌ 4
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
וכן ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה ◌ִי ◌ְ ׂ
למיםֵ◌ ְ◌ .
מתערבוֹ ת ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
טמאה א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ְ◌ 4◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ׁ ◌ֶשל
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
אמוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ֵ
למ ◌ָּטה א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
מתערבים ◌ְ ּב ◌ּ 4
לקרב
ותח ּתוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
צדדיםְ◌ ֶ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כנס ◌ַ ◌ַּ
◌ַל ּ◌ֶמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
ילה,
הל ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַהח ּו ◌ָצהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ,דּ וֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָ ּ
לקרב
סת ◌ְדּ ◌ִרים ׁש ּורוֹ ת ׁש ּורוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואחר
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לרבוֹ ◌ָנם ,דּ וֹ ◌ִחים ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
)לשבח( ◌ְ ◌ִ ּ
לק ◌ד ׁש) .ועל זה ,כשנכנס הלילה ,כל רוחות רעות ומינים רעים
נכנסים ◌ַ ּ ֶֹ
◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ורוחות טמאה נדחות לחוץ ,ושמשי המלך נכנסים לתוך הקדשה(.
היכלוֹ ,
אחת ◌ֲחק ּו ◌ָקה ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
תבה ◌ַ ◌ַ
יקרוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
אבנים ◌ְ ◌ָ
למל& ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו לוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יתקרב ◌ָ ּכל ◌ִמי
כדי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חכםּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ָ ◌ָ
מלָ◌ ָ◌ ,
◌ְואוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מר ◌ָגּ ◌ִל ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָשם,
יקרוֹ ת ּו ◌ַ ◌ְ
אבנים ◌ְ ◌ָ
תה ּ◌ֵת ◌ָבה ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
תה ּ◌ֵת ◌ָבה.
וכר ,אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חזק ◌ֶ ◌ָ
נחש ◌ָ ◌ָ
חכמתוֹ ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ ◌ַָנטל ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
סביב אוֹ ◌ָ ּ
עליו
חש קוֹ ◌ֵפץ ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
הרי ◌ַ ◌ָ
לת ◌ָבהֵ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ָידוֹ ◌ַ ּ◌ֵ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,,כל ּ ◌ַפ ◌ַעם
אמר לוֹ ◌ַ ּ◌ֶ
למ ◌ֶלַ◌ ָ◌ .,
היה ◌ַ ּ◌ֶ
אחד ◌ָ ◌ָ
◌ְוהוֹ ◌ְרגוֹ ָ◌ .אה ּוב ◌ֶ ◌ָ
עשה ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ,
להש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ַּב ּ◌ֵת ◌ָבהַ◌ּ ,ת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
להכ ◌ֵנס ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אתה רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
וכְ◌ ,לאוֹ תוֹ
ותש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ַ ּב ◌ְגּ ◌ָ ◌ִנזים ׁ ◌ֶש ◌ִּליּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
הת ◌ָבה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ותפ ּ◌ַתח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֵ
ָנחשְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ׁ
סביב ◌ַ ◌ְּ
עליוֹ ◌ִנים
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
ד.הּ ָ◌ ,ב ◌ִאים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ָ◌ 4
נחש ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּכ ◌ַרׁ ָ◌ ָ◌ ,
◌ְלתוֹ ּ ְ◌ ַ◌ ,
להט ◌ֵמא ּבוֹ ) .ואם
חש ׁ ◌ָשםּ ,ופוֹ ◌ֲ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ָ
הק ◌4ד ◌ָ.ה ֵ◌ ֲ◌ -
הנּ ◌ָ ׁ
חדים ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קד(
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
תאמר ,זה כלם אש ,ואש לא מקבלת טמאה( ּ ֹ
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מלאכיו ר ּוחוֹ ת
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵהטׂ ֶ◌ ֹ .
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
מלאכיו רוּ חוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
שה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ע ◌ֶ ׂ
ֹ
הט ּ ֵ◌ -
 ◌ֵ ּאל ּו
אש ◌ֵ
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ַ ּבח ּוץָ◌ ׁ ְ◌ .
לאכים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ּ◌ַ
והם ר ּו ◌ַח .ר ּו ◌ַח
טמאהֵ◌ ְ◌ ,
פנים .ה ּוא ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
מדים ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
מלאכים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קד.ה א
טמאה ◌ְּבר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ◌ 4
נכנסוֹ ת זוֹ ◌ָ ּבזוֹ  .ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
◌ִעם ר ּו ◌ַח א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קרא ּו ר ּו ◌ַח א ◌ְיכוֹ ◌ִלים
מתערבוֹ ת זוֹ ◌ָ ּבזוֹ ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
פנים ◌ֵהם
טמאה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
תה ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
לפנים ◌ִמּ .ום אוֹ ◌ָ ּ
נכנסת
טמאה ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
תה ר ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
תה ◌ֵ ׁ
◌ֵ ׁ
אש דּ וֹ ◌ָחה ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
אשְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
מאה ◌ַהח ּו ◌ָצה ׁ ◌ֶש6א
הט ◌ְ ◌ָ
לפניםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֹ ּ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ִ
הכל דּ וֹ ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ּ4
מש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ׁ ◌ַ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולכן ◌ַ ּ◌ַ
תתערב ◌ִע ◌ָּמםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מאה ◌ַהח ּו ◌ָצה.
אחר ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִחים ◌ֶאת ◌ַה ◌ּ4ט ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ַ

למּטה
יֹורדים ְ ַ ָ
ֹולם ַה ֶּזה ֵאין ְ ִ
ׁשליחּות ָּבע ָ
ֹוׂשים ְ ִ
ּכׁשע ִ
הּמלאכים ְ ֶ
ַַ ְָ ִ
ֹולם ַה ֶּזה
ּבּלבּוׁש ֶׁשל ָהע ָ
ׁשּמתלּבׁשים ַ ְ
ַעד ֶ ִ ְ ַ ְ ִ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( :
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
המ ◌ֶל,
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נש ◌ָמה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ראהֵ◌ ,אין ◌ְ ׁ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
ּ
◌ַ ◌ָ ּ
להראוֹ ת ׁ ◌ָשם.
מעלה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להתלב ׁש ◌ִּב ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ַעד ׁ ◌ֶש זוֹ ◌ָכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ּ
תל ◌ֶּב ׁ ◌ֶשת ◌ַּב ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל
למטה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ
ְוכן ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה א יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֵ
רדת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
לאכים ◌ַ ◌ְּ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ַ ּ◌ַ
אש ◌ֵהט,
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
מלאכיו רוּ חוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ֶהם )תהלים קב( ֹ ◌ֶ ׂ
ּ
למטה ◌ַעד
שים ׁ ◌ְש ◌ִליח ּות ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהֵ◌ ,אין יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
רדים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
תלב ׁ ◌ִשים ◌ַ ּב ◌ְּלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
והכל ה ּוא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה א עוֹ ◌ָלה ◌ֶ ◌ָּ
אלא
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלְ◌ ,ל ׁ ◌ָשםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאיר.
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"ט[(:
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I

מלאכים
ֹוׂשה ַ ְ ָ ִ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ע ֶ
רּבֹותינּוָּ :כל יֹום ָויֹום ַ ָ
ָׁשנּו ַ ֵ
ּצּדיקים
ואּלּו ֵהם ִ -נ ְׁשמֹות ַה ַ ִ ִ
קדֹוׁשים ְ ֵ
ְ ִ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( :
שׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ע ◌ֶ
ֹ
רבוֹ ◌ֵתינ ּוּ ָ◌ ,כל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
שה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
ׁ◌ָשנ ּו ◌ַ ּ
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםּ ֵ◌ ְ◌ ,
יקיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ואל ּו ◌ֵהם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
עשה א
אש ◌ֵהטׂ ָ◌ ָ◌ .
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
מלאכיו רוּ חוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים קד ,ד( ֹ ◌ֶ ׂ
ֶנאמרָּ◌ ֶ◌ ,
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
שה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םַ◌ ָ◌ .
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
שהְ◌ ׁ ַ◌ ,
אלא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ֱ ◌ַ
מכ ּ ◌ֵסא
ברא ּו ◌ִ ◌ִּ
מלאכים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
יש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ֵ ׁ
יקשה ◌ְלֶ◌ ,זהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אבה ּו ,א ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
ממנּ ים ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
והם ׁ ◌ְשל ּו ◌ִחים ◌ְ ◌ִ◌ 4
הכבוֹ דֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
נשמוֹ ת
הכבוֹ ד ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ ,,
מכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
לאכים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ִּ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה ּואִ◌ .אם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַּ
ּ
וכ ◌ָּמה
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ,על ◌ַ ◌ַ
וק ◌ְימ ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ
מ.ם ◌ְ ◌ִ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
שה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים.
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
]זוהר חדש פ' בראשית )דף י"ג[(.

נֹותן
מאׁש ֶזה ֵ
ׁשהם ֵ ֵ
מלאכים ֶ ֵ
ויׁש ַ ְ ָ ִ
מרּוח ְ ֵ
ׁשהם ֵ ַ
מלאכים ֶ ֵ
ֵיׁש ַ ְ ָ ִ
לחברֹו
ִמ ֶּׁשּלֹו ַ ֲ ֵ
רבי
מלאכיו ר ּוחוֹ ת וגו' )קד ,ד( ] :זוהר חדש מדרש רות )דף צטּ ִ◌ ַ◌ [(.
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
מלאכיו
שה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ע ◌ֶ ׂ
רבי ◌ַי ◌ַנּ אי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קד( ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
קיסמא ◌ַ ּבר ◌ַ ◌ִּ
ויש
מלאכים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֵמר ּו ◌ַחׁ ֵ◌ ְ◌ ,
יש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אש ◌ֵהטׁ ֵ◌ .
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
רוּ חוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
מאשֶ◌ ,זה נוֹ ◌ֵתן ◌ִמ ◌ֶ ּ
לחברוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
.לוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מלאכים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ֵ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היסוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
האלה
מ.ני ◌ַ ◌ְ
רדיםֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ועל ◌ֶזה ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
יניהםַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
אויר ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
מתלב ׁ ◌ִשים יוֹ ◌ֵתר ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
רדיםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
רדיםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
מתל ◌ְּב ׁ ◌ִשים ◌ִ ּביסוֹ דוֹ ת
התערב ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתגּ ◌ְּל ◌ִמים .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ
מתע ◌ְּכ ◌ִבים
למקוֹ ◌ָמםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ול ׁש ּוב ◌ִ ◌ְ
לפרח ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהְ◌ ,וא ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
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אחר ◌ֶזה ,א
ימים ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
בעה ◌ָ ◌ִ
תעכ ◌ִבים ◌ָ ּכאן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכאןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
האדם ◌ְוגוֹ '.
האהים ◌ֶאת ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בני ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְרא ּו ◌ְ ◌ֵ
לשםַ◌ ְ◌ .
חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ְ ׁ ◌ָ
עליוֹ ן.
מאיר ◌ַה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהן ◌ְּכמוֹ אוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
היה ◌ֵ ◌ִ
טבת ◌ֵה ◌ָנּ ה? ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִּכי ֹ ֹ
לקח אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
והכניס
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
בניםַ◌ ָ◌ ,
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִליד ּו ◌ָ ◌ִ
וקשר אוֹ ◌ָתם
קדםַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
הררי ◌ֶ ◌ֶ
קראים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
החשֶ◌ ׁ ,,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ָ ◌ֵ
מש ◌ָ ּקעוֹ ת ◌ַעד ◌ְלתוֹ ,
ה.ל ׁ ◌ְש ◌ָלאוֹ ת ◌ְ ׁ ◌4
רזלְ◌ .ואוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ַ ◌ְ
לש ◌ָלאוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַּב ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ְ
נטל
לעם ◌ָ ◌ַ
האדםִּ◌ .ב ◌ְ ◌ָ
לבני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מלמ ◌ִדים ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הגּ דוֹ ◌ָלהְ◌ ,ו ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
התהוֹ ם ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ◌ְ
ההריםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מהםּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ולמד ◌ֵ ◌ֶ
מ.ם ◌ֶאת ◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ָפיוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ָ
קדםּ .ו ◌ִמ ◌ָ.ם
מהררי ◌ֶ ◌ֶ
מל ,מוֹ ◌ָאב ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
בלק ◌ֶ ◌ֶ
ינחנ ּו ◌ָ ◌ָ
ארם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
)במדבר כג( ◌ִמן ◌ֲ ◌ָ
מקטרגים
מתוֹ ֶ◌ ׁ :ש ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
הכ ׁ ◌ָש ◌ִפים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ּ
דעי ◌ַ ◌ְּ
התעטר ּו ◌ָ ּכל יוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
לר ּבוֹ ◌ָנם
מקטרגים ◌ְ ◌ִ
ועד ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ
◌ַעל ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
מעלה.
מליא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כחישים ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ׁ ◌ָש ◌ִפיםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
◌ַּב ּ◌ֶמה? ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
הגּ דוֹ ◌ָלה
התהוֹ ם ◌ַ ◌ְ
המש ◌ָ ּקעוֹ ת ◌ְ ּבתוֹ ְ◌ּ ַ◌ ,
ה.ל ׁ ◌ְש ◌ָלאוֹ ת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌4
ְואלמלא אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
והעוֹ ◌ָלם
מחריבים ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
תפיסה ◌ַר ◌ָ ּבהָ◌ ,הי ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ַואח ּו ◌ִזים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ֲ
הצפוֹ ן,
הרי ◌ַהחֹ ׁ ◌ֶש ,,יוֹ ◌ְ ◌ִ
ושםְּ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ֵ
לסבלָ◌ ׁ ְ◌ .
◌ֵאינוֹ ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
נקים ◌ִ ◌ַ ּ
ררים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ינים ◌ִ ◌ְ
המ ◌ִ
הצד ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ

מחּלקים
ׁשּכִ ָ ֻ ְ 3
אדם ֶ ָ
ּובספרֹו ֶׁשל ָ ָ
ּקדמֹונים ְ ִ ְ
ּבספרי ַה ַ ְ ִ
ראינּו ְ ִ ְ ֵ
ִָ
ֹותם
למּטה ְּכמֹו א ָ
נמצאים ְ ַ ָ
ׁשּכּלם ִ ְ ָ ִ
הארצֹות ַה ָּללּו ֶ ֻ ָ
ָּכל ָ ֲ ָ
ׁשּלמעלה
הרקיעים ֶ ְ ַ ְ ָ
ְָ ִ ִ
רתיו ◌ֵא ׁש ◌ֵהט )קד ,ד( :
מש ◌ְ ◌ָ
מלאכיו ר ּוחוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
עשׂ ה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח,
קרבנוֹ ּ ִ◌ ַ◌ .
למים ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
זבח ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ויקרא )דף טִ◌ [(:אם ◌ֶ ◌ַ
ראה,
המ ◌ִים ◌ְוגוֹ 'ּ .בא ◌ְ ◌ֵ
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
)בראשית א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
רקיע ◌ְּבתוֹ ָּ◌ ַ◌ ,
]זוהר ח"ג פ'
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◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
בעה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּ ָ◌ -ב ◌ָרא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ַי ּ◌ִמים,
למ ◌ָּטהִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
ארצוֹ ת ◌ְ ◌ַ
למעלהּ ָ◌ ,ב ◌ָרא ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֲ ◌ָ
ְרקיעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ִ
בעה ׁ ◌ָשב ּועוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִנים,
ימיםִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ָ ◌ִ
נהרוֹ תִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
בעה ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
יהיה ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אלפי ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בעה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עמיםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַבע ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
בכל
למעלהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
חקים )רקיעים( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בעה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הכלִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
.ביעי ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ה ּוא ◌ַּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רקיע
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ּ◌ְמ ׁ ◌ִשים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ואחד ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
מרכבוֹ ת ◌ֵ ּ
בכלם ◌ֵ ◌ֵ ּ
ְורקיעּ .ו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
עליהם
לקבל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אל ּוֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מאל ּוּ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
וש ◌ָּמ ׁ ◌ִשים
מרכבוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ַ
הרקיעים ◌ֵי ׁש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
בכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רבוֹ ◌ָנםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מלכ ּות ◌ִ ּ
על ◌ַ ◌ְ
ֹ
מש ◌ִנּ ים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֵ ּ
מהם
נפיםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁש ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אל ּו ◌ַעל ◌ֵא ּל ּוֶ◌ ֵ◌ ,
◌ְ ׁ ◌4
מהם
פניםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ◌ִ
ארבע ּ ◌ָפ ◌ִניםּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
נפיםֶ◌ ֵ◌ .
ארבע ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
מהם ר ּו ◌ַחֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מיםֶ◌ ֵ◌ .
מהם ◌ַ ◌ִ
אש לוֹ ◌ֵהטּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ֵ ׁ
אחתֶ◌ ֵ◌ .
◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
וכל
אש ◌ֵהטָ◌ ְ◌ .
רתיו ◌ֵ ׁ
מש ◌ְ ◌ָ
מלאכיו רוּ חוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
שה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים קד( עוֹ ◌ֶ ׂ
למטה ◌ְ ◌ֵ ּ
בצליםּ ֵ◌ ,
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
הרקיעים ◌ֵ ּ
ואל ּו
גלדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מאימת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםַ◌ .על
ורקיע הוֹ ◌ֵלְ◌ ,ורוֹ ◌ֵע ׁש ◌ֵ ◌ֵ ◌ַ
רקיע ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
וכל ◌ָ ◌ִ ◌ַ
למעלהָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעל ◌ְ ◌ָּ◌ 4
לכלם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מדיםּ .ו ◌ֵ ◌ַ
ועל ּ ◌ִפיו עוֹ ◌ְ ◌ִ
סעיםַ◌ ְ◌ ,
ּ◌ִפיו נוֹ ◌ְ ◌ִ
למטה,
ותקפוֹ ְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֲ ◌ָ
הכל ◌ְּב ◌ֵחילוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ
שא ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ׂ
ארצוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ְוכ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ִיּ .ובְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶּ
וארץ
תח ּתוֹ ◌ִניםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
וא ◌ֶּלה ◌ַ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ֵ
אלה ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌4
עליוֹ ◌ָנה ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ִיּ .וב.
לים ◌ֶ ◌ְ
מהכלִ◌ ,ויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ראל ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל
ספרי ◌ַה ◌ַ ּק ◌ְדמוֹ ◌ִנים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הדּ רוֹ ם ◌ָרא ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וחברינ ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
הארצוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ4כ ◌ָּלם
מחל ◌ִקים ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
מעלהּ ֵ◌ ,
אל ּו
הרקיעים ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטה ◌ְּכמוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ִנמצאים ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֵ ּ
מפריד ◌ֵ ּבין ◌ֶזה
רקיע ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וארץ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ארץ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ְואל ּו ◌ַעל ◌ֵא ּל ּוּ ,ו ◌ֵבין ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ
עדן
ביניהן ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
מפר ׁשוֹ ת ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשמוֹ תּ ,ו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
הארצוֹ ת ◌ְ ָֹ ◌
ולכן ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
לזהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
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אל ּו ◌ֵ ◌ֵ ּ
משנּ וֹ ת ◌ֵ ּ
יניהן ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌4
ויש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ְוגיהנּ ֹםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ ◌ִ
מאל ּוְּ◌ ,כמוֹ
אחת,
מהן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
ארבע ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
פנים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהן ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ◌ִ
מעלהֶ◌ ֵ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
מראה ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶּ
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ואם ּתֹ ◌ַ
כאלהִ◌ ְ◌ .
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הראשוֹ ן
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
וכי ◌ָ ◌ַירד ◌ָ ◌ָ
מאדם) ,אינו כך ,שלא( ◌ְ ◌ִ
יצא ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ְ
וכמה ◌ָנ ׁ ◌ִשים ◌ָהי ּו לוֹ ? ◌ֶ ◌ָּ
אדם
אלא ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
הארצוֹ ת ◌ְוהוֹ ◌ִליד ◌ָ ּב ◌ִנים? ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נמצא ◌ֶ ◌ָ ּ
תבל,
קרא ◌ֵ ◌ֵ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִמ ◌ּ4כ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לתבל
ויצו ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ח( )משחקת בתבל ארצו( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ונאחזת ◌ַ ּב ◌ֵ.ם
מעלה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
רקיע ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והת ◌ֵבל ◌ַה ּזוֹ ◌ֲאח ּו ◌ָזה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ארצוֹ ֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ
צדק.
יש ּפֹט ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים ט( ◌ְוה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ארץ
נמצאים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צדק ◌ַו ◌ַדּ איִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,ב ◌ָניו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִנים ◌ַעל ◌ַ ּ
והם ◌ֶ ◌ְ
קראת ּ◌ֵת ◌ֵבלֵ◌ ְ◌ .
העליוֹ ◌ָנה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הכֹלְּ◌ ,כמוֹ
מעלה.
ׁ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן
רקיע ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הרקיעים ◌ֵ ׁ
לכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מעלה ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
נמצא ◌ִּכ ◌ְסאוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
למעלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִמ ◌ּ4כ ◌ָּלםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ּ ◌ֵסא
ועל ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ִּ
ספיר ◌ְדּ מ ּות ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְ ◌ַ
אבן ◌ַ ּ ◌ִ
מראה ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נמצא
מלמעלהַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ַ ּב ּ◌ֵת ◌ֵבל ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ָ
מראה ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ מ ּות ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נמצא ◌ְ ּב ◌ָכל
אדםַ◌ ,מה ◌ֶ6.א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכלּ ,ו ◌ִמיה ּו? ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,של ◌ַ ּ ֹ
מאיפה ◌ָ ּבא ּו? ◌ֶ ◌ָּ
מהאדים
אלא ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
חתוֹ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֵ ֹ
חתוֹ ◌ִניםְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ּ◌ַת ◌ְ ּ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
צאים ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת
מעלה ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
הרקיע ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והס ּי ּו ◌ַע ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הארץ ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
)מעשן( ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אל ּו ◌ֵ ◌ֵ ּ
משנּ וֹ ת ◌ֵ ּ
לעים
קלפוֹ תַּ◌ ,כ ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
מהם ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ּ
מהם ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשיםֶ◌ ֵ◌ ,
מאל ּוֶ◌ ֵ◌ ,
◌ְ ׁ ◌4
◌ַ ◌ָ ּ
אד ּמוֹ תְ◌ ׁ ,שחוֹ רוֹ ת
קל ּפוֹ ת ◌ֲ ◌4
מהן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ארץֶ◌ ֵ◌ ,
מצאוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הלל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ֵכןְ◌ ,וא
וניםּ ָ◌ .כּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְ ּ
מכל ◌ַה ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
מהן ◌ִ ◌ָ ּ
לבנוֹ תּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ָ
עשר ׁ ◌ָש ◌ִנים )או יותר .ס"א מעט או פחות מעט(.
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נמצאים ◌ְּב ◌ִק ּי ּוםַ◌ ,רק ◌ֶ ◌ֶ ׂ
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 Iזוהר תהלים I

I

ארץ
ֹוטטת ֶא ָּלא ִמ ָּמקֹום ֶ ֶ
מתמ ֶ ֶ
אינּה ִ ְ
ֹוטטת ֵ ָ
מתמ ֶ ֶ
הארץ ִ ְ
כׁש ָ ָ ֶ
ְֶ
ֹולם
יׂשראל ֶׁשהּוא ְמקֹום ָהע ָ
ִ ְָ ֵ
ערת* ◌ְינ ּוס ּון וגו' )קד ,ז( :
◌ִמן ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
המ ◌ִיםַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
מת ◌ַחת ◌ַ ּ◌ַ
הארץ ◌ִ ּ◌ַ
קפ ◌ָאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
צגְּ◌ [(.ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ ◌ְ
אחד
ה.מים ◌ֶאל ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
מת ◌ַחת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ִ ּ◌ַ
)בראשית א( ◌ ◌ָ ִּיקו ּו ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ִים ◌ַי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהָ◌ ,הי ּו עוֹ ◌ִלים
ְותראה ◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּו ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
בראשוֹ ◌ָנהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַער ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
תה ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
ְונגב ◌ִהים ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לכסוֹ ◌ָ ּ
ואף ◌ַעל
ערתְ◌ $ינוּ סוּ ןַ◌ ְ◌ .
ונס ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִמן ◌ַגּ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
ה ּוא ◌ְ ◌ָ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו
הט ◌ַעם? ◌ִ ּ ◌ְ
מש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִכיםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
נסים ,א ◌ָהי ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ָ ◌ִ
עליה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
עשה
ניהֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
מפ ◌ֶ ◌ָ
נסים ◌ִ ּ ◌ָ
ועכשו ◌ָ ◌ִ
חלהָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מכסים ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
שַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חר ׂ
נטל ◌ְּכ ◌ִמין ◌ְצרוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ָ ◌ַ
וחקק ּבוֹ
המ ◌ִים,
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
והש ◌ִליְ◌ ,לתוֹ ַּ◌ ַ◌ ,
עמד ּו? ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
באיזה ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ְ
ונש ּ◌ַת ◌ְּככ ּוּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ועמד ּו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
יפיֶ◌ ,זה ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא.
מכלל ֹ ◌ִ
)שם נ( ◌ִמ ◌ִ ּצ ּיוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממקוֹ ם ◌ֶזה,
מתמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אינה ◌ִ ◌ְ
מתמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הארץ ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
טטת ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִ ◌ָּ
טטתּ ָ◌ ֵ◌ ,
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְמקוֹ ם ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
]פסוק ז' זוהר חדש מדרש רות )דף
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 Iזוהר תהלים I

I

ּפסּוקים
ׂשדי ִ ְ -
חיתֹו ָ ָ
יׁשקּו ָּכל ַ ְ
ּבּנחלים ְ ַ -
מעינים ַ ְ ָ ִ
ׁשּלח ַ ְ ָ ִ
המ ַ ֵ ַ
ְַ
הּקדׁש
ּברּוח ַ ֹ ֶ
הּמלַ ְ 3
ּדוד ַ ֶ ֶ
אמרם ָ ִ
ֵאּלּו ֲ ָ ָ
חלים ◌ְוגוֹ ' )קד ,י( ] :זוהר ח "ג פ' חקת )דף קפ"א[(.
מעינים ◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ָ ◌ִ
המש ◌ֵלּ ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
מעינים
המ ׁ ◌ַש ◌ֵּל ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קד( ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ
אמרם ◌ָדּ ◌ִוד
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדי ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ּ .פס ּו ◌ִקים ◌ֵא ּל ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ישקוּ ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
חלים ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ָ ◌ִ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
להסת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ◌ֶהםֹ ּ .
דשֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ק◌ ׁ
המ ◌ֶלּ ְ◌ ,בר ּו ◌ַח ◌ַה ּ ֶֹ
◌ַ ◌ֶּ
נס ּ◌ֶת ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ָכל
בחקיקוֹ תַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ
עליוֹ ◌ָנה ◌ַמ ◌ָּכה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מלא )וממלא לשערים(
אחד ◌ָ ◌ֵ
נהר ◌ֶ ◌ָ
פע ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ָ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
נפתח ◌ְ ׁ
דדיםָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
מים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַמ ◌ֵּלא ◌ְּכ ◌ִלי ◌ָגּ דוֹ ל
מב ּו ◌ַע ּו ◌ָמקוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםְּ◌ .כ ◌ַ ּ
ערים ◌ֶ ◌ְ
בש ◌ָ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
נהרוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַצד ָּ◌ -כ,
נחלים ּו ◌ְ ◌ָ
מב ּו ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נמ ׁ ◌ָש ◌ִכים ◌ַ ּ
◌ִמ ◌ֶּמנּ ּוּ ,ו ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ִ ◌ְ
נהר
פע אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
אחד ׁ ◌ֶש6א נוֹ ◌ָדע ,מוֹ ׁ ◌ֵשׁ ְ◌ ,
◌ֶזהִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ֶ ◌ָ
מב ּו ◌ִעים
נמש ◌ִכים ◌ַ ּ
עמקּ ,ו ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
נחל ◌ָ ֹ
ממ ◌ֵּלא ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ּו ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
חלים
מעינים ◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ָ ◌ִ
המש ◌ֵּל ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתמ ◌ְּל ◌ִאים ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
נחלים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אפרסמוֹ ן ◌ַזּ ָ◌ 4◌ ְ◌ ,,
וכלם ◌4מ ׁ ◌ְש ◌ִקים
קד ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
עליוֹ ◌ֵני ֶֹ ◌
נהרוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ְוגוֹ 'ֵ◌ .א ◌ֶ ּלה ◌ְ ◌ָ
אחר
פעַ◌ ַ◌ .
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ְ ׁ
הנּ ◌ַחל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נביעת ◌ַ ◌ַ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
והיה
יפ ◌ֵרד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מ.ם ◌ִ ּ ◌ָ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשיתב( ּו ◌ִ ◌ָ
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדיְ◌ ַ◌ ,
ישק ּו ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
◌ָּכְ◌ ׁ ַ◌ ,,
ראשים ◌ֵ ◌ֶּ
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדיְּ◌ ,כ ◌ַלל ◌ָּכל
אלה ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
ארב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
ראשיםּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
לאר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
קרי
בהםַ◌ .אל ּ ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
*די ◌ֲאח ּו ◌ָזה ◌ָ ◌ֶ
חילוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ
מרכבוֹ ת ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָתן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָשׂ ◌ַדי ◌ֶ ◌ָּ
ה.ם ◌ִמיסוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
מש ◌ִלים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
אלא ׁ ◌ַש ◌ַדּ יֶ◌ ׁ ,שה ּוא נוֹ ◌ֵטל ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
צמאם ֶּ◌ ֵ◌ -
אלה אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם
פראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ְ ּבר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
פנּ יםִ◌ .מי
הח ◌ָ ּיה ◌ָ ּבאוֹ ◌ַ ◌ִ
לעמ ◌ָתם ◌ִּכי ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
ְוהאוֹ ◌ַפ ◌ִנּ ים ◌ִ ◌ָינּ ◌ְ ׂ
◌ ◌ָ
שא ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 4
אלא ◌ֵ ּ
הח ◌ָ ּיה? ◌ֶ ◌ָּ
לצד
ואחת ◌ְ ◌ַ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
וכל ◌ַ ◌ַ
ארבע ◌ֵהןָ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָדיּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
חיתוֹ ◌ָ ׂ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
)יחזקאל א(
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אחד
פנּ ים מ ּול ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
קרא ◌ַח ◌ָ ּיהְ◌ ,ואוֹ ◌ַ ◌ִ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .ואוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
לכים ◌ֶ ◌ָּ
עליהם,
לכת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
תה ◌ַח ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ְואחדְ◌ .וא הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ֵמר ּו ◌ַח אוֹ ◌ָ ּ
ְוכאשר ◌ֵ ◌ֶּ
החילוֹ ת
עליוֹ ◌ָנהּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
קאה ◌ֶ ◌ְ
הש ◌ָ ◌ָ
תה ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אלה ◌4מ ׁ ◌ְש ◌ִקים ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
ונאחזים ◌ֵ ◌ֶּ
אלה
יהםִ◌ ָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
רש ◌ֶ
מש ◌ָּת ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ֵ
מרוים ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ◌ִקים ּו ◌ִ◌ ְ◌ 4
האחרים ◌ְ◌ ׁ 4
◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
ה.מים ◌ִי ׁ ◌ְש ּכוֹ ן
באלה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
עליהם עוֹ ף ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
דרגוֹ ת ◌ְיד ּועוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מעל ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ ' ּ ֵ◌ -
עליוֹ נוֹ ת.
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֶקה ◌ָ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
הארץ) ,למטה ,וכל העולמות וכו'(
ש ◌ַּבע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכל ◌ֶזה ְ◌ ּ ִ◌ -
◌ַ ◌ַ
מעשיִ◌ּ $ת ◌ְ ׂ
מפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מחה,
ש ◌ְ ◌ָ
רכתּ ָ◌ ,כל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
כש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ארץ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ַחל
קאת ◌ַ ◌ַ
מהש ◌ָ ◌ַ
מצאוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ׁ ◌ְ
רכיםֶ◌ ְ◌ .וזה ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתב ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ִדיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת א
הכלּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
העמק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ֶ ◌ָ ֹ
קדּ ׁש) .ובשעה שאין נמצאות
המ ◌ְ ◌ָ
לרדת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נמצאוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
נטמא ◌ַ ◌ִּ
ברכות לרדת למטה ,אז העולם יושב בדין .ומצד שמאל מתעוררת רוח ומתפשטת

ושוֹ ◌ִרים
נמצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ׁ
יקים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חבילוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
וכמה ◌ֲ ◌ִ
בעולם( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אדם
תה ◌ָהר ּו ◌ַחְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
אדםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מקומות( ◌ַעל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מטמאת אוֹ ◌ָתם אוֹ ◌ָ ּ
למי
עליוּ ָ◌ .כַ◌ ,גּ ם ׁשוֹ ◌ָרהִ◌ ְ◌ ,
מאה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
הט ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַוע )כבר הרוח הזו( ◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌4
אליו.
קרב ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
)בכמה

סתיר ּ ◌ָפ ◌ֶניִ◌ $י ◌ָ ּב ◌ֵהלוּ ן ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ַמה ּו אוֹ ◌ֵמר?
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
◌ֶ ◌ָּ
להמ ◌ֵצא
הרי א ◌ְ◌ ׁ 4
יב ◌ֵהל ּוןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ּ◌ַת ◌ְס ּ◌ִתיר ּ ◌ָפ ◌ֶניּ ָ◌ ִ◌ ,
השק ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מתעוֹ ◌ֵרר ר ּו ◌ַח
יגועוּ ן) ,לעורר( ּו ◌ִ ◌ְ
ברכוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלמוֹ תּ .תוֹ ◌ֵסף רוּ ◌ָחם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
אדםַ◌ ,על אוֹ ◌ָתם
טמאה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מאלְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ָ◌ ְ◌ 4
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ֵ
אחר ◌ִ ◌ַ ּ
אתם?
אדםָ◌ ,מה ◌ְרפ ּו ◌ָ ◌ָ
ועל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עליהם ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמת ּו ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
החטאת )זהעפר
ש ◌ֵ ◌ַ
יש ּוב ּוןֶ◌ .זה ◌ֲ ◌ַ
ואל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ
עפר ◌ְ ׂ
עפרם ◌ְ ׁ
רפת ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
היה
הכל ◌ָ ◌ָ
והינ ּו סוֹ ד )קהלת ג( ◌ַ ּ ֹ
המקדש שלמעלה( ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִל ◌ַּט ◌ֵהר ּבוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
תהלים ספר רביעי | כא לחודש | מזמור קד

980

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום ט סיון

יא

צמאם:
פראים § ¨ ¨
יש ּ§בר ּו § ¨ ¦
חיתוֹ שׂ¨ ¨די ¦ ׁ §
ישק ּו ּ¨כל © §
© ׁ§

I

I

 Iזוהר תהלים I

העפרּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לעפר ◌ֶזה
לאחר ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
חמהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
ואפל ּו ◌ַגּ ◌ְ ◌ַ
◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
לגּ ל ◌ַ ◌ָּ
אחרת
ררת ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מאהּ ,ו ◌ִ ◌ְ
הט ◌ְ ◌ָ
נעברת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌4
לט ◌ֵהר ּבוֹ ֶ◌ ֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ּ◌ַ
ושוֹ ◌ָרה ◌ָבעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ַּלח ר ּו ◌ֲחִ◌ ,י ◌ָ ּב ◌ֵרא ּון,
◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ׁ
תחדּ ׁש ּ ◌ְפ ◌ֵני
אחרתּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
וירפא ּו ◌ִ ּב ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ֶ ◌ְ
◌ִי ◌ָ ּב ◌ֵרא ּון ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ְ
וחדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְּ
וכל
נמצאָ◌ ְ◌ ,
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
נטהרה )אשה לבעלה(ִ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
אדמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
יש ◌ָ ◌ֵ
חלק ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵרי ◌ֵ ◌ֶ
רכיםְ◌ ׁ ַ◌ .
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הבא,
לח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עצה ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּל ּה ◌ְרפ ּו ◌ָאה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְז ּכ ּו ◌ְ ◌ַ
להם ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ַָנתן ◌ָ ◌ֶ
עליהם
הבאֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ ◌ְִוי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ְטהוֹ ◌ִרים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,קדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
טהרתם.
מים ◌ְטהוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
עליכם ◌ַ ◌ִ
וזרק ּ◌ִתי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב )יחזקאל לו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדי וגו' )קד ,יא( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ'ֶּ◌ ֵ◌ [(.
אלה
שק ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
◌ַי ׁ ◌ְ
מ ׁ ◌ֶשה
אשר ּ ◌4פ ◌ַ ּקד ◌ַעל ּ ◌ִפי ֹ
העדת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מש ◌ַּכן ◌ָ ◌ֵ ◌4
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְפק ּו ◌ֵדי ◌ַ ּ◌ִ
וה ◌ָ ּים
הלכים ◌ֶאל ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ◌ַ
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,קהלת א( ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְנּ ◌ָ ◌ִ
חלים
הנּ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ונתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ ,
רש ּוה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מלא ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
איננּ ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
 ◌ֵ ּעינוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
מתמל ◌ִאים
והמ ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ָ ◌ִ
אל ּו סוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ְ
חלים ◌ְ ◌ַ ◌ַּ
להאיר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
וכיון
הגּ דוֹ לָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
למלא ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
צאים )מבועים קדושים( ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ דוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
חליםָ◌ ,אז ה ּוא
הנּ ◌ָ ◌ִ
מצד אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
התמלא ◌ִ ◌ַ ּ
אמר )תהלים קד(
הברְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ָּכל ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
מים ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
מוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ִ
מעינים ◌ְוגוֹ '.
המש ◌ֵּל ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למעלה? ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
ש ◌ָדיַ◌ .מה ◌ָּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חיתוֹ ◌ָ ׂ
ישקוּ ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
◌ַ ׁ ◌ְ
צמאםּ ֶ◌ ֵ◌ .
אלה ◌ֵהן
פראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ְּבר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָדי ◌ִ ׁ ◌ְ
חיתוֹ ◌ָ ׂ
ישק ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ְואחר ◌ָ ּכְ◌ ׁ ַ◌ - ,
◌ ◌ַ ◌ַ
קח אוֹ ◌ָתםֶ◌ ,את ◌ּ4כ ◌ָּלם ה ּוא
אשר ◌ַה ◌ָ ּים לוֹ ◌ֵ ◌ַ
רכבוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
אחר,
לצד ◌ַ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכ ,מוֹ ◌ִציא ◌ַמ ◌ִים ◌ְ ◌ַ
ושוֹ ◌ֵאב אוֹ ◌ָתם ◌ְלתוֹ כוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קח ◌ְ ׁ
לוֹ ◌ֵ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

מש ◌ֶקה אוֹ ◌ָתםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
המ ◌ְר ◌ָ ּכבוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
וכלם
הקד ׁשוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטהּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵהן ◌ַ ּ◌ֶ
אמר )ישעיה מ( ◌ְ ◌ָּ◌ 4
יקרא.
לכלם ְ◌ּב ׁ ◌ֵשם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בשםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ונפקד ּו ◌ְ ׁ ◌ֵ
התמנּ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֶּ◌ ֵ◌ ,,
העדת.
מש ◌ַּכן ◌ָ ◌ֵ ◌4
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ִ ׁ ◌ְ
אלה ◌ְפק ּו ◌ֵדי ◌ַ ּ◌ִ

מעלּיֹותיו
הרים ֵ ֲ ִ ָ
מׁשקה ָ ִ
ַ ְֶ
מעליּ וֹ ◌ָתיו
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ֶקה ◌ָ ◌ִ
◌ַמ ׁ ◌ְ
ש ◌ַ ּבע
מעשיִ◌ּ ,ת ◌ְ ׂ
מפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מעל ּיוֹ ◌ָתיו ◌ִ ּ ◌ְ
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֶקה ◌ָ ◌ִ
קד( ◌ַ ׁ ◌ְ
מעל ּיוֹ ◌ָתיוַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ִ
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֶקה ◌ָ ◌ִ
הארץְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
על ּיוֹ ◌ָתיו? ◌ְּכמוֹ
שי,
מע ◌ֶ ׂ
על ּיוֹ ◌ָתיוְ◌ ּ ִ◌ .
במ ◌ִים ◌ֲ ◌ִ
המקרה ◌ַ ּ◌ַ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ
למטהֶ◌ .זה ּו
נהר ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
הארץ  -סוֹ ד ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ַּבע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ִת ◌ְ ׂ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נתב ◌ֵאר.
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אשר ◌ַ ◌ְזרעוֹ בוֹ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עשה ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ֹ ◌ֶ ׂ
)קד ,יג( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף לג) [(:שם

ּובתפ ָּלה
ּבניהם ִ ְ ִ
ּבקר ְ ֵ ֶ
רּבֹונם ְ ָ ְ
לעבֹודת ִ ָ
ּבאים ַ ֲ ַ
אדם ָ ִ
ׁשּבני ָ ָ
ּבׁשעה ֶ ְ ֵ
ְ ָָ
האדם
ֹודת ָ ָ ָ
לעב ַ
ּומּוכן ַ ֲ
ָ
מזּמן
וכן ֵע ֶׂשב ֶזה ְ ֻ ָ
האדם ְ ֵ
ֹודת ָ ָ ָ
ׁשּזֹוהי ֲעב ַ
ֶ ִ
ּכראּוי
ּבתּקּונֹו ָ ָ
להתּתּקן ְ ִ
ְִ ְ ֵַ
המה ◌ְוגוֹ ' )קד ,יד( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף יח[(:
לב ◌ֵ ◌ָ
מצמיח ◌ָ ◌ִ
חציר ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
עשב ◌ְוגוֹ ' )בראשית א ,יא( ◌ָ ּכאן
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ֵ ◌ֶ ׂ
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
פעים
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ׁ
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
התכ ◌ְנּ ס ּו ◌ְ ◌ָ
מים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
כ ◌ַח ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ
ציאה ּ ֹ
הוֹ ◌ִ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
טמירים ◌ֶ ◌ְ
צאים ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נס ּ◌ֶת ◌ֶרתְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
טמיר ּות ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ּתוֹ ִ◌ ְ◌ ,
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 Iזוהר תהלים I

מת ◌ְּק ◌ִנים אוֹ ◌ָתם
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ַ
צבאוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְּב ◌ִ ּ
וזה סוֹ ד )תהלים קד(
תה ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםִ◌ ְ◌ ְ◌ .
תק ּון ◌ָ ◌ֱ
האמ ּו ◌ָנה ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
הרים,
אלף ◌ָ ◌ִ
בצת ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
המה ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶ ◌ֶ
המה ◌ְוגוֹ ' .זוֹ ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
לב ◌ֵ ◌ָ
חציר ◌ַ ◌ְ ּ
מצמיח ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מלאכים
וחציר ◌ַה ◌ֶ ּזה ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חצירִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לה ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מגדּ ◌ִלים ◌ָ ּ
אכל ׁ ◌ֶשל
למ ◌ֲ ◌ָ
.ני ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ברא ּו ◌ַּב ◌ֵ ◌ִ
לפי ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
יטים ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
מדים ◌ַ ◌ַּ
האדם
לעבוֹ ◌ַדת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשׂ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
כלת ◌ֵ ׁ
אש אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵ ׁ
המה ◌ַה ּזוֹ ּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
הב ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
ועשב ◌ַ ◌ֲ
פנּ ים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
מתקנים ּתוֹ ,
וח ּיוֹ ת ּו ◌ְכר ּו ◌ִביםֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
האלה ◌ְ ◌ַ
שב ◌ֶזה ◌ָהאוֹ ◌ַ ◌ִ
 ◌ֵע ◌ֶ ׂלעבוֹ ◌ַדת
להתת ◌ֵ ּקן ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ניהם ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ֵ ◌ֶ
אדם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ַ ◌ֲ
ניהם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ועשב ◌ֶזה
האדםׂ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
בתפלהֶ◌ ׁ ,ש ּזוֹ ◌ִהי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
קר ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ
להתת ◌ֵ ּקן ◌ְּב ◌ִת ּק ּונוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
האדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לעבוֹ ◌ַדת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מזמן ּומ ּו ◌ָכן ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ָּ◌ 4
מהם ◌ְמזוֹ נוֹ ת
צאים ◌ֵ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכ ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
האדםַ◌ ַ◌ ,
תה ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
מתת ◌ְ ּק ◌ִנים ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
עשב
וזה ּו ◌ֵ ◌ֶ ׂ
הארץֶ◌ ְ◌ .
לחם ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וטרף ◌ָלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
זרעָּ◌ ֶ◌ ,
למאכל
מזדּ ◌ֵּמן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מזריע ◌ֶ ◌ַ
חציר א ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הרי ◌ָ ◌ִ
זרעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מזריע ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ועשב ◌ְ ◌ִ ּ
לחם ◌ִמן
וכל ◌ֶזה ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ֶ
לתק ּון ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
אש ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהׂ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
הארץ
עשב ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
תקנים ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ ׂ
האדם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הארץּ ָ◌ .כל ◌ַה ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
טרף
ארץ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ֶ ◌ֶ
לספק ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
לרבוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
דתם ◌ְ ◌ִ ּ
◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲעבוֹ ◌ָ ◌ָ
ידם ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
מעלה.
מב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ִ ◌ְ ּ
להת ◌ָ ּב ◌ֵרְּ◌ ,ב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ

ֹובדי
לעּמים ע ְ ֵ
וכּלֹו ִּדין ָ ַ ִ
ליׂשראל ְ ֻ
ׂשמחה ְ ִ ְ ָ ֵ
יראה ִ ְ ָ
ּמׁשיח ְַ ֶ
מלַ 3ה ָ ִ ַ
ֶֶ
ּומ ָּזלֹות
ּכֹוכבים ַ
ֹודת ָ ִ
ֲעב ַ
אחר
לבב וגו' )קד ,טו( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רמָ◌ [(.דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ויין ◌ְי ◌ַשׂ ּ◌ַמח ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
תהלים ספר רביעי | כא לחודש | מזמור קד

סדר הלימוד

I

ליום י סיון

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

983

I

מחהּ 4◌ ְ◌ ,
וכלוֹ ◌ִדּ ין
ש ◌ְ ◌ָ
מראה ◌ִ ׂ
לבשוֹ ְּ◌ -כמוֹ ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ִּכ ◌ֵּבס ◌ַ ּב ◌ַ ּי ◌ִין ◌ְ ◌ׁ 4
יראה
יחֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
]לעמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות[ּ ָ◌ .כַ◌ ,גּ ם ◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ $
כבים
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
לע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
וכלוֹ ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ַ
ראלּ -◌ ְ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
מחה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
המ ◌ִים,
אהים ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
וּ ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תּ ָ◌ .כת ּוב )בראשית א( ◌ְור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
מרחפת ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ה ּוא רוֹ ◌ֵחץ
יחּ ,ו ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
זוֹ ר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ ,
עינים
חכלילי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
אחריוִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ןֵ◌ ְ◌ .
◌ְלב ּו ׁשוֹ ◌ַ ּב ◌ַ ּי ◌ִין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ן] ,שמרוה של התורה[ ׁ ◌ֶשל
מחלבֶ◌ .זה ◌ַ ◌ִיין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לבן ׁ ◌ִש ◌ַנּ ◌ִים ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִין ּו ◌ְ ◌ֶ
הרי
מחלבֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לבן ׁ ◌ִש ◌ַנּ ◌ִים ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
רוהִ◌ ,מ ּ◌ֶמנּ ּו ׁשוֹ ◌ֶתהּ .ו ◌ְ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ּ
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפהּ ָ◌ .כת ּוב
וחלבּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ִיין ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש ]למה? משום שממקום של שמחה הוא
יש ּ◌ַמח ◌ְ ◌ַ
ויין ◌ְ ◌ַ ׂ
)תהלים קד( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
קרא
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מ.מןַ◌ ַ◌ ,
להצהיל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ִ ◌ָ ◌ֶ
בא ,ומהו סוף הפסוק[? ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ודּ אי ◌ִ ◌ָּ
מחה
ש ◌ְ ◌ָ
חדוה ,ה ּוא ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִ ׂ
ראהִ◌ ׁ ,ש ◌ַירת ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ֶמןּ .בא ◌ְ ◌ֵ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּסוֹ פוֹ ◌ְמקוֹ ם
ממנּ ּוְ◌ ,וסוֹ פוֹ ◌ִדּ יןָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
יוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ◌ֶ
חדוה,
ראשית ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ֵ ׁ ◌ִ
הכלִ◌ ,דּ ין ה ּואּ ,ובוֹ ◌ִנדּ וֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִּכנּ ּוס ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
חדוה
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
להצהיל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ִ ◌ָ ◌ֶ
◌ְוסוֹ ף ◌ִדּ יןִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מ.מןָּ◌ ִ◌ ,
ממנּ ּו.
יוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ◌ֶ
לחם? ◌ֶ ◌ָּ
לחם סוֹ ◌ֵעד
אלא ◌ֶ ◌ֶ
איזה ◌ֶ ◌ֶ
יסעדֶ◌ ֵ◌ ,
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולחם ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
סעד ◌ָהעוֹ ◌ָלם
לבדּ וֹ ◌ַ ◌ַ
אמר ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ָתל ּוי ◌ְ ◌ַ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ .
להפרידם.
צריָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נמצאְ◌ ,וא ◌ָ ◌ִ
לילה ◌ְ ּב ◌ִלי יוֹ ם א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
 א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵלמען
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )דברים ח( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
מהח ◌ִ ּייםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יתפ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ַ ◌ַ
פרידם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
דיעִּ◌ ,כי א ◌ַעל ◌ַ ◌ֶּ
האדםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש6א
יחיה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לבדּ וֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הל ◌ֶחם ◌ְ ◌ַ
הוֹ ◌ִ ◌ֲ
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש
ולחם ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אמרָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ֵאיַ◌ ָ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
להפרידִ◌ ְ◌ .
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ִ
סעד ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ִדּ ּי ּוק
לבדּ וֹ ◌ַ ◌ַ
יסעד ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְוא ◌ָתל ּוי ּבוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
]סומך[
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נמצא
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ּ ֹ
התוֹ ◌ֵסףְּ◌ ,כמוֹ ◌ַוה'ַ◌ ְ◌ ,
ולחםָ◌ ,וא"ו ◌ִ ּ
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ
לחן
יברַ◌ $על ׁ ◌-ש ◌ְ ◌ָ
המזוֹ ן ,א ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ֵ
אחדּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ברַ◌ $על ◌ַ ◌ָּ
ימיןָ◌ ,מה
ה)לחן ◌ְוכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִיין ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
לחם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ -
להמ ◌ֵצא ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵריקִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וצריָּ◌ ִ◌ ְ◌ $
מהם
תב ◌ֵרֶ◌ ֵ◌ ,
ולחם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
מאל ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
לק.ר ◌ְ ׂ
הט ◌ַעם? ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ַ
לברֶ◌ ,את ◌ַה ◌ֵ.ם
אחדֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קשר ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ולהיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
להתק ◌ֵ.ר ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
ואז
ימיןָ◌ ְ◌ ,
ויין ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
נק ׁ ◌ָשר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִייןִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לחם ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נתקן ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ָ◌ .
וה.לחן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁשוֹ רוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ 4◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
הזדּ ּ◌ְמ ◌ָנה ◌ָלנ ּו ◌ֶדּ ◌ֶר ,זוֹ ◌ֶ ◌ָּ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
מע ◌ַ ◌ְ
לש ֹ ◌ַ
אלא ◌ִ ׁ ◌ְ
אלמלא א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ִיצחקֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
לתינוֹ ק ◌ֶזה ׁ ◌ֶש6א
נאה ה ּוא ◌ְ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הלל ּו ַ◌ -דּ י ◌ָלנ ּוַ◌ ָ◌ .
יתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִמּ .ום ◌ֶזה.
עליו ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואני ּפוֹ ◌ֵחד ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵַידע ◌ָ ּכל ◌ֶזהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ִתינוֹ ק ◌ֶזה ◌ָיכוֹ ל
ול ּ◌ָמה? ◌ָ ◌ַ
יצחקָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ואני ּפוֹ ◌ֵחד
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ּבוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לאדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
רש ּות ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
ויעני ׁש ּו אוֹ תוֹ .
ויסת ◌ֵּכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יח ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לפרקוֹ ◌ַי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
יע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יגּ ◌ַ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הרי
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מענש ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
איני ּפוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
אמרִ◌ ֵ◌ ,
התינוֹ קַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ָש ◌ַמע אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ִ
עלי,
והתפ ◌ֵּלל ◌ָ ◌ַ
הסת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵּ◌ ,ב ◌ַר ,אוֹ ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אבא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
אמר,
אביַ◌ ָ◌ ?,
אמר ּו לוֹ ּ ,ו ◌ִמי ה ּוא ◌ָ ◌ִ
עליְ◌ ָ◌ .
אבי ◌ָּת ◌ֵגן ◌ָ ◌ַ
וידע ּ◌ִתי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּזכ ּות ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ּ
והר ◌ִּכיב ּו
לקח ּו אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
המנ ּו ◌ָנא ◌ַה ◌ָז ◌ֵקןְ◌ ָ◌ .
]אין רבי יהודה[ ◌ְּבנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
מילין.
שה ◌ִ ◌ִ
תפיהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ

זרה
ֹודה ָ ָ
לעב ָ
יתנ ֵּסֲ ַ 3
ׁשּלא ִ ְ ַ
וחתּום ֶ ֹ
להיֹות ָסתּום ְ ָ
צריְ ִ 3
ּומה ַ ִּיי"ן ָ ִ
ַ
ֹודֹותיה
וכל ס ֶ ָ
ּתֹורה ְ ָ
וחתּום סֹוד ַה ָ
להיֹות ָסתּום ְ ָ
צריְ ִ 3
ַּגם ָּכִ ָ 3
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש וגו' )תהלים קד ,טו( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף
ויין ◌ְי ◌ַשׂ ּ◌ַמח ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
חש ּבוֹ ן סוֹ "ד .וּ ◌ַמה
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ָּכ ,עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ִייןְּ◌ ,כ ◌ֶ ׁ ◌ְ
רט"וֶ◌ [(:זה ◌ֵיין ◌ַ ּ
זרהַ◌ ,גּ ם
לעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
וחתוּ ם ׁ ◌ֶש2א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
להיוֹ ת ◌ָסתוּ ם ◌ְ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ $
◌ַ ּי ◌ִי"ן ◌ָ ◌ִ
יתנסֲ◌ ַ◌ $
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 Iזוהר תהלים I

I

תיהְ◌ ,ו א
וכל סוֹ דוֹ ◌ֶ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
להיוֹ ת ◌ָסתוּ ם ◌ְ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ $
◌ָּכִ◌ ָ◌ $
וחתוּ ם סוֹ ד ◌ַ ּ
מצווֹ ת ◌ַּב ◌ַ ּי ◌ִין
שים ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ
לחנּ ם עוֹ ◌ִ ׂ
ליראיוְ◌ .וא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מש ◌ִקים אוֹ ◌ָתםַ◌ ,רק ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
לבן
גונים ָ◌ ָ◌ -
יש ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ול ◌ַ ּי ◌ִין ◌ֵ ׁ
מברכים ּבוֹ ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ .
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
לבנה
ספת ◌ַ ּב ◌ַ ּי ◌ִיןְּ◌ .כמוֹ ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והינ ּו ב' ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ורחמיםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ְואדםִ◌ ,דּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ָ
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש?
מאלּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
מצד ◌ָ ◌ִ
ואד ◌ָּמהָ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌4
ימיןָ◌ ,אדם ◌ִ ◌ַ ּ
לבן ◌ִ ◌ַ ּ
היה לוֹ לוֹ ◌ַמר! ◌ֶ ◌ָּ
אהים
והם ל"ב ◌ֱ ◌ִ
ללבֵ◌ ְ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵלב ◌ָמס ּור ◌ְ ◌ֵ
◌ֵלב ◌ָ ◌ָ
ראשית ,ל' ◌ִ ◌ְּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
עיני ◌ָ ּכל ◌ִי ◌ְ ׂ
מל ◌ֵ ◌ֵ
מב ◌ֵ ׁ ◌ִ
בראשית ,ב' ◌ִ ◌ְ ּ
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ
חסר ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה
◌ֶזה ּו ל"ב ׁ ◌ֵש ◌ִניֶ◌ .זה ל"ב ל"ב )הם( ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים  -ס"דֵ◌ ָ◌ ,
◌ְלע"בֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ּ 4
מיני ◌ַמה ּו?
בראשיתְ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ִ
ימי ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
בעה ◌ְ ◌ֵ
ויכל ּוֵ◌ .הם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אדםֶ◌ .זה
ספר ּתוֹ ◌ְלדת ◌ָ ◌ָ
ברא ׁ ◌ִשית ◌ִעם )בראשית ה( ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
ימי ◌ְ ◌ֵ
בעה ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מ)מן? ◌ֵ ּ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים
להצהיל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ִ ◌ָ ◌ֶ
חש ּבוֹ ן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִייןַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ע"ב ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
ארב ◌ָעה ׁ ◌ֶשל
ארב ◌ָעה ׁ ◌ֶשל ׁשוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אריהּ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עשר ּ ◌ָפ ◌ִנים ְ◌ ַ◌ -
◌ָ ◌ָ ׂ
אר ◌ַ ּבע ּ ◌ְפ ◌ֵני
יהו"הְ◌ ַ◌ .
אר ◌ַּבע ּ ◌ָפ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֶ ֶֹ ◌
אריהְ◌ ַ◌ ,
מיכאל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ֶנשרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהםֵ◌ ָ◌ ִ◌ :
◌ ׁ ◌ֶ
נשרְ◌ ,וה ּוא
ארבע ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֶ ׁ ◌ֶ
יהו"הַּ◌ ְ◌ ַ◌ .
והם ◌ַ ַֹ ◌
בריאלֵ◌ ְ◌ ,
ׁשוֹ רְ◌ ,וה ּוא ◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
אמ"ת,
חס"ד ּ ◌ַפ ◌ַח"ד ◌ֱ ◌ֶ
ממנּ ים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ֶ ◌ֶ
והם ◌ְ ◌ִ◌ 4
יהו"הֵ◌ ְ◌ .
והם ◌ִ ְֹ ◌
ריאלֵ◌ ְ◌ ,
נ ּו ◌ִ ◌ֵ
האבוֹ ת ◌ֵהן ◌ֵהן
רבוֹ ◌ֵתינ ּוָ◌ ָ◌ ,
פר ׁש ּו ◌ָה ◌ַ ּ
האבוֹ תּ .ו ◌ֵ ◌ְ
שת ◌ָ ◌ָ
◌ַדּ ◌ְרגוֹ ת ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
מל,
והם ◌ֶ ◌ֶ
לחש ּבוֹ ן ◌ַי ּבֹ"קֵ◌ ְ◌ .
רכ ◌ָבהְ◌ .ועוֹ ◌ִלים )נקודים( ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
הכל ַ◌ -י ּבֹ"ק.
אדנ"יַ◌ .סֹ ּ ַ◌ ,
אהי"ה ◌ֲ ◌ָ
יהו"ה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ימ◌ ָֹ ְ◌ ,,
מלְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ַ

ׁשּנבראּו
ׁשליחים ֶ ִ ְ ְ
מלאכים ְ ִ ִ
אלף ִרּבֹוא ֶׁשל ַ ְ ָ ִ
ׁשּׁשים ֶ ֶ
ֵא ֶּלה ֵהם ִ ִ
לֹוהטת
וכּלם ֵאׁש ֶ ֶ
ּברא ִׁשית ְ ֻ ָ
ּׁשני ֶׁשל ְ ֵ
ַּבּיֹום ַה ֵ ִ
עצי ה' )קד ,טז( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רט"ו [(:רעיא מהימנא:
שׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח,

)תהלים קד(

לבנוֹ ן
ארזי ◌ְ ◌ָ
עצי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
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I

וכי
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ש ּ◌ַמח ◌ְ ◌ַ
ויין ◌ְי ◌ַ ׂ
למעלה? ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נטעַ◌ .מה ◌ָּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
לזה? ◌ֶ ◌ָּ
המה
חציר ◌ַל ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
מצמיח ◌ָ ◌ִ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אלא ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֶ
דוד לוֹ ◌ַמר ◌ְ ּבר ּו ◌ַח
חצירּ ָ◌ ,בא ◌ָ ◌ִ
לה ◌ָ ◌ִ
וכי ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַל ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
◌ְוגוֹ ' ִ◌ ְ◌ -
המה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּ
דש? ◌ֶ ◌ָּ
◌ַ ּ
אלף ◌ִר ּבוֹ א ׁ ◌ֶשל
אלה ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ִ)ים ◌ֶ ◌ֶ
חציר ּ ֶ◌ ֵ◌ -
מצמיח ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הק ֶֹ ◌ ׁ
וכלם
ראשיתּ ָ◌ -◌ ְ◌ ,
ה)ני ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
בראוּ ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
ליחיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
מלאכיםְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הטתֶּ◌ ֵ◌ .
מחים
חציר? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּצוֹ ◌ְ ◌ִ
למה ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ֵהם ◌ָ ◌ִ
אש לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵ ׁ
חצירָּ◌ ָ◌ .
ואחר ◌ָ ּכ,
נקצר ּו ◌ָ ּכ ◌ֵעתַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חציר ◌ֶזה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
המה,
לב ◌ֵ ◌ָ
חציר ◌ַ ◌ְּ
מצמיח ◌ָ ◌ִ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מק ◌דםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מחים ◌ְוחוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
צוֹ ◌ְ ◌ִ
אלף
וש ◌ִנינ ּוֶ◌ ֶ◌ ,
המתוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ .
נפש ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ּ
צדּ יק ◌ֶ ◌ֶ ׁ
דע ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי יב( יוֹ ◌ֵ ◌ַ
יש ׁ ◌ִש ◌ִ.ים
והר ◌ֵ ׁ
בכל ◌ַהר ◌ְ ◌ַ
לה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םּ ,ו ◌ְ ◌ָ
הרים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
מעלים ◌ָ ּ
האדם ּ ֵ◌ -
נשמוֹ ת
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
לעבדת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ועשב ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
כלתׂ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
והיא אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ִרבוֹ אִ◌ ְ◌ ,
◌ ּ
המה זוֹ אוֹ ◌ֵכל
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֵכב ◌ְ ׁ
יקיםֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
אדם,
בזכ ּו ◌ָתם ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
מכניסם ◌ְּבתוֹ כוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ְוגוֹ '.
מראה ◌ָ ◌ָ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ְדּ מ ּות ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ִּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )יחזקאל א( ◌ְ ◌ַ
לחם ◌ִמן
האדם ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָדעְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֶ ◌ֶ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ
מהארץ ◌ַ ◌ְּ
ויין ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִיין
הקדוֹ ׁ ◌ָשהִ◌ ַ◌ ְ◌ .
הארץְ◌ ,להוֹ ◌ִציא ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש ֱ◌ -אנוֹ ׁש ◌ֶזה סוֹ ד ׁ ◌ֶשל
יש ◌ַּמח ◌ְ ◌ַ
מלמעלהׂ ַ◌ ְ◌ .
פע ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַע ּ◌ִתיק ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
מק ◌דםַ◌ ְ◌ .
וחזר ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
יבה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לש ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ֵ ׂ
נער ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
ימיו.
חציר ◌ָ ◌ָ
קג( ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ֶּכ ◌ָ ◌ִ
להצהיל ּ ◌ָפ ◌ִנים ּ ֵ◌ -
קראים ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
אל ּו אוֹ ◌ָתם ּ ◌ָפ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶמן
מ.פע ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מ.מןַ◌ ֶ◌ ִ◌ ,
קטנּ וֹ תֶ◌ ָ◌ ִ◌ .
פנים ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ָ ◌ִ
לחם
יסעד  -אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לבב ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולחם ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ןֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מש ◌ָחה ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ
סתם,
יקים ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
למאכל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
חנים ◌ָמן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ה.חקיםְ◌ ,וטוֹ ◌ֲ ◌ִ
ילים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִז ◌ִ
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והכל ◌ָ ּבא
לבב ◌ֱאנוֹ ׁשֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
קראים ◌ְ ◌ַ
חילוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לכמה ◌ֲ ◌ָ
מ.ם ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ָ
פע ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עצי ה' ּ ֵ◌ -
עליוֹ ◌ִנים
עצים ◌ֶ ◌ְ
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ִ
ש ◌ְּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ןִ◌ .י ◌ְ ׂ
מ.פע ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ֶ ◌ַ
נטעם
נעקר ּו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
נטעֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אשר ◌ָ ◌ָ
לבנוֹ ן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ארזי ◌ְ ◌ָ
נימ ◌ִ ּייםֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
עצי ה'
לבנוֹ ן? ◌ֲ ◌ֵ
לארזי ◌ְ ◌ָ
עצי ה' ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ .מה ◌ֵ ּבין ◌ֲ ◌ֵ
לבנוֹ ן ּ ֵ◌ -
 ◌ֵ ּאל ּו
ארזי ◌ְ ◌ָ
ורעֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
הדּ ◌ַעת טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
ועץ ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ֵ
אל ּו ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
נטע.
אשר ◌ָ ◌ָ
חמ ׁש ◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ָנהֶ◌ ׁ ֲ◌ .
קראים ◌ֲ ◌ֵ
ערים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חמ.ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יקנּ נ ּוּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ָּ
יקים,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
מקנּ נוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
צלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
צפ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אשר ׁ ◌ָשם ◌ִ ּ ◌ֳ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
נשמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
אברהם
חסידה ּ ִ◌ -ב ּתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מ.םָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
דש ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ָ
הק ◌ ׁ
ְוכל ◌ֵחילוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
◌ ◌ָ
גלל
חסד ◌ִעם ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
שה ◌ֶ ◌ֶ
וע ◌ָ ׂ
חסידָ◌ ְ◌ ,
קרא ◌ָ ◌ִ
אבינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
ית ּהּ ֵ◌ ,בין ◌ְזרוֹ עוֹ ת עוֹ ◌ָלם
חסידהְּ◌ .ברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵ ּב ◌ָ
נקראת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת.

מערבֹות
למעלה ֵ ֲ ָ
אמר ְ ַ ְ ָ
ּודה ָ ַ
רּבי ְיה ָ
ּבאיזה ָמקֹום הּוא? ַ ִ
עדן ְ ֵ ֶ
ַּגן ֵ ֶ
חּיים
ּגנזי ַ ִ
ׁשנינּו ָׁשם ִ ְ ֵ
ׁשהרי ָ ִ
ּבערבֹות הּוא ֶ ֲ ֵ
אמר ַ ֲ ָ
יֹוסי ָ ַ
הּואַ .ר ִּבי ֵ
ּדיקים
ונׁשמתן ֶׁשל ַצ ִ ִ
וׁשלֹום ְ ִ ְ ָ ָ
ּברכה ְ ָ
ֹובים ְ ָ ָ
ט ִ
עצי ה' וגו' )קד ,טז( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קלָ◌ ׁ [(:ש ◌ִנינ ּו
שׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ
העדן
עמים ]בשנה[ ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ארבע ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ָשםְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ַּ
המ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תחלק
הט ּפוֹ ת ◌ָ ◌ָ
הגּ ןְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
מנטף ◌ַעל ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
נהר ◌ָגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ִּ
מנטף ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם,
טפוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
וארב ◌ִעים ◌ִ ּ
ראשיםּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לארב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
עצי
ש ◌ְּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
הגּ ןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִי ◌ְ ׂ
אילני ◌ַ ◌ָ
בעים ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ש ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ָ
מ.ם ◌ְ ׂ
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֶקה ◌ָ ◌ִ
אמרִ◌ ,מ ◌ָ ּכאן )שם( ◌ַ ׁ ◌ְ
ה'ַ◌ .ר ◌ִּבי ּ◌ַת ◌ְנח ּום ◌ָ ◌ַ
מעל ּיוֹ ◌ָתיוֵ◌ .איזוֹ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
איזה ◌ָמקוֹ ם ה ּוא? ◌ַ ◌ִ ּ
ועדן ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
עדןֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
על ◌ָ ּיה? ◌ֶזה ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ִהיא ◌ֲ ◌ִ
ערבוֹ ת ה ּוא,
אמרּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
מערבוֹ ת ה ּואּ ִ◌ ַ◌ .
למעלה ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ
אמרָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ
מתן ׁ ◌ֶשל
ונש ◌ָ ◌ָ
ושלוֹ ם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רכה ◌ְ ׁ ◌ָ
נזי ◌ַח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ,שם ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
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נגדּ וֹ ◌ַגּ ן
מכ ◌ָ ּון ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
למטה ◌ְ ◌4
העליוֹ ן .ה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
והגּ נ ּוז ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יקיםָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
עדן ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ממנּ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַפע ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם.
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ארץ ◌ְונוֹ ֵ◌טל ◌ִ ◌ֶּ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
עצי ה' וגו' )קד ,טז( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קסגֹ ּ [(.
שׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ
נטעִ◌ .מי
אשר ◌ָ ◌ָ
לבנוֹ ן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ארזי ◌ְ ◌ָ
עצי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ְּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
)תהלים קד( ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ְּ
צפ ◌ִרים
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזהֲ◌ ,א ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ָשם ◌ִ ּ ◌ֳ
ונתב ◌ֵארָ◌ ּ ַ◌ .
רש ּוה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
הל ◌ָבנוֹ ן? ◌ֲ ◌ֵ
איזה
יקנּ נ ּוּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
אשר ׁ ◌ָשם ◌ִצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יתה ֶ◌ ׁ ֲ◌ -
ְיקנּ נ ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ֵ
חסידה ◌ְּברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵּב ◌ָ ּ
◌ָמקוֹ ם? ◌ַ ּב ◌ְּל ◌ָבנוֹ ןּ ֵ◌ ְ◌ .
אמרנ ּו ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְמקוֹ מוֹ ת,
הצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואל ּו ◌ֵהן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ִ ּ
אבל ◌ֵ ּ
ּו ◌ֵ ◌ֵ ּ
עליוֹ נוֹ תְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצאת
אל ּו ◌ֶ ◌ְ
אחרוֹ תָ◌ ֲ◌ .
נפרדוֹ ת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים ◌ֲ ◌ֵ
מאל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ללבן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָבנוֹ ת
למעלהְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַה ◌ָדּ ◌ָבר ּ -ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבנוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ]סתום[ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִמן ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים,
בנים ◌ֶ ◌ְ
יתה] ,זו לאה[ ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ָ.ה ◌ָ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
חסידה ◌ְּברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵּב ◌ָ ּ
חסידה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
נקרא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תב ◌ֵארָּ◌ ָ◌ .
זכר.
ראים לוֹ ◌ָ ◌ָ
נקבה ,קוֹ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ממנּ ּוּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
וכל ◌ָהאוֹ ר יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
מתפ ◌ֵ.טּ ָ◌ ,כל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הראשוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
חסדֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָהאוֹ ר ◌ָ ◌ִ ׁ
ממ ◌ָנּ ה ◌ֶ ◌ֶ
חסידה ,יוֹ ◌ֵצא ]משם[ ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יתה.
יהי אוֹ רַ◌ ְ◌ .
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
)בראשית א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ְ ּברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵּב ◌ָ ּ
קרי ◌ְּברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ָּ
האחר
הרי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ראשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ְ ּב ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ְ ּברוֹ ׁ ◌ִשים ַ◌ -אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
נקרא
ולפעמים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והיא ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִ
יתהִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ּ◌ַת ◌ְ ּ
חתוֹ ◌ִנים ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
ה.מוֹ ת.
מעלה ◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ

נמצא
ׁשה ִּדין ִ ְ ָ
ּבּׁשנה ֶ ַ
זמּנים ַ ָ ָ
ויׁש ְ ַ ִ
ׁשּנמצא ָרצֹון ְ ֵ
זמ ִּנים ֶ ִ ְ ָ
ּבּׁשנה ְ ַ
ֵיׁש ַ ָ ָ
זמ ִּנים
ויׁש ְ ַ
בהם ְ ֵ
נמצא ָ ֶ
ׁשהרצֹון ִ ְ ָ
ּבחד ִׁשים ֶ ָ ָ
זמּנים ֶ ֳ ָ
ותלּויֵ .יׁש ְ ַ ִ
ְָ
ּותלּויים ַעל ַה ֹּכל
ּדינים ְ ִ
ׁשּנמצאים ִ ִ
ּבחדׁשים ֶ ִ ְ ָ ִ
ֶ ֳָ ִ
בא
עצי ה' וגו' )קד ,טז( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף נ"חֹ ּ [(.
ישׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
ראהָּ◌ ,כת ּוב
◌ְ ◌ֵ

)בראשית ב(

וש ◌ִנינ ּוַ◌ ,מה
מעדןָ◌ ׁ ְ◌ .
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
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ועל
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ְ.מוֹ י ּו ◌ַבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה טז( ◌ְ ◌ַ
נהר? ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ְ.מוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
סבאַ◌ :ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ְשמוֹ ,
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
רשיוּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יש ◌ַּלח ׁ ◌ָש ◌ָ ׁ ◌ָ
י ּו ◌ַבל ◌ְ ׁ ◌ַ
והרי
המ ◌ֶלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .,
נקראים ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ַ ּ◌ֶ
והם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צאים ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ָלעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ָ.ם יוֹ ◌ְ ◌ִ
החיים.
נקרא ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ ◌ִ
לכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָמזוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
וחזק ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֵ ׁ
ארנ ּו ,אוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
וש ◌ִנינ ּו,
נאהָ◌ ׁ ְ◌ .
והכל ה ּוא ◌ָ ◌ֶ
הח ◌ִ ּייםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
רשיו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ
האילן ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטע ׁ ◌ָש ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
נחלים ◌ֲ ◌ּ ִ◌ 4
להשקוֹ ת ◌ֶאת
המ ׁ ◌ְש ◌ָחהְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
עמקים ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ַ ּ◌ִ
הנּ ◌ָהר הוֹ ◌ִציא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
עצי ה'
יש ◌ְּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
נטיעוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִ ◌ְ ׂ
עצים ּו ◌ְ ◌ִ
להרווֹ ת ◌ֵ ◌ִ
הגּ ן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ָ
ונמש ◌ִכים
פעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
חלים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
נטעְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
אשר ◌ָ ◌ָ
לבנוֹ ן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ארזי ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
להן
ראים ◌ָ ◌ֶ
ריתוֹ ת )שתים( קוֹ ◌ְ ◌ִ
לש ◌ֵני ◌ַע ּמ ּו ◌ִדיםְ◌ ,ואוֹ ◌ָתן ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
נחליםּ ,ו ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִרים
צאים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ויפהּ .ו ◌ִמּ .ום יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִָיכי"ן ּובוֹ ◌ַע"זֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וצ ◌ִדּ יק ◌ְיסוֹ ד
צדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ◌ַ
קראת ◌ַ ◌ִ
אחת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
דר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
עוֹ ◌ָלםָּ◌ 4◌ ְ◌ .
קרא ◌ָיםְ◌ ,וה ּוא
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לכים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
וכלם הוֹ ◌ְ ◌ִ
הלכים ◌ֶאל ◌ַה ◌ָ ּים
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
החכמהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת א( ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
◌ָים ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ּ
יעים ◌ַל ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ִבים ּ ָ◌ -כת ּוב
מגּ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ִ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ללכת,
הלכים ׁ ◌ָשם ◌ֵהם ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכֶ◌ ,,אל ◌ְמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם
למיםֵ◌ .הם ׁ ◌ָש ◌ִביםֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
נהר א פוֹ ◌ֵסק ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ללכתּ ַ◌ ,ב ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה,
נצח ◌ְוהוֹ דֶ◌ ָ◌ ָ◌ .
עמ ּו ◌ִדיםַ◌ ֵ◌ ,
◌ֵהם ׁ ◌ָש ◌ִבים? ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ
לויתן ◌ֶזה
.נינ ּו) ,תהלים קד( ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
וזה ּו ◌ַ ּ
מחהֶ◌ ְ◌ .
וש ◌ְ ◌ָ
למצא ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׂ
◌ִ ◌ְ ֹ
עתוֹ .
אכלם ◌ְּב ◌ִ ּ
לתת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ֵּבר ּון ◌ָ ◌ֵ
אליׂ ַ◌ ְ◌ ,
צדּ יקּ4◌ .כ ◌ָ ּלם ◌ֵ ◌ֶ
לש ◌ֶחק ּבוֹ ֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ִ
יצר ּ◌ָת ◌ְ ◌ַ ׂ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
צדּ יק,
קראת ◌ִע ּתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
בירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
הגּ ◌ִ ◌ָ
עתוֹ ? )זו עתו של צדיק( זוֹ ◌ַ ◌ְ
◌ִמי זוֹ ◌ִ ּ
לעתוֹ ◌ַה ּזוֹ ּ ָ◌ .כל ◌ֵ ּ
למטה,
מחכים ◌ָ ◌ִ ּ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּזוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אלי,
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
ארנ ּו) ,שם קמה( ◌ֵ ◌ֵ
ממקוֹ ם ◌ֶזה ◌ִנ ּזוֹ ◌ִניםְ◌ ,וסוֹ ד ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ָּ
ארנ ּו.
ְיש ◌ֵּבר ּו ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ַ ׂ
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עמוֹ ,
מב*ם ◌ֶאת ◌ִע ּתוֹ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
מתחבר ◌ִ ּ
ֹּ
ברכוֹ תָ◌ ,אז
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ָאז ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ׂ
רש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם
רמים ◌ִ ׁ ◌ְ
כשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
חתוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים ּו ◌ַ ּ◌ַ
ִנמצא ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ
נקת
והעת ◌ַה ּזוֹ יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חליםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ָ ◌ִ
נמצאוֹ ת ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ.ם א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נמצא ׁ ◌ָשלוֹ ם.
ררים ◌ִדּ ◌ִינים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
אזי ◌ִ ◌ְ
האחרַ◌ ֲ◌ ,
מצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ִ ◌ַ ּ
להת ◌ָ ּב ◌ֵר ,,א ◌ְיכוֹ ◌ִליםָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַרק ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
וימ ◌ְצא ּו
הגּ ◌ִ ◌ָ
ותתב ◌ֵרְ◌ ַ◌ ,
הכ ◌ֶתר ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הכ ◌ֵהןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּיעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ּ ֹ
בירהָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פני
משה ◌ִמ ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
ברכוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ִ◌ ,אם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָי ׁש ּוב ּו
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזהַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ולי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ְ◌ ,
רכים? ◌ָ ◌ַ
מתב ◌ְ ◌ִ
לפניַ◌ ,,על ◌ְ ◌ֵידי ◌ִמי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ◌ְמס ּורוֹ ת
אחיֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵ
אהרן ◌ָ ◌ִ
אתה אוֹ ◌ֵמר?! ◌ַדּ ◌ֵּבר ◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ָּ
למטה.
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
בכל ◌ֵעת
יבא ◌ְ ◌ָ
ואל ◌ָ ֹ
אחיַ◌ ְ◌ ,
אהרן ◌ָ ◌ִ
משה ◌ַדּ ◌ֵּבר ◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַויּ ֹ ◌ֶ
לפני
זמנּ ים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אבאׁ ֵ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
דש ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
◌ֶאל ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
ונמצאוֹ ת ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לבק ׁש
מצאים ◌ְרצוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מזדּ ּ◌ְמנוֹ ת
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נמצאים ◌ְרצוֹ נוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
ולפעמים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁשוֹ תִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הדּ ין
ולפעמים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
ררים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ודינים ◌ַה ◌ָ ּק ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
זמנּ ים
ויש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מצא ◌ָרצוֹ ןׁ ֵ◌ ְ◌ ,
מנּ ים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
)נה ◌ְז ◌ַ ◌ִ
ראהֵ◌ ,י ׁש ◌ַּב ◌ָ ◌ָ
ּ◌ָתל ּויּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
נמצא
הרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חד ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
זמנּ ים ◌ֶּב ◌ֳ ◌ָ
יש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ותלוּ יׁ ֵ◌ .
נמצא ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)נה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
◌ַּב ◌ָ ◌ָ
הכל.
מצאים ◌ִדּ ◌ִינים ,וּ ◌ְתלוּ ◌ִיים ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
חדשים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זמנּ ים ◌ֶּב ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
ויש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
בהםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ
זמנּ ים ◌ַּב ◌ָ)בוּ עוֹ ת
ויש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נמצאיםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
זמנּ ים ◌ַּב ◌ָ)בוּ עוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ִיש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ ׁ ◌ִ
מצא ◌ָרצוֹ ן
זמנּ ים ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נמצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִדּ ◌ִינים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ּ◌ְתל ּו ◌ִיים
זמנּ ים ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
מת ◌ַּב ◌ֵםֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ
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I

ונמצאיםּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חפץ
לכל ◌ֵ ◌ֶ
ועת ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )קהלת ג( ◌ְ ◌ֵ
ואפל ּו ◌ְּב ׁ ◌ָשעוֹ תַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
וכת ּוב )ישעיה נח(
תפל ◌ִתי ◌ְלְ◌ ,וגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב )תהלים סט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
◌ִדּ ◌ְ ׁ
עמד ◌ְּב ◌ָרחוֹ ק
למה ה' ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
וכת ּוב )תהלים י( ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְצאוֹ ָ◌ ְ◌ .
רש ּו ה' ◌ְּב ◌ִ ּ◌ָ
נראה ◌ִלי.
מרחוֹ ק ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכת ּוב )ירמיה לא( ◌ֵ ◌ָ
לעתוֹ ת ◌ַּב ◌ָ ּצ ◌ָרהָ◌ ְ◌ .
עלים ◌ְ ◌ִ ּ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
לכל
ולפעמים ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָקרוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דש ◌ְוגוֹ '.
הק ◌ ׁ
בכל ◌ֵעת ◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
יבא ◌ְ ◌ָ
ואל ◌ָ ֹ
קראיוִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ,,
ְֹ ◌ ◌ָ

המע ֶּלה
ּברר ֶאת ָּכל ַ ְ ֻ
וה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֵ ַ
הּכל ְ ַ
הצמיחה ַ ֹ
הארץ ִ ְ ִ ָ
ָ ֶָ
עדן
ּבגן ֵ ֶ
ֹותם ְ ַ
וׁשתל א ָ
מהם ְ ָ ַ
ֵֶ
עצי ה' וגו' )קד ,טז( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף י"זָ◌ ׁ [(:שנ ּו
שׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
למטה
עדן ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
ַרבוֹ ◌ֵתינ ּוׂ ָ◌ ָ◌ ,
◌ ּ
פרכתּ ֶ◌ ַ◌ ,
הק ◌ַרח ◌ַהנּ וֹ ◌ָרא.
הכבוֹ דּ ,ו ◌ָ ֹ ◌ֶ
נגד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
מכ ◌ָ ּון ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ארץְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌4
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
נביא
לטה ּבוֹ ◌ֵעין ◌ָ ◌ִ
אשר א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
עליו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ָ
ְולמדנ ּו ◌ָמקוֹ ם ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ֵ ׁ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה
ועדן ׁ ◌ְשמוֹ ֶ◌ ׁ ,
במראהֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
במחזה ◌ְוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
לראוֹ ת א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
ואמר ◌ַ ◌ִ ּ
לתַ◌ ָ◌ ְ◌ .,
אהים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
סד( ◌ַ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ,מאוֹ תוֹ
הימנּ ּו,
מטה ◌ֵ ◌ֶ
מעלהֶ◌ּ ִ◌ ,
עדן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ִנ ּזוֹ ן אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָגּ ן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
מחים
הצ ◌ָ ◌ִ
היב ּו ◌ִלים ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ְ
האילנוֹ ת ◌ְ ◌ָ
.נים ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מתדּ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
מנטף
עמים ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ואמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ׁ ,ש ׁ
ׁ◌ֶש ◌ַּב ◌ָגּ ןַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הטוֹ ◌ִבים
מכל ◌ָ ◌ֵ
הגּ ן ◌ִ ◌ָ ּ
מעל ◌ַ ◌ָ
מטה ◌ֵ ◌ַ
עדן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הריחוֹ ת ◌ַ ּ
מהריח ◌ַהה ּוא
וכס ּו ◌ִפיםּ ,ו ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
והנאוֹ ת ◌ְ ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הרים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ְוה ּזוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
עליוִ◌ ,נ ּזוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
וההנאה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ָ ◌ָ
ְוהכ ּס ּוף ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ִּ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ְולמדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וכל
היב ּו ◌ִלים ◌ְ ◌ָ
הארץ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
הצמיחה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשאִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּ◌ַת ◌ְד ׁ ◌ֵשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עדן ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ואחר ◌ָ ּכ,
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
האילנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
וכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הדּ ׁ ◌ָש ◌ִאים ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
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הצמיחה
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ָ◌ ָ◌ ,
ואמר ◌ַ ◌ִ ּ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הצמיחה ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עדןֶ◌ ,זה ּו
הגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
הצמיח ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ָ
עדן ◌ִמ ◌ֶ ּק ◌ֶדם.
אהים ◌ַגּ ן ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב ,ח( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַּטע ה' ◌ֱ ◌ִ
הכלּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
הצמיחה ◌ַ ּ ֹ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֶ◌ ָ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ה ּוא ◌ֵּב ◌ַרר ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֶּ◌ 4
וש ◌ַתל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ַגן
מהם ◌ְ ׁ ◌ָ
המעלה ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
מעדן ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִניםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
ממה ◌ֶּ .יוֹ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
עדןּ ,ו ◌ִ ּ◌ַ
◌ֵ ◌ֶ
צפ ◌ִרים
אשר ׁ ◌ָשם ◌ִ ּ ◌ֳ
נטע ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ָ
לבנוֹ ן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ארזי ◌ְ ◌ָ
עצי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
כד( ◌ִי ◌ְ ׂ
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים? ◌ֵא ּל ּו ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ ּ
יקנּ נוּ ִ◌ .מי ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ ּ
למעלה
להתעוֹ ◌ֵפף ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נפים ◌ַּכ ◌ִ ּצ ּ ◌ֳפ ◌ִרים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להם ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עשה ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
להם,
למקוֹ ם ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ָ ◌ֶ
מדּ ע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ָ
והש ◌ֵּכלּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
להעלוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָּ
לת,
אהים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )ישעיה סד ,ג( ◌ַ ◌ִ
למחכה לוֹ .
יעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ

עדן
ׁשּבגן ֵ ֶ
אילנֹות ֶ ְ ַ
ארזי ֵ -אּלּו ִ ָ
עצי ה' ַ ְ ֵ
יׂשּבעּו ֲ ֵ
ְְִ
אמר
עצי ה' וגו' )קד ,טז( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף כגַ◌ ָ◌ [(:
שׂ ◌ְ ּבע ּו ◌ֲ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ
אידיַ◌ ,על ◌ָ ּכל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ַמ ּ◌ַטע ה' ה ּוא,
יעקב ◌ַ ּבר ◌ִ ◌ִ
ַרבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ִ ּ
נטע? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ואיַ◌ ָ◌ ,
למראהֵ◌ ְ◌ .
נחמד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטע ׁ ◌ָשם ◌ָ ּכל ◌ֵעץ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ציאה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלה ◌ְ ּב ◌ַגן
תיה ,הוֹ ◌ִ ◌ָ
תיה ּו ◌ֵפרוֹ ◌ֶ ◌ָ
אילנוֹ ◌ֶ ◌ָ
הארץ ◌ִ ◌ָ
ציאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ַחר
ואחר ◌ָ ּכּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
עדןַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
להיוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ .וה ּוא פוֹ ◌ֵקד אוֹ תוֹ ,
והכינוֹ ◌ִ ◌ְ
◌ַּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
מעלהֶ◌ .זה ּו
מעדן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפע ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
הטוֹ ב ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
מש ◌ֶקה ◌ְ ּבט ּובוֹ ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
וגוֹ 'ּ ֵ◌ ,
אילנוֹ ת
אל ּו ◌ִ ◌ָ
ארזי ◌ְ
עצי ה' ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ּבעוּ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִי ◌ְ ׂ
עדן.
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

ּובריתֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ּתֹורתֹו ְ ִ
ׁשּקּבל ָ
אברהם ֶ ִ ֵ
אלמלא ַ ְ ָ ָ
ִ ְָ ֵ
וארץ
ׁשמים ָ ָ ֶ
נתקּימּו ָ ַ ִ
ֹלא ִ ְ ַ ְ
עלים וגו' )קד ,יח( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף כב[(.
ליּ ◌ֵ ◌ִ
בהים ◌ַ ◌ְ
הגּ ֹ ◌ִ
הרים ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
ראםָּ◌ ֶ◌ ,
אברהם,
אלא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרי ◌ְּב ◌ִה ◌ָ ּב ◌ְ ◌ָ
אמרַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
נחמן ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְַורב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵ ּבל
ואלמלא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שם ּבוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אשר ◌ָ ׂ
בריתוֹ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵּבל ּתוֹ ◌ָרתוֹ ּו ◌ְ ◌ִ
ּ
וארץ,
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נתק ◌ְימ ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בריתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּתוֹ ◌ָרתוֹ ּו ◌ְ ◌ִ
וארץ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
חקת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ולילה ◌ֹ ּ 4
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר )ירמיה לג( ◌ִאם א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הרים
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קד( ◌ָ ◌ִ
תמה ◌ַעל ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
א ◌ָ ׂ
ש ◌ְמ ּ◌ִתיְ◌ .ו ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ּ
ּ
הגּ בוֹ ◌ִהים
הרים ◌ַ ◌ְ
פנּ יםִ◌ .אם ◌ָ ◌ִ
לש ◌ַ ◌ִ
מחסה ◌ַ ׁ ◌ְ
סלעים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
עלים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בהים ◌ַל ◌ְי ◌ֵ ◌ִ
הגּ ֹ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ּ
ּ
.פנּ יםַ◌ ,אל
אלא ◌ַל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נברא ּו ◌ֶ ◌ָ
לעים א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
והס ◌ָ ◌ִ
עליםְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ִנברא ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַל ◌ְי ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ְ
ּ
התוֹ ◌ָרה
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּק ◌ֵים ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
נברא ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תמה ◌ִ ◌ְ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ּ
ּ
רבי
אמר ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ִ ּ
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ִ◌ ַ◌ .
צט ◌ָ ּוה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
.נּ ◌ְ ◌ַ
ְוכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
◌ ◌ָ
קר ּבוֹ .
ראםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כג( ◌ִּכי ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ְיה ּו ◌ָדהּ ְ◌ ,בה' ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ

לּלבנה
ויׂשראל ַ ְ ָ ָ
לּׁשמׁש ְ ִ ְ ָ ֵ
החׁשּבֹון ַ ֶ ֶ
ֹוׂשים מ ִֹונים ַ ֶ ְ
ֹולם ע ִ
ֻאּמֹות ָהע ָ
עדים וגו' )קד ,יט( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלוְ◌ [(:יה ּו ◌ָדה
ירח ◌ְלמוֹ ◌ֲ ◌ִ
עשׂ ה ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
איביְ◌ ,וגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח,
ערף ְֹ ◌ ◌ֶ
אחיְ◌ ָ◌ ,ידְּ◌ ,ב ֶֹ ◌
אתה יוֹ ד ּוֶ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָּ
לקדּ ׁש
ירחְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
שה ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
עדים ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .ע ◌ָ ׂ
ירח ◌ְלמוֹ ◌ֲ ◌ִ
עשה ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
)תהלים קד( ◌ָ ◌ָ ׂ
למים ◌ַ ◌ְּ
מאירה
בנה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
וראשי ׁ ◌ָש ◌ִניםּ .ו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
חדשים ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
ראשי ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
ּבוֹ ◌ָ ׁ ◌ֵ
לטת ◌ַ ◌ְּ
בנה,
הל ◌ָ ◌ָ
ה.מש  -א ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לטת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ה.משּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַרק ◌ִמן ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
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I

חש ּבוֹ ן ◌ַ ◌ְּ
בנה
לל ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ֶ ׁ ◌ְ
בנהֵ◌ ְ◌ ,
הל ◌ָ ◌ָ
לטת ◌ַ ּ◌ְ
ה.מ ׁשָ◌ ,אז ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תכ ◌ֶנּ ◌ֶסת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
כש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ּ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ניהם ◌ָ ◌ָ ׂ
ה.משּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
תכ ◌ֶנּ ◌ֶסת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אלא ◌ַרק ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
ה.מים
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אהים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אתם ◌ֱ ◌ִ
להאירֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ֹ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאתת ּ ֵ◌ -
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות
אל ּו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ תֶ◌ ׁ ,
והי ּו ◌ְ ֹ ֹ
הארץ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
להאיר ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לימים ּ ֵ◌ -
עדים ּ ֵ◌ -
אל ּו
ימים טוֹ ◌ִביםּ .ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ָ ◌ִ
לא( ◌ִּכי אוֹ ת ◌ִהיאּ .ו ◌ְלמוֹ ◌ֲ ◌ִ
לש ◌ִנים ּ ֵ◌ -
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אל ּו ◌ָ ׁ ◌ֵ
חד ׁ ◌ִשיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
ָראשי ◌ֳ ◌ָ
◌ ׁ ◌ֵ
ראשי ׁ ◌ָש ◌ִניםֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ּ 4
אמר
וזה הוֹ ◌ֵלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בנהִ◌ ְ◌ ְ◌ .
ראל ◌ַל ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ל.מ ׁשִ◌ ְ◌ ,וי ◌ְ ׂ
חש ּבוֹ ן ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
שים ◌ֶ ׁ ◌ְ
עוֹ ◌ִ ׂ
ה*מחה.
לת ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הגדּ ◌ְ ◌ָּ
ית ◌ַהגּ וֹ י לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרב ◌ָ
אלעזרּ ָ◌ ,כת ּוב )ישעיה ט( ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ּ
ית ◌ַהגּ וֹ י ּ ֵ◌ -
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם )דברים ד( ◌ִּכי ◌ִמי גוֹ י
יש ◌ָ ◌ֵ
הרב ◌ָ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
ה*מחה
לת ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הגדּ ◌ְ ◌ָּ
ארץ .לוֹ ּ ִ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
אחד ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
וכת ּוב גּ וֹ י ◌ֶ ◌ָ
◌ָגּ דוֹ לָ◌ ְ◌ ,
]ממש[  -זוֹ ◌ַ ◌ְּ
אמוֹ ת
יש ◌ָ ◌ֵ
תגּ ◌ֶדּ ◌ֶלת ◌ָ ּבאוֹ ר ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ◌ְ ׂ
בנה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
הל ◌ָ ◌ָ
ראלּ 4◌ .
ראל ◌ַ ◌ְּ
ודּ אי
עדיף? ◌ַ ◌ַ
מהם ◌ָ ◌ִ
איזה ◌ֵ ◌ֶ
בנהֶ◌ ֵ◌ ,
לל ◌ָ ◌ָ
ויש ◌ָ ◌ֵ
ל.משׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ְּ
בנה ה ּוא,
הל ◌ָ ◌ָ
וה.מש ׁ ◌ֶשל ◌4א ּמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ּ◌ְ
למעלהׁ ֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
בנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ָ ◌ָ
לבין
ינם ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ַמה ◌ֵ ּב ◌ָ
מאירֵ◌ ְ◌ .
בנה ◌ֵ ◌ִ
הלּ ◌ָ ◌ָ
.מש ◌ִמ ּזוֹ ]הצד[ ◌ַ ◌ְ
◌ְואוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
משלשל ּו ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ֶ ׁ
וה ׁ ◌ְש ּ ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ְ
בנהִ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ַ ּב ◌ְלּ ◌ָ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ראלְ◌ ִ◌ .
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
מה.מ ׁש
אירה ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ונאחז ּו ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ]בו[ ]שמאיר לשמש[ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהְ◌ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בקים ◌ַ ּבה'
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ואתם ◌ַ ◌ְ
ונד ◌ָ ּב ◌ִקים ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ד( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
העליוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
היכם ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ ם.
◌ֱא ◌ֵ ◌ֶ

ּובת זּוגֹו
לויתן ַ
ּגדלים ֵ -אּלּו ִ ְ ָ ָ
ּתּנינם ַה ְ ִ
אלהים ֶאת ַה ַ ִ ִ
וּיברא ֱ ֹ ִ
ִַ ְָ
יער
חיתוֹ ◌ָ ◌ַ
תרמשׂ ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ֹ
דלים ּ ֵ◌ -
לויתן ּו ◌ַבת
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הגּ ◌ִ
הת ◌ִנּ ◌ִינם ◌ַ ◌ְ
אהים ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
ברא ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה
תה ◌ַ ◌ַ
הרמשת  -זוֹ ◌ֶ ֶ◌ ׁ
הח ◌ָ ּיה ◌ָ ֹ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
נפש ◌ַ ◌ַ
ואת ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ז ּוגוֹ ֵ◌ ְ◌ .
נפש אוֹ ◌ָ ּ
)קד ,כ( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף לד[(:
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 Iזוהר תהלים I

הח ◌ָ ּיה
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמי ◌ִהיא ◌ַ ◌ַ
לאר ◌ַ ּב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
משת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא רוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
המ ◌ִים
ליליתֶ◌ ׁ ֲ◌ .
הוי אוֹ ◌ֵמר זוֹ ◌ִ ◌ִ
שת? ◌ֱ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִהיא רוֹ ◌ֶמ ◌ֶ ׂ
אשר ׁ ◌ָש ◌ְרצ ּו ◌ַ ◌ַּ
הדּ רוֹ ם,
מגדּ ◌ִלים אוֹ ◌ָתםֶ◌ ׁ .ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַצד ◌ַ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
למיניהם ֶ◌ ׁ -ש ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
ואנ ּיוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּים
דדיםִ◌ ֳ◌ ָ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
פעים ◌ְ ◌ָ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ְ ׁ
מפש ◌ִירים ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
אנ ּיוֹ ת
אמר )תהלים קד( ׁ ◌ָשם ◌ֳ ◌ִ
בריםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לכים ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
ואת ◌ָ ּכל עוֹ ף
ש ◌ֶחק ּבוֹ ֵ◌ ְ◌ .
יצרת ◌ְל ◌ַ ׂ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
יהלכוּ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ה.מים
אמר )קהלת י( ◌ִּכי עוֹ ף ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
למינה ּו ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּכ ◌ָנף ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
יוֹ ◌ִליֶ◌ ,את ◌ַ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי
יגּ יד ◌ָדּ ◌ָברּ ִ◌ ַ◌ .
נפים ◌ַ ◌ֵ
בעל ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הקוֹ ל ּו ◌ַ ◌ַ
למיםּ ,ו ◌ִמּ .ום
מש ּ◌ַת ◌ִנּ ים ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
נפים ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
מ.ש ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אמרּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ֵ ׁ
◌ָ ◌ַ
מעלה,
למין ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למינה ּו? ◌ַ ּ◌ִ
למינה ּוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ָ ּכָּ◌ ,כת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
מעשי
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ׁ ◌ֵש ׁשְ◌ ,ורוֹ ◌ִאים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
טסים ּו ◌ְמ ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ְואלה ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )שם(
למעלהַ◌ ְ◌ ,
מעלים אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מלַ◌ ,אל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
אמר,
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קלל ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
מדּ ◌ֲעֶ◌ ֶ◌ ,
◌ַגּ ם ◌ְּב ◌ַ ◌ָ
להיוֹ ת! ◌ֶ ּ
אמרנ ּו,
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
צריְ◌ ִ◌ ,
רצת ◌ָ ◌ִ
שת? ◌ַה.וֹ ◌ֶ ◌ֶ
הרמ ◌ֶ ׂ
◌ָ ֹ ◌ֶ
תרמש ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה )תהלים קד ,כ( ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ֹ ׂ
לילהַ◌ ְ◌ .
רוֹ ◌ֵמ ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חיתוֹ
תחים
.ולטתּ ,ופוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ִ
לטים ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
יערֶ◌ ׁ .ש ◌ּ4כ ◌ָּלם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
מזמ ◌ִרים ׁ ◌ִש ◌ָירה
ילהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
צדדים ׁ ◌ֶשל ◌4חצוֹ ת ◌ַה ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ָירה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ועל ◌ֵ ּ
המ ◌ְז ◌ִּכ ◌ִירים ◌ֶאת ◌ַה' ◌ַאל
קטיםַ◌ ְ◌ ,
◌ְוא ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
אל ּו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַּ
לכם.
◌ָדּ ◌ִמי ◌ָ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

ּכּמה
ׁשה ֵּנה ַ ָ
מע ֵׂשי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֶ ִ
למנֹות ֶאת ַ ֲ
ִמי ָיכֹול ִ ְ
ּבפעם
וכּלם ְ ַ ַ
להם ֶח ְׁשּבֹון ְ ֻ ָ
ׁשאין ָ ֶ
מּזה ֶ ֵ
מׁשּנים ֶזה ִ ֶ
ּומחנֹות ְ ֻ ִ
צבאֹות ַ ֲ
ְָ
אחת
ַַ
מעשׂ י* ה' וגו' )קד ,כד( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנוַ◌ [(.ו ◌ֵ ּי ◌ֶל:
רב ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַ ּ
ּ
יצחק
*דהַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דאים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
מצא ד ּו ◌ָ ◌ִ
קציר ◌ִח ◌ִּטים ◌ַו ◌ִי ◌ְ ◌ָ
ימי ◌ְ ◌ִ
◌ְרא ּו ◌ֵבן ◌ִ ּב ◌ֵ
ית
עש ◌ָ
חכמה ◌ָ ◌ִ ׂ
מעשי $ה' ◌ּ-כ ◌ָ ּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואמר) ,תהלים קד( ◌ָמה ◌ַר ּבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ תָּ◌ ֶ◌ .
אלא
קנינָ◌ ּ ַ◌ .$
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
מעשי ◌ַ ◌ָ ּ
הנּ ה ◌ַּכ ◌ָּמה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ֵ
למנוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ִמי ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ
ּ
ּ
וכלם
להם ◌ֶח ׁ ◌ְש ּבוֹ ןָ◌ 4◌ ְ◌ ,
מש ◌ִנּ ים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
מחנוֹ ת ◌ְ ׁ ◌4
צבאוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ָ
פעם
דדים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
הצ ◌ָ ◌ִ
זיקים ◌ְ ◌ָ
אחתְּ◌ ,כמוֹ ּ ◌ַפ ּ◌ִטי ׁש ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ִ ◌ִ
פעם ◌ַ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ
אחתּ ָ◌ ,כּ ָ◌ ַ◌ ,
מש ◌ִנּ ים
מחנוֹ ת ◌ְ ׁ ◌4
מינים ּו ◌ַ ◌ֲ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא מוֹ ◌ִציא ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
ּ
ּ
ראהּ ְ◌ ,ב ◌ִד ּב ּור
בא ◌ְ ◌ֵ
אחתֹ ּ .
פעם ◌ַ ◌ַ
וכ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
להם ◌ֶח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן4◌ ְ◌ ,
◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
נעש ּו ּו ◌ְבר ּו ◌ַח
מים ◌ַ ◌ֲ ׂ
דבר ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נעשה ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
יחד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ּו ◌ְבר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
הדּ ּב ּורּ .ו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו  -זוֹ ◌ָהר ּו ◌ַחֶ◌ .זה
דבר ה' ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִ
צבאםִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
ּ◌ִפיו ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ַּכ ◌ָּמה
צאים ◌ֵ ◌ֶ
ונכללים ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִלי ◌ֶזה א הוֹ ◌ֵלִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,,
אחת.
פעם ◌ַ ◌ַ
והכֹל ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
למ ◌ֲחנוֹ תּ ַ◌ ְ◌ ,
מחנוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
צבאוֹ ת ◌ַל ◌ְ ּצ ◌ָבאוֹ תּ ,ו ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ָ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
לברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מאירים
צאים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּמ ◌ָהאוֹ ר ◌ַהה ּוא יוֹ ◌ְ ◌ִ
נסתר ◌ֶ ◌ָ
הוֹ ◌ִציא אוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
והתפ ◌ְ.ט ּו
צאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
התגּ ּל ּוּ ,ו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ָהאוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
העליוֹ ן.
ְונעש ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָהאוֹ רוֹ תְ◌ ,וה ּוא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֲ ׂ
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התפ ◌ֵ.ט ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ְועוֹ דָ◌ ,האוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ועשה ◌ָּ◌ 4
אמן ,אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ
חתוֹ ןּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ר
הת ◌ְ ּ
ועשה ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
מאירׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ִ
למטה.
למעלה ,רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להתק.ר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מאיר ,רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ִ
להתק.ר ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
והאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה
מעלהָ◌ ְ◌ .
להאיר ◌ַ ּב ◌ֶ ּק ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נק ׁ ◌ָשר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מטה ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ַב ◌ֶ ּק ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ָּ
החילוֹ ת
מעלה ,מוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מאיר ◌ַּב ◌ֶ ּק ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ֵ ◌ִ
מעשי ,ה' ◌ּ4כ ◌ָּלם
רב ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רביםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָמה ◌ַ ּ
למינים ◌ַ ◌ִ ּ
ְוהמ ◌ֲחנוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ַּ
ית ◌ְוגוֹ '.
ש ◌ָ
חכמה ◌ָע ◌ִ ׂ
◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ

וזרע
יחד ְ ָ ַ
נטל ַה ֹּכל ַ ַ
ּבחכמה ַ ָ -
מע ָׂשיו ְ ָ ְ ָ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָע ָׂשה ַ ֲ
ַָ
ּבזמּנֹו
ואחד ִ ְ ַ
אחד ְ ֶ ָ
יצאּו ָּכל ֶ ָ
ואחר ָּכְ ָ 3
ֹותם ְ ַ ַ
א ָ
מעשׂ י* ה' וגו' )קד ,כד( ] :זוהר ח"ג פ' תזריע )דף מ"גִ◌ [(.א ◌ָ.ה
◌ָמה ◌ַר ּב ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מעשי $ה'ַּ◌ ,כ ◌ָּמה
רבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתחָ◌ ,מה ◌ַ ּ
תזריעַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
משל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ׁ ָ◌ .
מעשי ◌ַ ּ◌ֶ
ַרבים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ ◌ִ ּ
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַקח ◌ְּב ◌ָידוֹ
ואחר ◌ָ ּכ ,יוֹ ◌ֵצא ◌ָ ּכל
אחתַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פעם ◌ַ ◌ַ
וזרע אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
יחדַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זרעים ◌ַ ◌ַ
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חכמה,
שיו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מע ◌ָ ׂ
לבדּ וֹ ּ ָ◌ .כַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ ׂ
ואחד ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ֲ
אחד
יצא ּו ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכְ◌ ָ◌ ,
וזרע אוֹ ◌ָתםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יחד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הכֹל ◌ַ ◌ַ
נטל ◌ַ ּ
בחכמה ◌ָ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר
יתַ◌ ָ◌ .
עש ◌ָ
חכמה ◌ָ ◌ִ ׂ
זמנּ וֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ּ-כ ◌ָ ּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואחד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶל,
מעשי $ה'ַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַר ◌ִּבים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אבאָ◌ ,מה ◌ַר ּבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
מעשי ◌ַ ◌ֶּ
הקדוֹ ׁשָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
חכמה
חכמהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וכלם ◌ְסת ּו ◌ִמים ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צאים ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ֶ ◌ָּ
אלא
חכמהְ◌ ,וא יוֹ ◌ְ ◌ִ
יתּ4◌ .כ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עש ◌ָ
◌ָ ◌ִ ׂ
ונתת ◌ְ ּק ◌ִנים.
הכל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
נעשים ◌ַ ּ ֹ
מ.ם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
הב ◌ָינהּ ,ו ◌ִ ◌ָ
בילים ◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
חכמה
ועל ◌ֶזה ּ4◌ -כ ◌ָּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יתכוֹ ◌ָנןַ◌ ְ◌ ,
בתב ּו ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ּ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי כד( ּו ◌ִ ◌ְ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ◌ָ.ם
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הארץ  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הארץֶ◌ ָ◌ ָ◌ .
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
בינהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
יתְּ◌ ,ב ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ
◌ָע ◌ִ ׂ
הלכים ◌ֶאל
חלים ֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ◌ִ
אמר )קהלת א( ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
מתמ ּ◌ֵלאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
כל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַה ּ ֹ
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אחר ◌ָ ּכֶ◌ .,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ציאה אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ
קנינֶ◌ ׁ - ,ש ◌ִהיא מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּים ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
)בראשיתב( ◌ֵ ◌ֶּ
ראם.
ראםּ ְ◌ ,בה' ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
הב ◌ְ ◌ָ
והארץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ה.מים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלה תוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קנינ.,
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ָ◌ ,,

ֹורע
ּביחד ְוז ֵ ַ
זרעים ְ ַ ַ
קׁשרי ְ ָ ִ
הרּבה ִ ְ ֵ
ּבידיו ַ ְ ֵ
ׁשּנֹוטל ְ ָ ָ
לאיׁש ֶ ֵ
מׁשל ָ ִ
ָ ָ
ּבלבּדֹו ָּכ3
ואחד ִ ְ ַ
אחד ְ ַ ַ
יֹוצא ָּכל ֶ ָ
ואחר ָּכֵ 3
אחד ְ ַ ַ
ּבפעם ֶ ָ
ֹותם ְ ַ ַ
א ָ
ואחר
אֹותם ְ ַ ַ
וזרע ָ
הּכל ָי ַחד ְ ֶ ַ
ולקח ַ ֹ
ּבחכמה ְ ָ ַ
מע ָׂשיו ְ ָ ְ ָ
הּקּב"ה ָע ָׂשה ַ ֲ
ַָֻ
ּבזמּנֹו
ואחד ִ ְ ַ
אחד ְ ֶ ָ
יצאּו ָּכל ֶ ָ
ָּכָ ָ 3
מעשׂ י& ה' וגו' )קד ,כד( ] :זוהר ח"ג )דף מב (:זוהר תורה[ רבי
רב ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַ ּ
הארץ
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ
חכמה ◌ָע ◌ִ ׂ
מעשי 5ה' ◌ּ-כ ◌ָ ּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חזקיה ◌ָמה ◌ַר ּבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קנינ ,5כמה גדולים מעשי המלך הקדוש בעולם ,משל לאיש
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
שנוטל בידיו הרבה קשרי זרעים ביחד וזורע אותם בפעם
אחד ,ואח"כ יוצא כל אחד ואחד בלבדו ,כך הקב"ה עשה
מעשיו בחכמה ,ובחכמה לקח הכל יחד וזרע אותם ,ואח"כ
יצאו כל אחד ואחד בזמנו ,זש"כ כלם בחכמה עשית ,א"ר
אבא מה רבו מעשיך ה' ,כמה גדולים הם מעשי המלך הקדוש,
וכלם נסתרים בחכמ"ה ,זה שכתוב כלם בחכמה עשית ,כלם
בחכמה נכללים ואין יוצאים לחוץ אלא בנתיבות יודעים אל
הבינה ,ומשם נעשים כלם ונתתקנו ,זש"כ )משלי כד( ובתבונה
יתכונן ,וע"ד כלם בחכמה עשית בבינה ,מאלה הארץ קנינך,
האר"ץ ,זו כנסת ישראל ,שמשם נתמלאית מהכל ,כמש"כ
)קהלת א( כל הנחלים הולכים אל הים וגו' ,קנינך ,שהיא מוציאה
אותם אח"כ ,זש"כ אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ,בה
בראם ,לפיכך מלאה הארץ קניניך.
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מי יכול לספר מעשי הקב"ה
מע ◌ֶשׂ י& ה' )קד ,כד( ] :זוהר ח"א )דף קנ"ו (.זוהר תורה[ רבי
רב ּו ◌ַ ◌ֲ
◌ָמה ◌ַ ּ
יצחק אמר מה רבו מעשיך ה' וגו' .מקרא זה נתבאר
בכמה מקומות ,אבל מי יכול לספר מעשי הקב"ה ,שהרי
כמה חילות ומחנות משונים זה מן זה שאין להם מספר,
וכלם יצאו ברגע אחד ,כפטיש המוציא ניצוצות לכל צד
ברגע אחד ,כך הקב"ה הוציא כמה מינים מחנות משונים זה
מן זה שאין להם מספר ,וכלם בזמן אחד ,בוא וראה בדבור
וברוח יחד נברא העולם ,שכתוב בדבר ה' שמים נעשו
וברוח פיו כל צבאם ,בדבר ה' זה דבור ,וברוח פיו זה רוח,
זה בלא זה אינו הולך ,נכלל זה בזה ויצא מהם כמה חילות
לחילות ומחנות למחנות ,והכל בזמן אחד ,בוא וראה כאשר
רצה הקב"ה לבורא העולם ,הוציא מאור נסתר אחד קמ ומן
המאור ההוא יוצאים ומאירים כל אותן מאורות הנגלים,
ומאותו המאור יצאו ונתפשטו ונעשו שאר המאורות ,והוא
עולם העליון ,ועוד התפשט אותו מאור העליון ועשה
אומנות מאור שאינו מאיר קמא ועשה עולם התחתון ,ולפי
שהוא מאור שאינו מאיר נצרך להתקשר למעלה ונצרך
להתקשר למטה קמב ובהתקשרות שלמטה נתקשר להיות
זיו הזוהר
קמ .זו הבינה ,וממנה נשתלשלו שאר הספירות מאורות הנגלים ,וממנה
תבא להן הארת השפע :קמא .זו המלכות בחי' לבנה :קמב .ההתקשרות
דלעילא היינו עם התפארת לקבלת השפע ,וההתקשרות שלמטה היינו
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נואר בהתקשרות שלמעלה ,וזה המאור שאינו מאיר
בהתקשרות שלמעלה הוציא כל החילות והמחנות של
הרבה מינים ,זש"כ מה רבו מעשיך ה' וגו' קמג וכל מה
שבארץ כן גם למעלה ,ואין לך דבר קטן בעולם הזה שאינו
תולה בדבר אחר עליון שנפקד עליו למעלה ,ובשביל זה
כאשר נתעורר הדבר למטה נתעורר אותו שנפקד עליו
למעלה ,כיון שהכל נאחז זה בזה.

ּבני
ׁשבטים ְ ֵ
ׁשנים ָע ָׂשר ְ ָ ִ
קטּנֹות ִעם ְּגדֹולֹות ֵ -אּלּו ֵהם ְ ֵ
ַחּיֹות ְ ַ
ארי
ואחד ֲ ִ
זאב ְ ֶ ָ
ואחד ְ ֵ
ּילה ְ ֶ ָ
אחד ַא ָ ָ
ּבׁשלמּות ֶ ָ
בהם ִ ְ ֵ
ׁשּנמצאּו ָ ֶ
יעקב ֶ ִ ְ ְ
ֲַ ֹ
טלה
ואחד ָ ֶ
ְֶָ
בא
ידים )קד ,כה( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלהֹ ּ [(:
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ◌ַה ◌ָיּ ם ◌ָגּ דוֹ ל ּו ◌ְ ◌ַ
רמש
ידים ׁ ◌ָשם ◌ֶ ◌ֶ ׂ
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ראהָּ◌ ,כת ּוב )תהלים קד( ◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָגּ דוֹ ל וּ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
ּ
מספר ◌ַח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ואין ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ דוֹ לוֹ תֶ◌ .זה ◌ַה ◌ָים ◌ָגּ דוֹ ל  -זוֹ
להס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ָ
רצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יעקבְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מדת ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ֹ
מהעוֹ ◌ָלם.
ה.כינה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מצטמצם ׁ ◌ָשם.
ונש ◌ָלם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מתמלא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ידים ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ּו ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
מס ּ ◌ָפר ֶ◌ ׁ -ש ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואין ◌ִ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ֵ
רמ ׂ
ׁ◌ָשם ◌ֶ ◌ֶ
זיו הזוהר
עם צדיקי הדור לקבל עבודתם הקדושה תורה תפלה ומצות שעי"ז
תתעלה להתקשרות שלמעלה :קמג .ועל פי זה יתבאר כלם בחכמה
עשית ,שהתחלת הבריאה היתה בחכמה העליונה וגמר הבריאה בחכמה
זעירא שהיא המלכות:
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קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ּ ֵ◌ -
עשר
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ִנמצא ּו ׁ ◌ָשםַ◌ .ח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ְ
ואחד
אחד ◌ַא ◌ָ ּי ◌ָלהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
בהם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותָ◌ ֶ◌ ,
מצא ּו ◌ָ ◌ֶ
יעקב ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
בטיםּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אחד,
אריה ◌ֶ ◌ָ
יצחקֵ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
טלהַ◌ ָ◌ .
וא ◌ָחד ◌ָ ◌ֶ
אריֶ◌ ְ◌ ,
ואחד ◌ֲ ◌ִ
זאבָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ
להמ ◌ֵצא ◌ַח ּיוֹ ת
ואחד ◌ְגּ ◌ִדיֵ◌ ְ◌ ,
זאבָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ֵ
אחדָ◌ ֶ◌ ,
ְוטלה ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֶ
וכן ◌ּ4כ ◌ָּלםָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת.
◌ְ ◌ַ

ּבעּגּול ְּכמֹו ַּכּדּור
מתּגלּגל ְ ִ
ָּכל ַה ִּיּׁשּוב ִ ְ ַ ְ ֵ
ידים וגו' )קד ,כה( :
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
היּ ם ◌ָגּ דוֹ ל ּו ◌ְ ◌ַ
◌ֶזה ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ָּכל ◌ַה ◌ִ ּי)וּ ב
רש יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
סבא ּ ◌ֵפ ◌ַ ׁ
המנוּ ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ַ ◌ְ
וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
למעלה,
וא ּלוּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטה ◌ְ ◌ֵ
מת ◌ַגּ ◌ְל ◌ֵגּ ל ◌ְּב ◌ִעגּ וּ ל ּ◌ְכמוֹ ◌ַּכדּ וּ רּ ֶ◌ ֵ◌ ,
◌ִ ◌ְ
אלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
האויר ◌ְּכ ◌ִפי ◌ָּכל
מ)נּ וּ י ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
מראיהן ◌ִ ◌ִ
משנּ וֹ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ְוכל אוֹ ◌ָתן ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌-
◌ ◌ָ
ולכן
אדםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָמקוֹ ם וּ ◌ָמקוֹ םְ◌ ,ועוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִק ּיוּ ◌ָמן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לאלהֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
חש ּוֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ֵי ׁש ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ּב ◌ִ ּיּ .ובְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאיר ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
לאלה
לאלה ◌ָ ׁ
יוֹ ם ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
נמצא
ויש ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ּלוֹ יוֹ םְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לילהׁ ֵ◌ ְ◌ .
לאלה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ספרי
אמר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
קטנּ הֶ◌ ְ◌ .
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ָ
לש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
לילה ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ְ ׁ ◌ָ
ּבוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ּ
הרא ׁשוֹ ן ◌ָ ּכ ,ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ,
אדם ◌ָ ◌ִ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
הק ◌ְדמוֹ ◌ִניםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נפלאים
נפליתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קלט( אוֹ ◌ְדַ◌ ,על ◌ִּכי נוֹ ◌ָראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הכל
ולכן ◌ַ ּ ֹ
מעשי $ה'ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב )שם קד( ◌ָמה ◌ַר ּבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מעשיָ◌ ְ◌ .,
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
החכמהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
למחל ◌ֵקי ◌ְתח ּו ◌ִמים,
לבעלי ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נמסר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ָיפהְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶ
יש ◌ַּב ◌ָ ּים,
התוֹ ◌ָרהְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ֵ ׁ
עמק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ◌ָ ֹ
ש ◌ָ ּכת ּוב )קד,
משנּ וֹ ת זוֹ ◌ִמ ּזוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
בר ּיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌-
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּבוֹ ּ◌ַכ ּ◌ָמה ◌ְ ◌ִ
מספר ◌ַח ּיוֹ ת
ואין ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
רמש ◌ְ ◌ֵ
ידים ׁ ◌ָשם ◌ֶ ◌ֶ ׂ
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
כה( ◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָגּ דוֹ ל וּ ◌ְ ◌ַ
והכל
לויתן ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
יה ◌ֵּלכוּ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אנ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ דלוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ֳ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
בכל
מעלהּ .ו ◌ְ ◌ָ
והכֹל ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ָתל ּוי ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה )ומתקשר זה בזה(ּ ַ◌ ְ◌ ,
]זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף ט[(:
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אדםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
כלַ◌ ,רק ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ֵאין ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַ ּב ּ ֹ
מעליו.
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ונאבד ּו ◌ָ ּכל
והתרע ׁש ◌ַה ◌ָ ּיםְ◌ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הגּ דוֹ לֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
סבא ּ ◌ָפ ◌ַר ׁש ◌ַל ◌ָ ּים ◌ַ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְנהוֹ ◌ַראי ◌ָ ◌ָ
בילים
וירד ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
והתרחש לוֹ ◌ֵנסַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
פינהׁ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בס ◌ִ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ַ ּ◌ְ
וראה ◌ֵמאוֹ ◌ָתן
אחדָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ליּ .וב ◌ֶ ◌ָ
תחת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ◌ִ
ויצא ◌ַ ◌ַ
ללב ◌ַה ◌ָ ּיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְיד ּו ◌ִעים ◌ְ ◌ֵ
ללים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ידע ◌ָמה
פלהְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
מתפ ◌ְ ◌ִ
והי ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
קטנּ וֹ תָ◌ ְ◌ ,
הב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ּ4כ ◌ָּלן ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
אמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
ועלהַ◌ ָ◌ .
התרחש לוֹ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מריםׁ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
אוֹ ◌ְ ◌ִ
ריהם ◌ַ ◌ַ ּ
העליוֹ ◌ִנים .אוֹ י
הסוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נס ּ◌ְת ◌ֵרי ◌ַ ּ
דעים ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
מאמיניםֵ◌ .מאוֹ תוֹ יוֹ ם,
בריהם ◌ְוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
לקים ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר ּו
היה ּבוֹ ◌ֶכהְ◌ ָ◌ .
מרים ◌ְדּ ◌ַבר ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ָ◌ ,
לבית ◌ַרב ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
היה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עברתי ◌ַעל ◌ֱאמ ּו ◌ַנת
להםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אתה ּבוֹ ◌ֶכה? ◌ָ ◌ַ
לוֹ ָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ַ ּ◌ָ
מהדּ ין ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
חכמיםּ ,ופוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ברי ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ

ּבגֹורלֹו
היה ְ ָ
ּכּנרת ָ ָ
וים ִ ֶֶ
ּימין ֶׁשל ַהּגּוף ְ ָ
היה ׁשֹוק ַה ָ ִ
ְזבּולּון ָ ָ
ּתכלת
הח ָּלזֹון ֶׁשל ַה ְ ֵ ֶ
נמצא ַ ִ
ּומּכאן ִ ְ ָ
ִָ
ידים וגו' )קד ,כה( ] :זוהר ח"ב פ' בשלח )דף מ"ח[(:
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
היּ ם ◌ָגּ דוֹ ל ּו ◌ְ ◌ַ
◌ֶזה ◌ַ ◌ָ
המ ◌ְר ◌ָ ּכבוֹ תּ4◌ ,כ ◌ָּלם
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ּ◌ֶ
מעלה ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ַּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
דרגוֹ תֶּ◌ ֵ◌ .
◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ֵ ◌ֶּ
ואלה
אלה ◌ֶ ◌ְ
אלה ◌ְּב ◌ֵא ◌ֶּלהְ◌ ,דּ ◌ָרגוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
והמ ◌ֲחנוֹ ת,
וכל ◌ָהא ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
עליהםָ◌ ְ◌ ,
דש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הק ◌ ׁ
וח ּיוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
תחתוֹ ◌ִניםַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
מאמרה
סעים ◌ְ ◌ַ
מאמרה נוֹ ◌ְ ◌ִ
סעים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ּ4כ ◌ָּלם נוֹ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ ּ
ידיהַ◌ .על ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ ּ
הח ּיוֹ ת ◌ֲאח ּוזוֹ ת
הח ◌ָ ּיה )העליונה הקדושה( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ַ
חוֹ ◌ִניםְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ַ
לח ּיוֹ ת )אלו יורדות
בילה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּב ּהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
והש ּ◌ַת ◌ְל ׁ ◌ְשל ּו )ונתקנו( ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ּ
העליוֹ ◌ִנים
וכל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דרגוֹ תָ◌ ְ◌ ,
ונאחזוֹ ת ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
ואלו יורדות(ָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ .
וש ◌ִטים ◌ַּב ◌ָ ּיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד ,כה( ◌ֶזה
לכים ◌ְ ׁ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים הוֹ ◌ְ ◌ִ
והת ◌ְ ּ
◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
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עלה
כש ּ◌ַמ ◌ָ ֹ ◌ֶ
מס ּ ◌ָפר ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ואין ◌ִ ◌ְ
רמש ◌ְ ◌ֵ
ידים ׁ ◌ָשם ◌ֵ ◌ֶ ׂ
רחב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּים ◌ָגּ דוֹ ל וּ ◌ְ ◌ַ
זעףְ◌ ,ור ּו ◌ַח
ונמצא ◌ַ ◌ַ
האנ ּיוֹ ת עוֹ לוֹ ת ◌ְויוֹ ◌ְרדוֹ תָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ָ ּים ◌ֶאת ◌ַגּ ◌ָּליוּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
לכל ◌ַצדֶּ◌ ֵ◌ ,
אלה
מתפ ◌ְ ּז ◌ִרים ◌ְ ◌ָ
דגי ◌ַה ◌ָ ּים ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
חזקּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
עליו ◌ְּב ֶֹ ◌
לכת ◌ָ ◌ָ
קשה הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ׁ ◌ָ
לצפוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ ּ
ערבֶּ◌ ֵ◌ ,
◌ַל ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרח ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ ּ
וכל אוֹ ◌ָתם
לדּ רוֹ םָ◌ ְ◌ .
ואלה ◌ַ ◌ָ
למ ◌ֲ ◌ָ
ואלה ◌ַ ּ◌ַ
אלה ◌ַ ◌ָ ּ
קחים אוֹ ◌ָתם
עליהם ,לוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ָהרֹ ׁ ◌ֶשם ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
העפר.
מערוֹ ת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
לעים אוֹ ◌ָתם ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
ּובוֹ ◌ְ ◌ִ
ממקוֹ ◌ָמםְ◌ ,וא עוֹ לוֹ ת ◌ְויוֹ ◌ְרדוֹ תְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָת ּה
האנ ּיוֹ ת א נוֹ ◌ְסעוֹ ת ◌ִ ּ◌ְ
וכל ◌ָ ◌ֳ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
זעף
לה ׁ ◌ְש ◌ִלים ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ
מנהיג ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ואז ◌ָ ּכל
ונמצאת ◌ְמנ ּו ◌ָחהָ◌ ְ◌ .
מרגזוֹ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ָ ּיםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֶלה ◌ַעל ◌ַה ◌ָ ּיםׁ ,שוֹ ◌ֵכְ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
מאלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ול ◌ְשׂ ֹ
לימין ◌ְ ◌ִ
ישרְ◌ ,וא סוֹ טוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דרָ◌ ׁ ָ◌ ,
האנ ּיוֹ ת הוֹ ◌ְלכוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֳ ◌ִ
וכל ◌ְדּ ◌ֵגי ◌ַה ◌ָ ּים
וקאָ◌ ְ◌ .
לשׂ ◌ֶחק ּבוֹ ֶ◌ .זה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
יצרת ◌ְ ◌ַ
יהלכוּ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אנ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ׁ ◌ָשם ◌ֳ ◌ִ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
*דה
וח ּיוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
עליהַ◌ ְ◌ ,
הח ּיוֹ ת ◌ְשׂ ◌ֵמחוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ַ
למקוֹ ◌ָמםָ◌ ְ◌ ,
מת ◌ַּכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
ישׂ ◌ֲחק ּו ׁ ◌ָשם.
ה*דה ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ַח ◌ַ ּית ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
העליוֹ נוֹ ת ◌ְשׂ ◌ֵמחוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב מ( ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מעלה ◌ֵ ׁ
ראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
למטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ֵי ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּיםְּ◌ .כמוֹ
יש ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למ ּ◌ָטהְּ◌ .כגוֹ ן
יש ◌ְ ◌ַ
מעלה ◌ֵ ׁ
העליוֹ ןְּ◌ .כגוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ררנ ּו
התעוֹ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ִ ◌ְ
מטה ◌ֵי ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּים ◌ַה ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ןַ◌ .הגּ ּוף ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּיםֵ◌ ֲ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ארַ◌ ֹ ָ◌ ,
לחברינ ּו◌ ֶֹ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
ורחבֹ ,רא ׁש ּו ◌ְזרוֹ עוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ו*ערוֹ ת ◌ַהגּ ּוףַ◌ ,ה ּ ֹכל ◌ְּכמוֹ
למ ּ◌ָטה ◌ַל ◌ָ ּים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ּ◌ָטהּ ָ◌ ,כַ◌ ,גּ ם
בשמוֹ ּ .ו ◌ְכמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ִ ׁ ◌ְ
והכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,,
הראש ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּים ּו ◌ְזרוֹ עוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְוג ּוף ◌ַה ◌ָ ּיםָּ◌ .כת ּוב )בראשית מט( ◌ְזב ּו ◌4לן
◌ָ ֹ ׁ
היה ◌ְ ּבגוֹ ◌ָרלוֹ ּ ָ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְלחוֹ ף
אחד ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ָים ◌ֶ ◌ָ
יש ּ ֹכןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ימים ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְלחוֹ ף ◌ַ ּ◌ִ
אמר
וירכתוֹ ◌ַעל ◌ִצידןַּ◌ ,כ ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ןָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
החברים ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ימים? ◌ַו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
היה ׁשוֹ ק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ֶשל ◌ַהגּ ּוףָ◌ ְ◌ ,וים
יעקבְ◌ .זב ּול ּון ◌ָ ◌ָ
יצאי ◌ֶ ◌ֶירֹ ֲ◌ ַ◌ ,
)שמות א( ◌ְ ◌ֵ
נמצא ◌ַ ◌ִ ◌ָּ
כלת.
הת ◌ֵ ◌ֶ
החלזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ְ
מכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְ ּבגוֹ ◌ָרלוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
◌ִּכ ◌ֶנּ ◌ֶרת ◌ָ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

ּׁשבעה ְ ֶוזה הּוא
ֹותם ַה ִ ְ ָ
למעלה ֵמא ָ
נסּתר ְ ַ ְ ָ
עליֹון ִ ְ ָ
רקיע ֶ ְ
ֵיׁש ָ ִ ַ
לכּלם
ּומאיר ְ ֻ ָ
ׁשּמנהיגם ֵ ִ
הרקיע ֶ ַ ְ ִ ָ
ָָ ִ ַ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
יהלּ כ ּון )קד ,כו( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף פוֹ ּ [(.
אניּ וֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
שם ◌ֳ ◌ִ
ׁ ◌ָ
וזה ה ּוא
ה.בעהֶ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נסתר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
רקיע ◌ֶ ◌ְ
◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אלה
וזה ◌ֵאינוֹ נוֹ ◌ָדעְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
לכ ◌ָּלםֶ◌ ְ◌ ,
מאיר ◌ְ ◌4
נהיגם ּו ◌ֵ ◌ִ
הרקיע ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ועמקָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
עליו.
מהים ◌ָ ◌ָ
וכלם ּ◌ְת ◌ֵ ◌ִ
נסתר ◌ְ ◌ָ ֹ
ׁ◌ֶש6א ◌ְיד ּו ◌ָעהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
מב ◌ֶטן
נקרא ◌ִמ"יְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ִ ◌ֶּ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יצא ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ָ ּכל
הרקיע ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
וזה ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ונאמרֶ◌ ְ◌ .
הק ◌ַרחַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ִמי ◌ָ ◌ָ
מכ ◌ָּלם ◌ְוא
חתוֹ ן ◌ִ ◌ּ4
רקיע ׁ ◌ֶשה ּוא ּ◌ַת ◌ְ ּ
למטה ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה.בעהִ◌ ְ◌ .וי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הרקיע
מאיר ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
חתוֹ ן ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ִ
מאירּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ֵ ◌ִ
מתחבר ◌ִע ּמוֹ ּ ,ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
ללם
הלל ּו ה ּוא ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
עליהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
קרא ◌ִמ"יִ◌ .מּ .ום
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הרקיע ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ונקרא ◌ָיםֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אליו,
ונכנסים ◌ֵ ◌ָ
נחלים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נעשים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
האחרים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
הרקיעים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ועל ◌ֶזה
למיניהםַ◌ ְ◌ .
ודגים ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ֵפרוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
העליוֹ ןְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ׂ
ְואז ה ּוא ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ָ
ואין
רמש ◌ְ ◌ֵ
ידים ׁ ◌ָשם ◌ֶ ◌ֶ ׂ
רחב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים קד( ◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָגּ דוֹ ל וּ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
דלוֹ ת.
קטנּ וֹ ת ◌ִעם ◌ְגּ ֹ
מספר ◌ַח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ

ׂשחק ּבֹו
יצרּת ְל ַ ֶ
לויתן ֶזה ָ ַ ְ ָ
ְִָָ
אמר,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
יהלּ כ ּון )קד ,כו( ] :זוהר ח"ב פ' בשלח )דף נּ ִ◌ ַ◌ [(:
אניּ וֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
שם ◌ֳ ◌ִ
ׁ ◌ָ
לשׂ ◌ֶחק ּבוֹ .
יצרת ◌ְ ◌ַ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
יהלכוּ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אנ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ָּכת ּוב )תהלים קד( ׁ ◌ָשם ◌ֳ ◌ִ
וש ◌ִטים ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים
לכים ◌ְ ׁ ◌ָ
יה ◌ֵּלכ ּון ּ ְ◌ -באוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּים ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ְ ◌ִ
אנ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ָשם ◌ֳ ◌ִ
לשׂ ◌ֶחק ּבוֹ ַ◌ .ר ◌ִ ּבי
יצרת ◌ְ ◌ַ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
רגּ הָ◌ ,אז ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להתח ◌ֵ ּבר ◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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I

חביב ּות
אחר ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶרה ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
למעלה יוֹ ◌ֵתרֵ◌ ,י ׁש ◌ִז ּו ּוג ◌ַ ◌ֵ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ִיצחק ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
אמר
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,מי זוֹ ◌ֶכה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִז ּו ּוג? ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למיםַ◌ ָ◌ .
נפרד ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ ,
וקא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאַ◌ ָ◌ .
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאַ◌ .דּ ◌ְ ◌ָ
לוֹ ִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אמר לוֹ ,
לשׂ ◌ֶחק ּבוֹ ַ◌ ָ◌ ,
יצרת ◌ְ ◌ַ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ַוהרי ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
לשׂ ◌ֶחק ּבוֹ ַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ָמע
יצרת ◌ְ ◌ַ
לויתן ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יפה
ניכם ◌ָ ◌ֶ
אבאְ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ֶ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ֶזהֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ְו ּ ֹזאת ◌ֵהם ◌ְיד ּו ◌ִעיםַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
והכל ◌ָ ◌ִ
יפהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
וקא ◌ָ ◌ֶ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אמרתםֶ◌ ְ◌ ,וזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
תענּ ג ◌ַעל
יקיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נח( ◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
להתענּ ג ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ה'.

ּכׁשאינֹו
אדם ֶא ָּלא ְ ֶ ֵ
רעה ְלׁשּום ָ ָ
ֹוׂשה ָ ָ
ּקּב"ה ע ֶ
ׁשאין ַה ָ ָ
מּכאן ֶ ֵ
ִָ
יּבהלּון
ּפניֵ ָ ִ 3
'ּתס ִּתיר ָ ֶ
ׁשּכתּוב ַ ְ
מאליו ֶ ָ
ּכלה ֵ ֵ ָ
מׁשּגיח ּבֹו  -הּוא ָ ֶ
ַ ְִ ַ
יגועּון'
רּוחם ִ ְ ָ
ּתסף ָ
ֵֹ
רבי
יב ◌ֵהל ּון ◌ְוגוֹ ' )קד ,כט( ] :זוהר ח"א פ' וירא )דף קיחּ ִ◌ ַ◌ [(:
סתיר ּ ◌ָפ ◌ֶני* ◌ִ ◌ָ ּ
ּ ◌ַת ◌ְ ּ ◌ִ
הדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזה
ראינ ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ ◌ֵפ ◌ַר ׁש ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
אמר ,א ◌ָ ◌ִ
חנן ◌ָ ◌ַ
יוֹ ◌ָ ◌ָ
יב ◌ֵהלוּ ן ◌ְוגוֹ '.
סתיר ּ ◌ָפ ◌ֶניּ ָ◌ ִ◌ $
אמר )תהלים קד ,כט( ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
דוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
אדםָּ◌ ֶ◌ ,
מכאן ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
לש ּום ◌ָ ◌ָ
רעה ◌ְ ׁ
שה ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ִ ◌ָ ּ
סתיר ּ ◌ָפ ◌ֶני,
מאליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
יח ּבוֹ  -ה ּוא ◌ָ ּכ ◌ֶלה ◌ֵ ◌ֵ ◌ָ
מש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
ואחר ◌ָ ּכ) ,שם( ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ַּלח רוּ ◌ֲח$
יגוע ּון ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ת ◌ֵסף ר ּו ◌ָחם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יב ◌ֵהל ּון ּ ֹ
◌ִ ◌ָ ּ
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יש ◌ַמח ה'
יהי ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ׂ
ואחר ◌ָ ּכ) ,שם( ◌ְ ◌ִ
יב ◌ֵראוּ ן ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ָ ּ
ימ ◌ֵלא
ואזי ◌ַ ◌ְ
מעשיוַ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ה*חוֹ ק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קכו( ◌ָאז ◌ִ ◌ָּ
עשה
צחק ◌ָ ◌ָ ׂ
ש ◌ָרה ◌ְ ֹ
אמר ◌ָ ׂ
ות ◌ֶ
שחוֹ ק ּ ◌ִפינ ּו ּו ◌ְל ׁשוֹ ◌ֵננ ּו ◌ִר ◌ָנּ הֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ׂ
יש ּו ◌ָעתוֹ .
מח ◌ִּב ׁ
ש ֹ ◌ַ
אהיםִ◌ ,ל ◌ְ ׂ
◌ִלי ◌ֱ ◌ִ

קרֹוביו
אצלֹו ְ ָ
ֹואה ֶ ְ
לראֹות ְור ֶ
נּתנה לֹו ְרׁשּות ִ ְ
ׁשאדם ֵמת ִ ְ ָ
ּבׁשעה ֶ ָ ָ
ְ ָָ
להם
ֹודע ָ ֶ
העֹולם ְונ ָ
וחבריו ֵמאֹותֹו ָ ָ
ֲַ ֵָ
יגוע ּון וגו' )קד ,כט( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף ריחַ◌ [(:אף
ת ◌ֵסף ר ּו ◌ָחם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ ֹ
מתחיל ◌ְוקוֹ ◌ֵרא לוֹ ,
יתעוֹ ◌ֵררִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
האדם ◌ִ ◌ְ
◌ָ ּכאןּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ָ ◌ָ
.נינ ּו,
דע ◌ָ ּב ◌ֶזהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִאי ׁש ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵכבֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
ְואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ ◌ֵ
מהעוֹ ◌ָלם
עליו ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֵ ◌ָ
והדּ ין ׁ ◌ָשר ּוי ◌ָ ◌ָ
האיש ׁשוֹ ◌ֵכב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׁ
וכיון
ימיוָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
היה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ָ
ספת ּבוֹ ר ּו ◌ַח ◌ֶ ◌ְ
מתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶ ּזהּ ִ◌ ,
ימיוִ◌ ,מּ .ום
זכה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ונד ◌ֶ ּב ◌ֶקת ּבוֹ  ,רוֹ ◌ֶאה ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
ספת ּבוֹ ◌ְורוֹ ◌ֶאהָ◌ ,אז
תה ◌ָהר ּו ◌ַחּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התוֹ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּ
ספה ּבוֹ אוֹ ◌ָ ּ
ואל
יגועוּ ן ◌ְ ◌ֶ
ת ◌ֵסף רוּ ◌ָחם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם( ּ ֹ
יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ָ
וחי.
האדם ◌ָ ◌ָ
יראני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עפרם ◌ְי ׁשוּ בוּ ןָ◌ .אז ◌ָ ּכת ּוב )שמות לג( ◌ִּכי א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אדם
למדנוּ ְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מיתתם זוֹ ◌ִכיםְ◌ ַ◌ ָ◌ .
יהם א זוֹ ◌ִכיםְּ◌ ,ב ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ַח ◌ֵ ּי ◌ֶ
וחבריו
אצלוֹ ◌ְקרוֹ ◌ָביו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
לראוֹ תְ◌ ,ורוֹ ◌ֶאה ◌ֶ ◌ְ
רשוּ ת ◌ִ ◌ְ
נת ◌ָנה לוֹ ◌ְ ׁ
◌ֵמתְ◌ּ ִ◌ ,
דמ ּיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
וכלם ◌ֲחקוּ ◌ִקים ◌ִּב ◌ְ ◌-
להםּ ָ◌ -◌ ְ◌ ,
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ונוֹ ◌ָדע ◌ָ ◌ֶ
תיהם ◌ְּכמוֹ
מחים
ש ◌ֵ ◌ִ
האי ׁשּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ְ ׂ
צדּ יק אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָהיוּ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ .אם ◌ַ ◌ִ
דעים
צדּ יק ,א נוֹ ◌ָ ◌ִ
ואם ◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ִ
ימים לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ םִ◌ ְ◌ .
מקדּ ◌ִ
לפניו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
רדים אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ּטוֹ ◌ְ ◌ִ
אליוְ◌ ּ .פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
יהנּ ֹםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
מרים
מס ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ְ ּב ◌ַויּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
תחים ◌ְ ּב ◌ַוי ּו ◌ְ ◌ַ
וכלם ◌ֲעצ ּו ◌ִבים ּופוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
מהאשַ◌ .אף ◌ָ ּכ ,ה ּוא
עיניו ◌ְורוֹ ◌ֶאה אוֹ ◌ָתם ◌ְּכמוֹ ◌ֵגץ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ֵ ◌ָ
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I

לכים ◌ָּכל
האדם ,הוֹ ◌ְ ◌ִ
למדנ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַמת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
תח ◌ַויְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
מראים לוֹ ◌ְמקוֹ ם
נש ◌ָמתוֹ  ,וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וחבריו ׁ ◌ֶש ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְקרוֹ ◌ָביו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
צדּ יק ,רוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ְמקוֹ מוֹ ,
הענשִ◌ .אם הוּ א ◌ַ ◌ִ
העדּ וּ ן וּ ◌ְמקוֹ ם ◌ָ ֶֹ ◌ ׁ
◌ָ ◌ִ
ואם
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ .
מתע ◌ֵדּ ן ◌ְ ּב ◌ִעדּ ּון ◌ֶ ◌ְ
◌ְועוֹ ◌ֶלה ◌ְויוֹ ׁ ◌ֵשב ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ
טמן
נש ◌ָמה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ְ ׁ ◌ָ
נש ◌ֶ ◌ֶ
צדּ יקְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ִ
ארת אוֹ ◌ָ ּ
מרי ◌ַ ◌ּ ִ◌ 4
החקים אוֹ ◌ֲ ◌ִ
טמןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
רקעֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַהגּ ּוף ◌ַּב ◌ַ ּק ◌ְ ◌ַ
חזים ּבוֹ
ּ
מכניסים אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ָּמדוֹ ר ׁ ◌ֶשלוֹ ׁ ◌ֶשל
יע ◌ְלד ּו ◌ָמ"הּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ַ
יהנּ ֹם.
◌ַה ◌ֵגּ ◌ִ

ּומי ֵהם?
ּבעֹולם ִ
ׁשּיּׁשארּו ָ ָ
ֹותם ֶ ִ ָ ֲ
ׁשרי א ָ
ּולה ַ -א ְ ֵ
זמן ַה ְּגא ָ
ְּבאֹותֹו ְ ַ
ׁשּקּבלּו אֹות
מהּולים ֶ ִ ְ
ֹותם ְ ִ
ֹולם ַרק א ָ
יּׁשארּו ָּבע ָ
ראה ֹלא ִ ָ ֲ
ּבא ְ ֵ
הּקדֹוׁש
ּברית ַ ָ
ְִ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
יהי ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם )קד ,לא( ] :זוהר ח"ב פ' בשלח )דף נ"זֹ ּ [(:
◌ְ ◌ִ
לעתיד,
ועל ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
זמן ◌ְ ◌ַ
נאמרה ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ָירה זוֹ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
רעץ אוֹ ◌ֵיב.
ימינ ,ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
יחֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ ,
רעץַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
רעצתָּ◌ ֶ◌ ,
השיב
חלה? )איכה ב( ◌ֵ ׁ ◌ִ
אלא ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
כתב ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
א ◌ָ ◌ַ
לעתיד
רעץ אוֹ ◌ֵיב ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
זמן ◌ִהיא ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
מפ ◌ֵני אוֹ ◌ֵיבְּ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ימינוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ָאחוֹ ר ◌ְ ◌ִ
הרסתָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
קמי - ,א ◌ָכת ּוב ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הרס ◌ָ ◌ֶ
והכל ◌ָ ּכ ,ה ּואַ◌ּ .ת ◌ֲ ֹ
לבאֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
◌ָ ֹ
ימינ,
לעתיד ◌ָלבאְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הכֹל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
יאכלמוֹ ◌ַּכ ◌ַ ּק ׁשּ ַ◌ .
חרנֵ◌ ְ◌ ֹ ,
הרסְ◌ּ .ת ׁ ◌ַש ◌ַּלח ◌ֲ ְֹ ◌
ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
רעץ אוֹ ◌ֵיב
ימינ ,ה' ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
כ ◌ַח ּ ַ◌ -ב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ִ◌ ְ◌ .
נאדּ ◌ִרי ◌ַ ּב ּ ֹ
ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לביאת גּ וֹ ג
קמיַ◌ ִ◌ ְ◌ - ,
הרס ◌ָ ◌ֶ
אנַ◌ּ ,ת ◌ֲ ֹ
ברב ◌ְגּ ְֹ ◌
יחּ .ו ◌ְ ֹ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
זמן ◌ֶ ◌ֶ
 ◌ִּב ◌ְ ◌ַמלָּ◌ ַ◌ ,
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המ ◌ִתיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
לתח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
יאכלמוֹ ◌ַּכ ◌ַ ּק ׁש ִ◌ ְ◌ ִ◌ -
חרנֵ◌ ְ◌ ֹ ,
ּו ◌ָמגוֹ גְ◌ּ .ת ׁ ◌ַש ◌ַּלח ◌ֲ ְֹ ◌
יקיצ ּו ◌ֵ ◌ֶ ּ
לח ◌ֵ ּיי עוֹ ◌ָלם
אלה ◌ְ ◌ַ
עפר ◌ָ ◌ִ
אדמת ◌ָ ◌ָ
)דניאל יב( ◌ ◌ְַור ◌ִ ּבים ◌ִמ ◌ְ ּי ׁ ◌ֵש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֵ ◌ֶ ּ
לדראוֹ ן עוֹ ◌ָלם.
לחרפוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ְואלה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
.אר ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
אש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ◌ֲ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
זמןַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
י.אר ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַרק אוֹ ◌ָתם
ראה ,א ◌ִ ◌ָ ◌ֲ
ּו ◌ִמי ◌ֵהם? ּבא ◌ְ ◌ֵ
לב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְמה ּו ◌ִליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּק ◌ְּבל ּו אוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ונכנס ּו ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁשְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חלקיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ארנ ּו ,וה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת אוֹ תוֹ
צריֶּ◌ ֵ◌ .,
.אר ּו
אלה ◌ֵהם ◌ִי ◌ָ ◌ֲ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ִ
מכניסוֹ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִרית ◌ְוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
והיה
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לח ◌ֵ ּיי עוֹ ◌ָלםַ◌ ִ◌ .
ויכ ◌ְתב ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
הכת ּוב
יאמר לוֹ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ ּ
והנּ וֹ ◌ָתר ◌ִּביר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
הנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
והנּ וֹ ◌ָתר ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ָלם,
הנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ
לח ◌ִ ּיים ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ַלםַ◌ .מ ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
ואם ׁשוֹ ◌ֵמר
נכנסִ◌ ְ◌ .
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ְ
עליו ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ן
אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִרית ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּז ◌ֵהר ּבוֹ ָ◌ ָ◌ ,
ְוהנּ וֹ ◌ָתר ◌ִּביר ּו ׁ ◌ָשלםּ ֵ◌ .
עתיד
בהם ◌ָ ◌ִ
זמןּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
.אר ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
אל ּו ◌ִי ◌ָ ◌ֲ
◌ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
מח ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ .על
ולש ֹ ◌ַ
לח ◌ֵדּ ׁש ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
ש ◌ַמח ה'
יהי ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קד( ◌ְ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מעשיו.
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ

לעׂשֹות
ּמסּפיק ָלּה ַ ֲ
ּדבר ַה ַ ְ ִ
ֹוציאה אֹותֹו ַה ָ ָ
הארץ ה ִ ָ
האדם ָ ָ ֶ
ּבריאת ָ ָ ָ
ְִ ַ
ּולפיכֹ 3לא
לתת ְ ִ ָ
ּבידֹו ָ ֵ
ׁשּיׁש ְ ָ
ּכח ֶ ֵ
ּקּב"ה ַה ֹ ַ
ׁשּיּתן ַה ָ ָ
ועמדהַ ,עד ֶ ִ ֵ
ְָ ְ ָ
ויהי ֵכן
מּיד ַ ְ ִ
נאמר ִ ָ
ֱֶ ַ
רבי
יהי ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם )קד ,לא( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף כ"אּ ִ◌ ַ◌ [(:
◌ְ ◌ִ
רבי
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .,
עקיבא ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ורבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אליעזר ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
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אהים
אמר ◌ֱ ◌ִ
אמר ◌ִליֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
עקיבאַ◌ ,ר ◌ִּביֹ ֱ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ויהי ◌ֵכן ◌ִמ ◌ָ ּידִּ◌ ,כ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים,
נאמר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
למה א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲַנע ◌ֶ ׂ
אדםָּ◌ ָ◌ ,
היה ◌ַ ◌ָ ּ
ויהי ◌ֵכן,
נאמר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא אוֹ ◌ֵמר ◌ָדּ ◌ָברִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נאמרָּ◌ ֶ◌ ,
ברא
אדםּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
נעשה ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ְוכאן א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ ◌ָ
רבי
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
ויהי ◌ֵכן! ◌ָ ◌ַ
היה לוֹ לוֹ ◌ַמר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
האדםָ◌ ָ◌ ,
אהים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
והרי
בראשית ◌ְוא יוֹ ◌ֵתר? ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
היתה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
וכי ּ ֹזאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עקיבאִ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
נאמר
המ ◌ִיםְ◌ ,וא ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
רקיע ◌ְּבתוֹ ַ◌ּ ַ◌ ,
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱא ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
מארת
יהי ◌ְ ֹ ֹ
וכן )שם( ◌ְ ◌ִ
הרקיעֵ◌ ְ◌ .
אהים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
עש ◌ֱ ◌ִ
ויהי ◌ֵכןֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
ויהי ◌ֵכן,
היה לוֹ לוֹ ◌ַמר ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הארץָ◌ ָ◌ ,
להאיר ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הגּ דּ ֹ ◌ִלים? ◌ֶ ◌ָּ
אמר
אלאַ◌ ֹ ,
ארת ◌ַ ◌ְ
המ ֹ ֹ
אהים ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ◌ְ
עש ◌ֱ ◌ִ
וכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
◌ְ ◌ָ
נאמר
מלמעלהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
האצ ּול ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ַח ◌ָ ◌ָ
בהם ◌ַ ּ ֹ
היה ◌ָ ◌ֶ
◌ְלּ ָ◌ ,,כל ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ
תשל ּום ◌ָ ּכל ּ ◌ְפ ◌4ע ◌ָּל ◌ָתם,
ציאה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ַ ׁ ◌ְ
הארץ הוֹ ◌ִ ◌ָ
ויהי ◌ֵכןֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
תה
העליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
לכ ◌ַח ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
להמ ּ◌ִתין ◌ַ ּ ֹ
הצרכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְוא ◌ָ◌ ְ◌ ְ◌ 4
להש ◌ִלים ּ◌ַת ׁ ◌ְשל ּום אוֹ ◌ָ ּ
הפ ◌4ע ◌ָּלה.
◌ַ ּ ◌ְ
הפ ◌ָּ◌ 4
עלה
וק ּי ּום ּ◌ַת ׁ ◌ְשל ּום ◌ַ ּ ◌ְ
הארץ ◌ְ ◌ִ
ציאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ודבר ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
אבל ◌ְּב ◌ָכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
הכֹ ◌ַח
להמתין ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ◌ַ ּ
הצרכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
היתה ◌ָ ּב ּהָ◌ ְ◌ ְ◌ 4◌ ,
א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ויעשה ◌ַ ◌ִ ּ
אדם,
מלמעלהׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וכן ◌ְּב ◌ָכאן ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
הפ ◌4ע ◌ָּלהֵ◌ ְ◌ .
הק ּי ּום ּו ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ◌ְ
ועמדה ◌ַעד
לעשוֹ תָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לה ◌ַ ◌ֲ ׂ
המ ◌ְ ּ ◌ִ
ציאה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
הארץ הוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ַּ
ספיק ◌ָ ּ
ויהי ◌ֵכן,
נאמר ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפיכ $א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
לתת ,וּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הכ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְּב ◌ָידוֹ ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ◌ַ ּ ֹ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ָ ּ
ועשה
מלמעלהׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הכ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונתן ּבוֹ ◌ַ ּ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
רביָ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ
עקיבאּ ִ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִּ
הק ּיוּ םַ◌ ָ◌ .
האדם ◌ֶ ◌ָּ
יהא
אמר לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְ ◌ֵ
..י? ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ַּב ◌ִ ◌ִ
עשה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ה ּוא ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ ׂ
מכל ◌ַמה
לאדם לוֹ ◌ַמר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִס ◌ַ ּיע ◌ְ ּב ׁש ּום ◌ָדּ ◌ָבר ◌ִ ◌ָ ּ
ּ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
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I

ראשוֹ ,
וגחן ֹ ׁ
אליעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
לכיםָ◌ ,קם ◌ַ ◌ִ ּ
הלכ ּוַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
בראְ◌ ָ◌ .
.נּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ִ
אתה ּבוֹ ◌ֶכה?
רביָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ַ ּ◌ָ
עקיבאּ ִ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בכהַ◌ ָ◌ .
ושׂ ם ◌ָידוֹ ◌ַעל ּ ◌ִפיו ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ָבר.
וקשה ◌ִלי ◌ַ ◌ָ
ראיתיֶ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ֶ
.אלתַ◌ּ ַ◌ .
אמר לוֹ ַ◌ ,על ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ָ ◌ַ

ׁשכת?
ׁשּנמ ֶ ֶ
הּגלּות ַהּזֹו ֶ ִ ְ
לארָ ַ 3
עקיבאִ ,מי ִ ְיז ֶּכה ְ ֶֹ
עקיבאָ ִ ֲ ,
ִָ ָ
הרי
מש ◌ֶכת? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לארַ◌ ,ה ◌ָגּ ל ּות ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יזכה ◌ְ ֶֹ ◌
עקיבאִ◌ ,מי ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
עקיבאָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ִ ◌ָ
ה.מים ◌ַעד
לענני ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
להגּ ◌ַ
עתיד ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יעמד ◌ִאי ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
א ◌ַ ◌ֲ ֹ
למתוֹ ַ◌ ,רק
בהש ◌ָ ◌ָ
אלף ׁ ◌ָש ◌ִניםְ◌ ,וא ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ה..יֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּב ׁ ◌ֵש ׁש ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ּיוֹ ם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
האדם ◌ַהה ּוא ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
ב..י.
אלא ◌ַ ◌ִ ◌ִ
הרי ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הת ׁש ּו ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
כח ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ּב ֹ ◌ַ
יתחדּ ׁש
)מיני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מטה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,חרוּ ב .וּ ◌ַב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
)אר ׁ ◌ְש ◌ִ ּ◌ָ
)ביעי ּ◌ִת ◌ָ ◌ֵ
וּ ◌ַב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והיה
היהַ◌ .על ◌ֶזה )ישעיה ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ויהיה ◌ַמה ◌ֶ) ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
מק ◌דםֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ ֶֹ
בילם
יאמר לוֹ ּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
לים ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
והנּ וֹ ◌ָתר ◌ִּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
מעשיו.
ש ◌ַמח ה' ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
יהי ◌ְכבוֹ ד ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִי ◌ְ ׂ
נאמר )תהלים קד( ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ

ירד
ּדיקים ֶ ֶ -
ֹותם ַצ ִ ִ
ּזמן ֶׁשא ָ
להם ָּכל אֹותֹו ַה ְ ַ
האריֶ ָ 3
הּקּב"ה ֶ ֱ ִ
ַָָ
ֹולם ָאז
מהע ָ
ּתּלקּו ֵ ָ
ׁשהס ַ ְ
ּכיון ֶ ִ ְ
ֹולם ֵ ָ
קּימים ָּבע ָ
וחנֹוִ ָ ַ 3
ּוׁשלח ַ ֲ
ּומת ֶ ַ
ְ
ונאבדּו
עליהם ְ ֶ ֶ ְ
ּקּב"ה ִּדין ֲ ֵ ֶ
ה ִֹוריד ַה ָ ָ
הארץ )קד ,לה( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נו[(:
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִי ּ ◌ַת ּמ ּו ◌ַ ּ ◌ָ
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I

אפ ּל ּו ּ◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ]היום[ ◌ַהדּ וֹ ר ◌ָהי ּו
ימי ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ֵ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ָ◌ .
והי ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ָ
חכמוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
יחים ◌ְּב ◌ָ ◌ְ
מש ◌ִגּ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
דעים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
טפ ׁ ◌ִשים ◌ָהי ּו ׁ ◌ֶש6א ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
ייסאִ◌ ,אם ◌ָ ּכְ◌ ּ ִ◌ ,,
◌ֵ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בהם? ◌ָ ◌ַ
מב ּול ◌ְ ◌ָוימ ּות ּו ◌ָ ◌ֶ
עליהם ◌ֵמי ◌ַ ּ
להביא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לבםֶ◌ ׁ .ש ◌ֵהם
טפ ׁש ּות ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
אחז ּו ◌ִ ּ ◌ְ
אבל ◌ָ ◌ֲ
דעיםָ◌ ֲ◌ ,
ִיצחקָ◌ ,ידוֹ ◌ַע ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
הממנּ ה ◌ַעל
אש ◌ְואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 4
הממנּ ה ◌ַעל ◌ֵ ׁ
מלאֶ◌ 4◌ ְ◌ ַ◌ ,
דעים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
לעשוֹ ת ◌ִדּ ין
לעצר אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש6א י ּו ◌ְכל ּו ◌ַ ◌ֲ ׂ
דעים ◌ַ ◌ֲ ֹ
והי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַּ
דעים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַעל
והם א ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםֵ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יבא ◌ִדין ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ָהי ּו רוֹ ◌ִאים ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ממנּ ּו ◌ָ ֹ
הארץ ּו ◌ִ ּ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ולכן א
ברי ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בהם ◌ָ ּכל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ממנּ יםּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
הפקד ◌ִּב ◌ֵידי אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ◌ 4
◌ַ◌ ְ◌ 4
מעשיו
יחים ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מש ◌ִגּ ◌ִ
מס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְוא ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ
מכריזה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם
דש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הק ◌ ׁ
חתהְ◌ .ור ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
נש ◌ֲ ◌ָ
הארץ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אינם.
רש ◌ִעים עוֹ ד ◌ֵ ◌ָ
הארץ וּ ◌ְ ׁ ◌ָ
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מרתִ◌ :י ּ◌ַת ּמוּ ◌ַ ◌ָּ
ּ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
להם ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְז ◌ַמן ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם
האריֶ◌ ָ◌ ,
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ּ
וחנוֹ ַ◌ ,,ק ◌ָי ◌ִמים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵּ◌ .כ ◌ָיון
ירד ּו ◌ְמת ּו ׁ ◌ֶש ◌ַלח ◌ַ ◌ֲ
יקיםֶ◌ ֶ◌ ,
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
מהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז הוֹ ◌ִריד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִדּ ין
הס ּ◌ַת ◌ְּלק ּו ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
ּ
הארץ.
אמר )בראשית ז( ◌ַו ◌ִי ◌ָּמח ּו ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ונאבד ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עליהם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ

ּקּב"ה
וה ָ ָ
עמלק ְ ַ
זרע ַרע ֶׁשל ֲ ָ ֵ
ׁשאין ּבֹו ֵמאֹותֹו ֶ ַ
ֵאין ְלּ 3דֹור ֶ ֵ
קרב
ּבהם ְ ָ
ע ֵֹורֶ ָ 3
הארץ )קד ,לה( ] :זוהר ח"ב פ' המן )דף ס"זָ◌ ׁ [(.ש ◌ִנינ ּו,
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ית ּמ ּו ◌ַ ּ ◌ָ
◌ִ ּ ◌ַ
נסי ,ה'
קרא ׁ ◌ְשמוֹ ה' ◌ִ ּ◌ִ
אמרנ ּוַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
מזב ◌ַחְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶבן ֹ
לקח ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמה ּו ◌ִלים ׁ ◌ֶש6א
עמלק ◌ָ ◌ַ
ממ ׁשָ◌ .ל ◌ָּמה? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּ ◌ִ
נסי ◌ַ ◌ָּ
.רצית
טל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ואמרֹ :
למעלהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וזרק אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ִנפרע ּוּ ,ו ◌ָמל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ְ
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I

מלחמה ◌ַלה'
אמר ◌ִּכי ◌ָיד ◌ַעל ◌ֵּכס ◌ָי ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
ּבוֹ ּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
מעלה
מה ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חסריםַ◌ ֵ◌ ,
עמלק ◌ִמדּ ֹר דּ ֹרִ◌ .מדּ ֹר דּ ֹר ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
רבי ◌ְיהוּ ◌ָדהּ ְ◌ ,ב ◌ָכל דּ וֹ ר ◌ָודוֹ רְּ◌ ,ב ◌ָכל
אמר ◌ַ ◌ִּ
מה ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ַמ ּ◌ָטהַ◌ ָ◌ .
ּו ◌ֵ ◌ַ
זרע ◌ַרע,
◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ָלעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,אין ◌ְל $דּ וֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אמר )מהדיור שלמטה
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קרבּ ִ◌ ַ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א עוֹ ◌ֵרּ ָ◌ $ב ◌ֶהם ◌ְ ◌ָ
הארץ
ית ּמוּ ◌ַח ּ◌ָט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ועליהם ◌ָּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִ ּ◌ַ
לדיור שלמעלה(ֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
זמן ◌ָּכת ּוב,
הארץ ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הללוּ ◌ָי ּה.
נפשי ◌ֶאת ה' ◌ַ ◌ְ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ

ׁשמה
בנ ָ ָ
ולא ִ ְ
ּוח ְ ֹ
ֹוכה ֹלא ְבר ַ
זֹוכה ַּבת ָֹורה ֹלא ז ֶ
ׁשּלא ֶ
ָּכל ִמי ֶ ֹ
ולזה ֵאין
הרעים ְ ָ ֶ
ּמינים ָ ָ ִ
ׁשּלהם ְּבאֹותֹו ַה ַּצד ֶׁשל ַה ִ ִ
ּדבקּות ֶ ָ ֶ
והה ָ ְ
ְַ ִ
הּקדֹוׁש
ּבּמלָ ַ 3
חלק ַ ֶ ֶ
ֵֶ
אמר
הארץ )קד ,לה( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף כ"הַ◌ ָ◌ [(:
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִי ּ ◌ַת ּמ ּו ◌ַ ּ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהּ ְ◌ ,ב ◌ֵני
עלי ◌ַ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ְ
ריהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין זוֹ ◌ִכים
הקדוֹ ׁש .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
להדּ ◌ֵבק ◌ְ ּב ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם ◌ְוא זוֹ ◌ִכים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש2א זוֹ ◌ֶכה
◌ְ ◌ִ ◌ָ
והה ◌ָדּ ◌ְבקוּ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם
בנ ׁ ◌ָש ◌ָמהִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַּבתוֹ ◌ָרה ,א זוֹ ◌ֶכה א ◌ְברוּ ◌ַח ◌ְו א ◌ִ ◌ְ
חלק ◌ַּב ◌ֶּמ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ $
הקדוֹ ׁש,
ולזה ◌ֵאין ◌ֵ ◌ֶ
הרעיםֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַצּ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ◌ִמ ◌ִינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
קד)ה .אוֹ י לוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא
חלק ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ָ◌ -
◌ֵאין לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
עלי ◌ַ ◌ָ◌ ּ ְ◌ 4
הרעיםּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ֵ
המ ◌ִינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ◌ּ ָ◌ 4
מכר ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִּ
החצפהַ◌ ,ע ◌ִ ּזים ◌ְּכמוֹ
ראה
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
עליהםֹ ּ .
מרחמים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יהנּ ֹםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הגּ ◌ִ
אש ◌ַ ◌ֵ
ליחי ◌ֵ ׁ
◌ֶּכ ◌ֶלבְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ֵ
ראלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
יש ◌ָ ◌ֵ
זרהׂ ְ◌ ִ◌ .
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
לע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ַמה ◌ֵ ּבין ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל ◌ֶ ◌ָּ
מדת
עליוֹ ◌ָנה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נפשַ◌ ,דּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ ׁ
יש ◌ָ ◌ֵ
איש ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש6א זוֹ ◌ֶכה ◌ִ ׁ
נש ◌ָמה,
לקנוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
ואם ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ
לקנוֹ ת ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ִ
ואם ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ
עליוִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
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זרה א קוֹ ◌ִנים
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ַע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ה ּוא קוֹ ◌ֶנה ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ּב ּהָ◌ ֲ◌ .
נפש )תחת נפש( ◌ִמ ◌ָּמקוֹ ם
נמוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ָאז קוֹ ◌ֶנה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
למיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ִ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
לאם ◌ִ ּ
תחתוֹ ◌ָנה ◌ַ ּב ◌ֶנּ ◌ֶ ׁ
דרגּ ה ◌ַ ◌ְ ּ
מדים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
אחרִ◌ ְ◌ .וי ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ֵ
פשִ◌ ,אם ◌ֵאינוֹ
.כח ◌ֶאת
ענשוֹ ◌ַרב .אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לזכוֹ ת יוֹ ◌ֵתרׁ ְ◌ ָ◌ ,
רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ּ
עליו
מצווֹ ת ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ְוא ◌ִה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ׁ ,ש ◌ַכח ◌ֶאת ◌ֲאדוֹ נוֹ ָ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ְ
הארץ.
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּ◌ַ
ית ּמוּ ◌ַ ◌ָּ

הּבא
ֹולם ַ ָ
ּובע ָ
ֹולם ַה ֶּזה ָ
הארץ ָּ -בע ָ
ּטאים ִמן ָ ָ ֶ
יּתּמּו ַח ָ ִ
ִַ
הארץ )קד ,לה( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות )דף ע"ב[(:
◌ִי ּ ◌ַת ּמ ּו ◌ַח ּ ◌ָט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עביר ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
יצחקִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לארץֶ◌ ָ◌ ָ◌ ,
אחרת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רש ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
רעים אוֹ ◌ָ ׁ
מינים ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ִ
נטמאת .אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ
הארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הרי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לנפשוֹ ! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
האיש! אוֹ י ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ָ ◌ִ ׁ
תקבל אוֹ תוֹ
הארץ -
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,,
◌ַ ◌ַ
עליו ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ◌ִי ּ◌ַת ּמוּ ◌ַ ◌ָּ
תח ◌ַ ּית
אינם ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ִ
רש ◌ִעים עוֹ ד ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבא .וּ ◌ְ ׁ ◌ָ
הללוּ ◌ָי ּה.
נפשי ◌ֶאת ה' ◌ַ ◌ְ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
המ ◌ִתיםָ◌ .אז ּ ָ◌ -ב ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֵּ

ּׁשּידע
ּבמה ֶ ָ ַ
עצמֹו ְ ַ
להראֹות ַ ְ
רצה ְ ַ ְ
ימיו ֹלא ָ ָ
ׁשּכל ָ ָ
חּגי ָ ֶ -
רּבי ַ ַ
ֶזהּו ַ ִ
הארץ )קד ,לה( :
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִי ּ ◌ַת ּמ ּו ◌ַ ּ ◌ָ
אמר
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .,
ייסא ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קנ"חּ ִ◌ ◌ [(.
הרה ּור.
בפניֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּבתוֹ ◌ְכֵ◌ ,י ׁש ◌ִ ◌ְ
אני רוֹ ◌ֶאה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
חזק ◌ָ ּיהִ◌ ֲ◌ ,
לרבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ייסא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
ַרבי ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
אמר
לתי בוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הסת ◌ַּכ ◌ְ ּ◌ִ
ודּ אי ◌ְּב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ַ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ָ ◌ַ
מקרה
המה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הב ◌ֵ ◌ָ
מקרה ◌ַ ◌ְ ּ
האדם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מקרה ◌ְ ◌ֵ
מה) ,קהלת ג( ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ְש ֹ
נס ◌ָּת ◌ִרים
המ ◌ֶלּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ
מה ◌ַ ּ◌ֶ
ברי ׁ ◌ְש ֹ
וש ◌ִנינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
להם ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ׁ ְ◌ .
אחד ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
הרי
להסת ◌ֵּכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
החכמהִ◌ .אם ◌ָ ּכְּ◌ ,,ב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ׁ
מדּ ◌ְרגוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַ
]זוהר ח"ג פ' שלח לך )דף קנ"ז:
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I

ודּ אי ◌ָ ּכ,
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ָ◌ .
אינם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ִנמצא ּבוֹ ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ָ ּבא,
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
להסת ◌ֵּכלֵּ◌ .בין ◌ָ ּכָ◌ ,רא ּו ◌ָ ◌ָ
לדעת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ּבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
אמר ּו לוֹ ,
.מ ׁשְ◌ ָ◌ .
מחזק ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
ועיף ◌ֵ ֶֹ ◌
צמא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ָ ◌ֵ
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
מהם ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ִב ◌ֵ ּק ׁש ◌ֵ ◌ֶ
אמר ּו,
וצמאְ◌ ָ◌ .
עיף ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואני ◌ָ ◌ֵ
אניִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
להם? ◌ְיה ּו ◌ִדי ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אתה? ◌ָ ◌ַ
◌ִמי ◌ַ ּ◌ָ
אעלה
את ◌ֶכם ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אני ◌ִ ּ◌ְ
להםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
עסקת ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
דבריםֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
ושם ◌ֶ ◌ַ ּ
אחד
ייסא ◌ְּכ ◌ִלי ◌ֶ ◌ָ
ואש ּ◌ֶתה .הוֹ ◌ִציא ◌ַר ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
אקח ◌ַ ◌ִ
להר ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
עלה
למ ◌ִיםָ◌ ָ◌ .
נעלה ◌ִ ּ◌ְ
אמרֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
.תהַ◌ ָ◌ ,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ונתן לוֹ ַ◌ ַ◌ .
מים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מלא ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
אתַּ◌ ַ◌ ,
אמר
ישב ּוַ◌ ָ◌ .
אחדְ◌ ׁ ָ◌ .
כלי ◌ֶ ◌ָ
מלא ּו ◌ְ ◌ִ
מים ◌ַדּ ◌ִ ּקיקּ ,ו ◌ִ ּ◌ְ
ונמצא ּו ח ּוט ◌ַ ◌ִ
להרְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
בתוֹ ◌ָרה
הש ּ◌ַת ◌ַדּ ◌ְל ּ◌ִתי ◌ַ ּ
אני ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ◌ֲ ◌ִ
האדםּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ֲאל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להם אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
הרוחתי
בגללוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לבית ◌ַרב ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכנסתיו ◌ְ ◌ֵ
אני ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ְ ּב ◌ִני ◌ֶ ◌ָ
אבל
בנ - ,טוֹ ב ה ּואָ◌ ֲ◌ .
חזק ◌ָ ּיהִ◌ ,אם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ִ ◌ְ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בתוֹ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .
◌ַ ּ
אמר
לעלוֹ תַ◌ ָ◌ .
אני רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
הדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו בוֹ ִ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ָ
אחר רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ
מצא
העני ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
תרמיל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
פעמים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ברֶ◌ ׁ ,,ש ◌ִּל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ
האדםֹ ֱ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מר ◌ָגּ ◌ִלית.
◌ַ ◌ְ
וכי
אמר לוֹ ִ◌ ְ◌ ,
מהָ◌ .סח לוֹ ַ◌ ָ◌ .
אמר ׁ ◌ְש ֹ
אמר לוֹ ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
אדם ׁ ◌ֶש6א
מ.אר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נפרדים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)כמו( ◌ַ ּב ◌ָּמה ◌ַא ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מה
אמר ׁ ◌ְש ֹ
להםַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ָ ◌ֶ
במה? ◌ָ ◌ַ
אמר ּו לוֹ ּ ,ו ◌ַ ּ◌ֶ
דעים? ◌ָ ◌ְ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
בריםָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
מעצמוֹ ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ֶזה ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ּ◌ָפס ּוק ◌ֶזהְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
מרים ◌ָ ּכ.,
טפ ׁ ◌ֵשי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ ◌ְ
חזר ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
המה ◌ְוגוֹ '.
הב ◌ֵ ◌ָ
מקרה ◌ַ ◌ְ ּ
האדם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מקרה ]בני[ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מרים? ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ּו ◌ָמה אוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים
חכמה ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
מס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דעים ◌ְוא ◌ִ ◌ְ
טפ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּ ◌ְ
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א
מקרהַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה הוֹ ◌ֵלּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עליהםָּ◌ ֶ◌ ,
המה
הב ◌ֵ ◌ָ
מקרה ◌ַ ◌ְּ
האדם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מקרה ]בני[ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יח ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מש ◌ִגּ ◌ַ
◌ַ ׁ ◌ְ
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הסת ◌ֵּכל ◌ַ ּב ּ◌ִט ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו
.מה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
כש ◌ְ ֹ
אחד ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מקרה ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עצמם
שים ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
להם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
קרא ◌ָ ◌ֶ
מרים ◌ֶאת ◌ֶזהָ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
ברים ◌ֵ ּ
אל ּוּ .ו ◌ִמ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו?
מרים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ממ ׁש ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
המה ◌ַ ◌ָּ
לבי
אני ◌ְּב ◌ִ ◌ִ ּ
אמרתי ◌ֲ ◌ִ
כיחֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )קהלת ג( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עליו מוֹ ◌ִ ◌ַ
הפס ּוק ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
המה
ולראוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֶהם ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
האהים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לברם ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
האדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ
להסת ◌ֵּכל ◌ַעל
בזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
בתי ◌ָ ◌ֶ
וחש ◌ְ ּ◌ִ
לביַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
אני ◌ְּב ◌ִ ◌ִ ּ
אמרתי ◌ֲ ◌ִ
להםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
המה ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָּ
טפ ׁש ּות ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
האדםַ◌ ,על אוֹ תוֹ ◌ְדּ ◌ַבר ◌ִ ּ ◌ְ
ברת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָמה? ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ
יחד ◌ִעם ◌ְ ּב ◌ֵני
יתח ◌ְּבר ּו ◌ַ ◌ַ
לב ◌ָדּ םְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האהים ◌ְ ◌ַ
לברם ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
מרים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
המה
ולראוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֶהם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
להם ◌ֱאמ ּו ◌ָנהְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחרים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
המה ◌ֵ ◌ָּ
להם.
◌ָ ◌ֶ
ודע ּ◌ָתם
ממ ׁשְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ולראוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
המה ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
להכניס ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני
לב ◌ָדּ םְ◌ ,וא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
להם ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
המהֵ◌ .ה ◌ָּמה ◌ָ ◌ֶ
◌ַּכ ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
לאחרים.
להםְ◌ ,וא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
המה ◌ָ ◌ֶ
וט ּ ◌ְפ ׁש ּות זוֹ ַ◌ ְ◌ ,
דעת ◌ְ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ֱ
ועל ◌ָ ּכָּ◌ ֵ◌ ,
אחד
מקרה ◌ֶ ◌ָ
המה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הב ◌ֵ ◌ָ
מקרה ◌ַ ◌ְ ּ
האדם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מקרה ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ַמה ◌ַדּ ◌ְע ּ◌ָתם? ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
לכלם ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ּ .ת ּ ◌ַפח ר ּו ◌ָחם ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתן ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ ת ,אוֹ ◌ָתם ◌ִט ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשים אוֹ
להם ׁ ◌ֶש6א ◌ָיבוֹ א ּו
לנפשם! טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ
להם! אוֹ י ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מח ּ◌ְס ◌ֵרי ◌ֱאמ ּו ◌ָנה .אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌4
ואמרּ ,ו ◌ִמי
אחריוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מה ◌ַעל ◌ֶזה? ◌ַה ּ ◌ָפס ּוק ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יבם ׁ ◌ְש ֹ
◌ָלעוֹ ◌ָלם! ּו ◌ַמה ◌ֱה ׁ ◌ִש ◌ָ
רדת
המה ◌ַה ּ ֶֹי ◌ ◌ֶ
הב ◌ֵ ◌ָ
למעלה ◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ ּ
העלה ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האדם ◌ָ ֹ ◌ָ
דע ר ּו ◌ַח ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ֵ ◌ַ
דעים ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ ד
טפ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ְ ◌ִ
דע ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ִ ּ ◌ְ
לארץִ◌ .מי יוֹ ◌ֵ ◌ַ
למטה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
העלה ◌ִהיא
האדם ◌ָ ֹ ◌ָ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ,ר ּו ◌ַח ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
לה ּזוֹ ן ◌ֵמאוֹ ר
למקוֹ ם ◌ָקדוֹ ׁשִ◌ ְ◌ ,
נכבדָ◌ ְ◌ ,
למקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
למעלהָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ונמצא
הח ◌ִ ּייםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להיוֹ ת ◌ָצר ּור ◌ִ ּב ◌ְצרוֹ ר ◌ַ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁשְ◌ ִ◌ ,
עליוֹ ןֵ◌ ,מאוֹ ר ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
למעלה.
העלה ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תמימהְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ָ ֹ ◌ָ
הקדוֹ ׁש עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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היה
לארץְ◌ ,וא ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
למ ּ◌ָטה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רדת ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ
המה ◌ַה ּ ֶֹי ◌ ◌ֶ
הב ◌ֵ ◌ָ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְּ
האדם,
הים ◌ָע ◌ָשׂ ה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
צלם ◌ֱא ◌ִ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב ּבוֹ )בראשית ט( ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָּכל ◌ָ ◌ָ
מרים אוֹ ◌ָתם ◌ִט ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשים
אדםֵ◌ .אי ,אוֹ ◌ְ ◌ִ
נש ◌ַמת ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב )משלי כ( ◌ֵנר ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
לכל )קהלת ג(? ּ◌ִת ּ ◌ַפח ר ּו ◌ָחם!
אחד ◌ַ ּ ֹ
האמ ּו ◌ָנהְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ֶ ◌ָ
אינם ◌ִמ ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
מלא ,ה' דּ וֹ ◌ֶחה.
לפני ר ּו ◌ַח ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מץ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְּכ ֹ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לה( ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶּ
יעל ּו ◌ְלדוֹ ◌ֵרי
בגּ ◌ִ
י.אר ּו ◌ַ ◌ֵ
אלה ◌ִ ◌ָ ◌ֲ
יהנּ ֹם ◌ְלאוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ נוֹ תְ◌ ,וא ◌ַ ◌ֲ
הארץ וּ ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים עוֹ ד
חט ◌ִאים ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עליהם ◌ָּכת ּוב )שם קד( ◌ִי ּ◌ַת ּמוּ ◌ַ ּ◌ָ
דוֹ רוֹ תֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
ייסא
ורבי ◌ֵ ◌ָ
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הללוּ ◌ָי ּהּ ָ◌ .בא ּו ◌ַ ◌ִ ּ
נפשי ◌ֶאת ה' ◌ַ ◌ְ
רכי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אינם ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
ידענ ּו? ◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי
אתְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
היה ◌ִ ּ◌ְ
אמר ּוּ ,ו ◌ַמה ◌ָּכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ְ◌ ָ◌ .
ונשק ּו ֹ ׁ
◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
ה.עה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַג ׁ ◌ְשנ ּו אוֹ ◌ְת.,
◌ַ ◌ָ ◌ָ

הּבא
ֹולם ַ ָ
חלק ָלע ָ
יהיה לֹו ֵ ֶ
ּבריקנּותֹ ,לא ִ ְ ֶ
זרע ְ ֵ ָ
ׁשּׁשֹופַ ֶ 3
ִמי ֶ ֵ
אחר
והרי ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
מהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מה ׁ ◌ְש ֹ
וכי ◌ַעל ◌ֶזה ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
אמרִ◌ ְ◌ ,
עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
לבד ּ◌ָת ◌ַ ּ
אשר
כל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ואמר) ,קהלת ט( ◌ֶזה ◌ָרע ◌ְ ּב ֹ
אמר ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה? ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
ודּ איַ◌ .מה ּו ◌ֶזה ◌ָרע? ◌ֶזה ּו ◌ִמי ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵפ,
ה.משֶ◌ .זה ◌ָרע ◌ַ ◌ַ
נעשה ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ּ
רכיוִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֶזה ◌ֵאין ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש
מחבל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ריקנ ּות ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ◌ֶַזרע ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
הבאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יהיה לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אמרֶ◌ ,זה ◌ָרע,
יגרָ◌ ,רעַ◌ .על ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
אתה א ◌ְ ◌ְ◌ 4
רשע ◌ָ ◌ָּ
חפץ ◌ֶ ׁ ◌ַ
ה( ◌ִּכי א ◌ֵאל ◌ָ ◌ֵ
וגם ◌ֵלב ◌ְ ּב ◌ֵני
כל ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ַל ּ ֹ
מקרה ◌ֶ ◌ָ
למעלהִּ◌ .כי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יהיה לוֹ ◌ָמדוֹ ר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ּ
יהם )קהלת ט(.
לבבם ◌ְּב ◌ַח ◌ֵי ◌ֶ
מלא ◌ָרע )משום זה( ◌ְוהוֹ ◌ֵללוֹ ת ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
חלק
להם ◌ֵ ◌ֶ
ואין ◌ָ ◌ֶ
מחס ◌ֵרי ◌ֱאמ ּו ◌ָנהֵ◌ ְ◌ ,
והם ◌ְ ◌ְ◌ּ 4
לבםֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ְשט ּות ּ◌ְתק ּו ◌ָעה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
ּ
◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ◌ְבאוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ,א ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְוא
המ ◌ִתים.
ואחריו ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ֵ
הבאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
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ואמר,
לבני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מזהיר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראהַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּבֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
חיה) ,בעולם הזה ,ובעולם הבא(
למען ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
בחר ּ◌ָת ◌ַּב ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ל( ּו ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מחס ◌ֵרי ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ◌ָמה
ְוהח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ֵהם .אוֹ ◌ָתם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ְ ◌ְ◌ּ 4
◌ ◌ַ ◌ַ
אדם ◌ְ ּב ◌ֶזה
בחר ◌ָ ◌ָ
יבחר ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מרים? ◌ִּכי ◌ִמי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ָמס ּור
אמר  -א ◌ְכל ּום ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלם )באותו עולם( ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בידינ ּו,
הח ◌ִ ּיים ◌ֵי ׁש ◌ִּב ◌ָּטחוֹ ןּ ,ו ◌ָמס ּור ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ידינ ּו) ,קהלת שם( ◌ֶאל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
◌ְּב ◌ָ ◌ֵ
יהיה ◌ָלנ ּו
האריה ◌ַה ּ◌ֵמתֵ◌ .איֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לכלב ◌ַחי ה ּוא טוֹ ב ◌ִמן ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
)שם( ◌ִּכי ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ָיד ּור ּו ◌ַ ּב ּ◌ֶמ ◌ֶל,
ועל ◌ֵּכן ◌ֶזה ◌ָרע ◌ַ ◌ַ
◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם? ◌ְ ◌ַ
הפס ּו ◌ִקים
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ְ
חלקַ◌ ְ◌ .
להם ּבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
יהיה ◌ָ ◌ֶ
העליוֹ ן ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
מה
אבל ׁ ◌ְש ֹ
אחריםָ◌ ֲ◌ ,
דברים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לחברים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
סמ ּו ◌ִכין ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הלל ּו ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
מצא ◌ִ ּ
◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ּ
חלק
להם ◌ֵ ◌ֶ
מח ּ◌ְס ◌ֵרי ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
רש ◌ִעים ◌ְ ◌4
לגלוֹ ת ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ׁ ◌ָ
ּ
אמר לוֹ ,
הבאַ◌ ָ◌ .
בר ּו -,ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּ
אעשה ◌ָ ּכ,,
להםִ◌ ,אם ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אתנ ּו? ◌ָ ◌ַ
ותלָּ◌ ִ◌ ,
אתֵ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
תח ◌ֵּבר ◌ִ ּ◌ְ
התרצה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ּ
עלי ◌ְּכ ◌ִסיל! ◌ְוא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
נפשי.
אתח ◌ֵיב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
קרא ◌ָ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
ליחּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָלח ּו ◌ִני
אני ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
הרי ◌ֲ ◌ִ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אמר ּו לוֹ ָ◌ ,ל ◌ָּמה? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ
חמס
רגלים ◌ָ ◌ָ
מקצה ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
מה ◌ַ ּ◌ֶ
בש ◌ִליח ּותּ ,ו ׁ ◌ְש ֹ
◌ִ ׁ ◌ְ
אמר) ,משלי כו( ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
המרגּ ◌ִליםַ◌ ,על ׁ ◌ֶש6א
ראהְ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ברים ◌ְּב ◌ַיד ◌ְּכ ◌ִסילּ .בא ּו ◌ְ ◌ֵ
לח ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ַ
◌ֶ
.תה ׁ ֹ
ּ
בנפשם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
התח ◌ְיב ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנה ּו ׁ ◌ְשל ּו ◌ֵחי ◌ֱאמ ּו ◌ָנהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ִנמצא ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
◌ ◌ְ ◌ְ
ּ
והל ,לוֹ .
נש ◌ָקם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הבאָ◌ ׁ ְ◌ .
◌ַה ◌ֶזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
)דברים

נאמן
ׁשליח ֶ ֱ ָ
ּבידי ָ ִ ַ
ּדבריו ִ ֵ
ׁשּׁשלח ְ ָ ָ
ׁשריו ִמי ֶ ָ ַ
ַא ְ ָ
לכים ּ ◌ָפ ◌ְגע ּו ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
ייסאַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הלכ ּו ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ
אמר ּו,
עליוְ◌ ָ◌ .
ייסא ◌ָ ◌ָ
ורבי ◌ֵ ◌ָ
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אדםָ◌ ׁ .ש ◌ֲאל ּו ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
וחבר ◌ֵ ּבין
חגּ י ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ּוַ◌ ,ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ַ
אדם? ◌ָ ◌ְ
◌ַמה ◌ְ.מוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
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מרבי
ברים ◌ֵ ◌ַ ◌ִ ּ
לדעת ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מב ◌ֶבל ◌ָ ◌ַ ◌ַ
החברים ◌ִ ◌ָ ּ
החברים ה ּואּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָלח ּוה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רבי
ודּ אי ◌ֶזה ּו ◌ַ ◌ִ ּ
ייסאַ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
החבריםַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶּבן יוֹ ◌ַחאי ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
עצמוֹ ◌ְ ּב ◌ַמה ◌ֶּ ָ◌ .י ◌ַדעַ◌ ְ◌ ,
להראוֹ ת ◌ַ ◌ְ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ימיו א ◌ָ ◌ָ
חגּ יֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
ראית
הפס ּוק) ,שם( ◌ָ ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ַ ּ ◌ָ
זכה לוֹ ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ְּבנוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נאמן ה ּוא,
ליח ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ודּ אי ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
ממנּ ּוַ◌ ַ◌ .
לכסיל ◌ִ ּ◌ֶ
קוה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עיניו ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
חכם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
◌ִאי ׁש ◌ָ ◌ָ
נאמן.
ליח ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
בריו ◌ִ ּב ◌ֵידי ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
.לח ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ְואש ◌ָריו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
)ואשריו הוא שליח נאמן( ◌ ◌ַ ׁ ◌ְ

f
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קרא ּו ּ¦ב ׁ §שמוֹ הוֹ ¦דיע ּו
ליהו  ¦ §
א הוֹ ד ּו © ¨Ÿ
זמר ּו לוֹ ¦שׂ יח ּו
עלילוֹ ¨תיו :ב ׁ ¦שיר ּו לוֹ © ּ§
בעמים ¦ £
¨ © ּ¦
התהלל ּו ּ§ב ׁ¥שם ¨ § ׁ
ישׂ ©מח ¥לב
קדשוֹ ¦ §
נפלאוֹ ¨תיו :ג ¦ § © §
ּ§ב ¨כל ¦ § §
יהו  :ד ¦דּ § ׁ
רש ּו § ¨Ÿ
מבקשי § ¨Ÿ
§ © § ׁ¥
וע ּזוֹ
יהו  § ª
אשר ¨עשׂ¨ ה
נפלאוֹ ¨תיו ¤ׁ £
זכר ּו ¦ § §
פניו ּ¨ת ¦מיד :ה ¦ §
ּ©ב ּ§ק ׁש ּו ¨ ¨
יעקב
עבדּ וֹ ּ§ב ¥ני © Ÿ £
אברהם © §
זרע © § ¨ ¨
מש ּ§פ ¥טי ¦פיו :ו © ¤
מפתיו ּו ¦ ׁ §
¨ §Ÿ
הארץ
אהינ ּו  ּ§ב ¨כל ¨ ¨ ¤
יהו  ¡ ¥
חיריו :ז ה ּוא § ¨Ÿ
ּ§ב ¦ ¨
לאלף דּ וֹ ר:
זכר §לעוֹ ¨לם ּ§ב ¦ריתוֹ ¨דּ ¨בר ¦צ ּ¨וה § ¤ ¤
מש ּ¨פ ¨טיו :ח ¨ ©
¦ ׁ§
עמידה
לישׂ ¨חק :י ©ו ּ©י¨ ¤ ¦ £
אברהם ּו ׁ §שב ּו ¨עתוֹ § ¦ §
אשר ּ¨כ©רת ¤את © § ¨ ¨
ט ¤ׁ £
לאמר §ל%
ראל ּ§ב ¦רית עוֹ ¨לם :יא Ÿ ¥
לישׂ ¨ ¥
לחק § ¦ §
ליעקב § Ÿ
§ ©Ÿ £
מתי
נחלתכם :יב ּ¦ב §היוֹ ¨תם § ¥
חבל © ¤ § © £
נען ¤ ¤
אתן ¤את ¤ ¤
¥ּ ¤
ארץ ּ§כ ¨ ©
תהלכ ּו ¦מגּ וֹ י ¤אל גּ וֹ י
וגרים ּ¨ב ּה :יג ©ו ¦ּי § © ּ§
מעט § ¨ ¦
¦ § ּ¨
מספר ּ¦כ § ©
לעש ¨קם
אדם § ¨ ׁ §
יח ¨ ¨
אחר :יד א ¦ה ּ¦נ ©
מלכה ¤אל ©עם © ¥
ממ § ¨ ¨
¦ ּ©
ולנביאי
יחי § ¦ § ¦ ©
במש ¨
מלכים :טו ©אל ּ¦תגּ§ ע ּו ¦ § ׁ ¦
עליהם § ¨ ¦
©ו ּיוֹ ©כח ¤ ¥ £
לחם
מטה ¤ ¤
הארץ ּ¨כל © ּ¥
רעב ©על ¨ ¨ ¤
©אל ּ¨ת¥רע ּו :טז ©ו ¦ּי § ¨
קרא ¨ ¨
לפניהם ¦ ׁ
נמכר יוֹ ¥סף:
לעבד ¦ § ּ©
איש § ¤ ¤
ׁ¨ש ¨בר :יז ׁ¨ש ©לח ¦ § ¤ ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

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

I

יֹולדּת3
ותגל ַ ְ ֶ
וא ֶּמֵ ָ ְ 3
אביִ ְ 3
יׂשמח ָ ִ
ְִַ
בא
מצוֹרע ַ)דּף נהּ [(.ו ֹ
פּרשׁת ְ ָ
ויּקרא ָ ָ ַ
וֹהר ַ ִ ְ ָ
רגלוֹ )קה ,יח( ] :ז ַ
בכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
◌ִענּ ּו ◌ַ ◌ֶּ
רגלוֹ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .עד
בכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
ראהְּ◌ ,ביוֹ ◌ֵסף ◌ָּכת ּוב) ,שם קה( ◌ִענּ וּ ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
אמרת ה'
דברוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רגלוֹ ? ◌ַעד ◌ֵעת ּבא ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ִענּ וּ ◌ַב ּ◌ֶכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
דברוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַעד ◌ֵעת ּבֹא
צרפתהוּ ַ◌ .עד ◌ֵעת ּבֹא ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
אמרת ה'
דב ּורֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דברוֹ )של יוסף ,ונבחן( אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
◌ְ ◌ָ
ויפת ◌ֵחהוּ .
עמים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מלַ◌ $ו ◌ַ ּי ּ◌ִת ◌ֵירהוּ ֹ ׁ ◌ֵ
ואז ָ◌ ׁ -ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
צרפתהוּ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
משל ◌ַ ◌ִּ
הב ◌ֶקר.
היה ◌ָ ּבא ◌ַ ּ ֹ
ינתים ◌ָ ◌ָ
◌ֵּב ◌ְ ◌ַ ◌ִ

ּׁשכינה
וה ְ ִ ָ
מתקּׁשרים ַּבה' ְ ַ
ּובּבקר ִ ְ ַ ְ ִ
ּתֹורה ַ ֹ ֶ
לֹומדים ָ
ּבּלילה ְ ִ
ַ ְַ ָ
אלעזרּ ָ◌ ,כת ּוב )שמואל א כה( והיתה נפש אדני
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר
סתםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אדניָ◌ ְ◌ ,
נפ ׁש ◌ֲ ◌ִ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ֶ◌ .
צרורה ◌ִ ּב ◌ְצרוֹ ר ◌ַ ◌ַ
לק.ר
ב ◌ֶקר ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הרי ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַּב ּ ֹ
נפשיֵ◌ ֲ◌ .
ל)וא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
נשא ◌ַ ◌ָ ◌ְ
אשר א ◌ָ ◌ָ ׂ
)תהלים כד( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לבעלהְ◌ ׁ ַ◌ .
ראל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
רה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לחב ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
להתק.ר ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
באים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ילה ּו ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ש ◌ַמח
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )משלי כג( ◌ִי ◌ְ ׂ
ראלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
ועם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
לד ּ◌ֶת.,
ותגל יוֹ ◌ַ ◌ְ
ואמֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אביֶ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ִ

כל מילה של תפלה נבחנת
רגלוֹ " וגו' )קה ,יח( :
בכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
◌ִענּ ּו ◌ַ ◌ֶּ
תורה[ אמר רבי חזקיה ,כך למדנו ,כל דבור ודבור של
תפלה שמוציא אדם מפיו ,עולה למעלה ,ובוקע רקיעים,
ונכנסת למקום שנכנסת ,ושם נבחנת תפלה ההיא ,אם היא
]זוהר חלק ג' ,מצורע )דף נה (.זוהר
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צרפתה ּו:
יהו  § ¨ ¨ §
אמרת § ¨Ÿ
דברוֹ ¦ § ©
יט ©עד ¥עת ּבŸא § ¨
עמים © § © ּ§
משל © ּ¦
מל ©ו ּ©י ּ¦ת ¥ירה ּו ¥ׁ Ÿ
כ ׁ¨ש ©לח ¤ ¤
ויפת ¥חה ּו :כא שׂ¨ מוֹ

I

I

 Iזוהר תהלים I

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

כשנתקבלה תפלת יוסף הוציאו אותו מבית האסורים
דברוֹ וגו' )קה ,יט( :
בא ◌ְ ◌ָ
◌ַעד ◌ֵעת ּ ֹ
"ענּ ּו ◌ַב ◌ֶּכ ◌ֶבל
זוהר תורה[ ובוא וראה ,כתוב בו ביוסףִ◌ ,
בא ◌ְ ◌ָ
"עד ◌ֵעת ּ ֹ
רגלוֹ "ַ◌ ,
"ענּ ּו ◌ַב ◌ֶּכ ◌ֶבל ◌ַ ◌ְ
ַרגלוֹ וגו'" ,עד מתי ◌ִ
◌ ◌ְ
דברוֹ
צרפתה ּו" ,עד עת בא דברו של מי ,אלא עד
אמרת ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
עת בא דברו של יוסף למעלה ,ונבחנה תפלתו ,זהו
מלַ◌ ַ◌ ,וי ּ◌ִת ◌ֵירה ּו
"ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
צרפתה ּו" ,ואז ׁ ◌ָ
"אמרת ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
שכתובַ◌ ְ◌ ִ◌ :
ויפת ◌ֵחה ּו".
עמים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
משל ◌ַ ּ◌ִ
ֹ ׁ ◌ֵ
]זוהר חלק ג' ,מצורע )דף נה(.

ה' שלח את השכינה שתתיר את יוסף מבית האסורים
ירה ּו וגו' )קה ,כ( ] :זוהר חלק א' פרשת מקץ )דף קצה (.זוהר
וית ◌ֵ
מל* ◌ַ ◌ַ ּ ◌ִ
ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ָ
מתיר ◌ֲאס ּו ◌ִרים"
תורה[ אמר רבי שמעון ,כתיב "ה' ◌ַ ּ◌ִ
עמים
מלַ◌ ַ◌ ,וי ּ◌ִת ◌ֵירה ּו" ,ומהו ֹ ׁ ◌ֵ
"ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
קמו ,ז( ,וכאן כתיבָ◌ ׁ :
"משל ◌ַ ◌ִּ
"משל
מל ",זה הקדוש ברוך הואֵ◌ ׁ ֹ ,
"ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
ויפת ◌ֵחה ּו" קמד? אלא ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
)תהלים

זיו הזוהר
קמד .ה' מתיר אסורים ,משמע הוא בעצמו ,וכאן משמע על ידי שליח ,ועוד
מושל עמים ויפתחהו כפל לשון במלות שונות למה ,ומתרץ שהכל מוסב על
הקדוש ברוך הוא ,הוא שלח את המלאך הגואל הידוע ,שעליו נאמר אשר
שמי בקרבו ,לפיכך הרי זה כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו היה מתיר אסירתו.
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¨אדוֹ ן § ¥
נפשוֹ
ארץ
קב גּ¨ ר ּ§ב ¤ ¤
ויע Ÿ
ראל ¦ § ¨ ¦
ישׂ ¨ ¥
בא ¦ §
יחכם :כג ©ו ּ¨י Ÿ
זקניו § © ּ¥
ּו § ¨ ¥
מצרים § © £
הפ
עצמה ּו ¦מ ¨ּצ¨ריו :כה ¨ ©
מאד ©ו ּ©י¥ ¦ £
עמוֹ § Ÿ
¨חם :כד ©ו ּ¤י ¤פר ¤את © ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

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

מהּכלא
הּתיר אֹותֹו ֵ ַ ֶ ֶ
ה' ִ ִ
מל* ◌ַ ◌ַויּ ּ ◌ִת ◌ֵירה ּו וגו' )קה ,כ( :
ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ָ
משל ◌ַע ּ◌ִמים
מלַ◌ $ו ◌ַ ּי ּ◌ִת ◌ֵירהוּ ֹ ׁ ◌ֵ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מתיר
אמרּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קמו( ה' ◌ַ ּ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ויפת ◌ֵחהוּ ּ ִ◌ ַ◌ .
משל
למה ֹ ׁ ◌ֵ
וכאן ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲאסוּ ◌ִרים ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
מלַ◌ $ו ◌ַ ּי ּ◌ִת ◌ֵירהוּ ָּ◌ ָ◌ ,
ויפת ◌ֵחהוּ ? ◌ֶ ◌ָּ
מלֶ◌ - $זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא.
אלא ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
◌ַע ּ◌ִמים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
המ ◌ֶל,
מלֶ◌ּ ַ◌ - ,
מ ׁ ◌ֵשל ◌ַע ּ◌ִמים ֶ◌ -זה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ׁ .ש ◌ַלח ◌ֶ ◌ֶ
ֹ
לא,
המ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ַו ◌ַ ּי ּ◌ִת ◌ֵירה ּוּ .ו ◌ִמי ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
.לח לוֹ ? ◌ֶזה ◌ַ ◌ַּ
חתוֹ ◌ִנים,
הת ◌ְ ּ
◌ַהגּ וֹ ◌ֵאלֶ◌ ׁ ,שה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ַע ּ◌ִמיםֶ◌ ׁ ,שה ּוא מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
ְוה ּכֹל ה ּוא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא.
◌ ◌ַ
)דּף קצד ע"ב([
מקּץ ַ
פּרשׁת ִ ֵ
]בּרא ִשׁית ָ ָ ַ
ְֵ

ֹולם
ּגלּגּולים ָּבע ָ
מגלּגל ִ ְ ִ
ְ ַ ְֵ
מצרים וגו'
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִ ◌ְ
◌ַו ◌ָיּ ֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִי ◌ְ ׂ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קה ,כג( ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
ע"ב([ ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ארץ ◌ָחםּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
ויעקב ◌ָגּ ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מצרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
)קה,

כג( :

)דּף קצד
מקּץ ַ
פּרשׁת ִ ֵ
]בּראשׁית ָ ָ ַ
ְֵ ִ
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להתנכל ּ©ב¨ ¨ £
עמוֹ § ¦ § © ּ¥
לבם ¦ §
¦ ּ¨
לשׂ Ÿנא © ּ
אתוֹ ¨תיו
ברי Ÿ
אשר ּ¨ב ©חר ּבוֹ  :כז שׂ¨ מ ּו ¨בם ¦דּ § ¥
אהרן ¤ׁ £
עבדּ וֹ © Ÿ £
© §
חש §וא ¨מר ּו
חש ©ו ּ©י § ׁ ¦
ארץ ¨חם :כח ׁ¨ש ©לח ¤ׁ Ÿ
מפתים ּ§ב ¤ ¤
ּו ¦ § Ÿ
לדם ©ו ּ¨י ¤מת ¤את
מימיהם § ¨
הפ ¤את ¤ ¥ ¥
¤את )דבריו( §דּ ¨ברוֹ  :כט ¨ ©

I
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I

לק ◌ֵ ּים
נדרים ּו ׁ ◌ְשב ּועוֹ ת ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ
מק ◌ֵ ּים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מגלגּ ל ◌ִגּ ◌ְלגּ ּו ◌ִלים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
גזרה ׁ ◌ֶשה ּוא גּ וֹ ◌ֵזר.
ׁ◌ְשב ּו ◌ָעה ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ

האבֹות
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֶאת ָ ָ
אהבת ַ ָ
ֲַַ
אהב ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ואהבה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
חביב ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ,אם א ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
למצרים
יעקב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
היה ◌ָרא ּוי ◌ְלהוֹ ◌ִריד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
האבוֹ תָ◌ ָ◌ ,
ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ועשה
המליְ◌ ,ליוֹ ◌ֵסף ◌ְּבנוֹ ׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
באהבתוֹ אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
רזלּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
כבלים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּב ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה.בטים ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד,
וירד ּו ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארץְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מלֶ◌ ׁ ,ש.וֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מל.,
ְויעקב ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ

מצרים
יֹוסף ַעל ִ ְ ָ ִ
הׁשליט ֶאת ֵ
ה' ִ ְ ִ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב?
בא ◌ְ ◌ֵ
מצרים וגו' )קה ,כג(◌ֹ ּ :4
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַו ◌ָיּ ֹ
ארץ ◌ָחםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ויעקב ◌ָגּ ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מצרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַו ◌ָ ּי ֹ
ארץ ◌ָחם? ◌ָל ◌ָּמה
עקב ◌ָגּ ר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ידענ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
מצרים ,א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ַו ◌ָ ּיבא ◌ִי ◌ְ ׂ
צריֶ◌ ,את ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָּ
מצרים ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִ ◌ְ ׂ
אלאַ◌ ,ו ◌ָ ּי ֹ
◌ָ ◌ִ
יעקב
הרי ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקבֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ארץ ◌ָחם ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
ויעקב ◌ָגּ ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ה ּואֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
למצריםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לגּ ל
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵ
ה.כינה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
בניו ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ָ
התק ◌ְ ּי ◌ָמה
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ◌ְזכ ּותוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִגּ ◌ְלגּ ּו ◌ִלים ◌ְוהוֹ ◌ִריד ◌ֶאת יוֹ ◌ֵסף ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
הארץ.
והש ◌ִליט אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עמוֹ ְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְּ
הב ◌ִרית ◌ִ ּ
)שם(
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חדרי © § ¤ ¥
צפרדּ ¦עים ּ§ב © § ¥
ארצם § © § §
גתם :ל ׁ¨ש©רץ © § ¨
§דּ ¨ ¨
מיהם
נתן גּ¦ ׁ §ש ¤ ¥
ערב ּ¦כ ּ¦נים ּ§ב ¨כל גּ§ ב ּו ¨לם :לב ¨ ©
בא ¨ Ÿ
אמר ©ו ּ¨י Ÿ
לא ¨ ©
ּ¨ב¨רד ׁ ¥
תאנתם
פנם ּו § ¨ ¨ ¥
ארצם :לג ©ו ּ©י גּ© § ¨
להבוֹ ת ּ§ב © § ¨
אש ¨ ¤
ואין
וילק § ¥
ארבה § ¤ ¤
בא © § ּ¤
אמר ©ו ּ¨י Ÿ
ויש ּ¥בר ¥עץ גּ§ ב ּו ¨לם :לד ¨ ©
© § ׁ©
אכל ּ§פ ¦רי
ארצם ©ו ּי© Ÿ
אכל ּ¨כל ¥עשׂ ¤ב ּ§ב © § ¨
מספר :לה ©ו ּי© Ÿ
¦ § ּ¨
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ראשית § ¨
ארצם ¦ ׁ ¥
אדמתם :לו ©ו ּ©י ּ¨כל ּ§בכוֹ ר ּ§ב © § ¨
©§ ¨ ¨
בטיו ּכוֹ ׁ¥של :לח שׂ¨ ©מח
ואין ּ¦ב ׁ §ש ¨ ¨
וזהב § ¥
כסף § ¨ ¨
ציאם ּ§ב ¤ ¤
לז ©ו ּיוֹ ¦ ¥
ענן
עליהם :לט ּ¨פ©רשׂ ¨ ¨
חדּ ם ¤ ¥ £
נפל ּ©פ § ¨
צאתם ּ¦כי ¨ ©
מצרים ּ§ב ¨ ¥
¦ §© ¦
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ּגזרֹותיו
מקּים ְ ֵ ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ְ ַ ֵ
וזהב וגו'
כסף ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ציאם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ַויּ וֹ ◌ִ ◌ֵ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ ◌ָ ּ
שה,
.הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָע ◌ָ ׂ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ראה,
זרהּ .בא ◌ְ ◌ֵ
הגּ ◌ֵ ◌ָ
לק ◌ֵ ּים ◌ַ ◌ְ
רצה ◌ְ ◌ַ
לגלגּ ל ◌ִגּ ◌ְלגּ ּו ◌ִליםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הכל ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
.צ ◌ִרי,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֵ◌ ,
הביא ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
מצא
האדם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ּו ◌ָ ◌ָ
הביא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ֵ◌ ,
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
לאברהם) ,בראשית
אמר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָמזוֹ ן] .בא ראה[ ◌ְּכמוֹ ◌ֵכן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ואחרי ◌ֵכן
להם ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ארץ א ◌ָ ◌ֶ
זרעְּ◌ $ב ◌ֶ ◌ֶ
ידע ּ◌ֵת ◌ַדע ◌ִּכי ◌ֵגר ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
טו( ◌ָ ֹ ◌ַ
יהיה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
מצא ◌ָ ּב ּה
מצרים ,א ◌ָ ◌ָ
לארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
רכ ׁש ◌ָגּ דוֹ לְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יצא ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌4
◌ֵ ◌ְ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
רעב ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
והביא ◌ָ ◌ָ
◌ְרכ ּו ׁש ◌ָגּ דוֹ לִ◌ .גּ ◌ְל ◌ֵגּ ל ◌ִגּ ◌ְלגּ ּו ◌ִליםִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
למצריםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מצרים
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והתמל ◌ָאה ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ֶ
וזהב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מביאים ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יעקב
הביא ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
נתקן ◌ְרכ ּו ׁש ◌ָגּ דוֹ לִ◌ ֵ◌ ,
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
וזהבַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למצרים.
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
)דּף קצו ע"א([
מקּץ ַ
פּרשׁת ִ ֵ
]בּראשׁית ָ ָ ַ
)קה ,לז( ִ ֵ ְ :
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I

לּמּכה
ּואה ַ ַ ָ
מקּדים ְרפ ָ
ְִַ
רכי ◌ַ ◌ָ ּ
ראשוֹ ◌ָנה ּבוֹ ◌ֵרא
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּ ָ◌ -ב ◌ִ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ָּכ* ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
התקין ◌ְרכ ּו ׁש
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מכהּ ָ◌ .כּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
ואחר ◌ָ ּכֶּ◌ ַ◌ ,
◌ְרפ ּו ◌ָאהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לגּ ל ◌ִגּ ◌ְלגּ ּו ◌ִלים
ועל ◌ֵּכן ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵ
לגּ ל ּותַ◌ ְ◌ ,
הביא אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ֵ◌ ,
◌ָגּ דוֹ לַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וזהב ◌ָ ּכל
מביאים ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רעב ◌ַעל ]כל[ ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והביא ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
למצרים.
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
]מקדים[

ליׂשראל
נׁשּפע ֲע ִׁשירּות ְ ִ ְ ָ ֵ
ּצּדיק ִ ְ ַ
יֹוסף ַה ַ ִ
ידי ֵ
ַעל ְ ֵ
עשר ׁ ◌ֶשל ◌ֶּכ ◌ֶסף
גרם ֹ ׁ ◌ֶ
צדּ יק ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ראהִ◌ ,מּ .ום יוֹ ◌ֵסף ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ּ
ּ
כסף
ציאם ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ראלַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קה ,לז( ◌ַויוֹ ◌ִ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
וזהב ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְטל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
ּ
דּ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
הצ ◌ִ יק ◌ֶזה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ
ואין ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
וזהב ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
בטיו ּכוֹ ׁ ◌ֵשלּ .ו ◌ִמ ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
הבא.
לזכוֹ ת אוֹ ◌ָתם ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ְוהכֹל ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ַ ּ

בזכות האהבה שאהב ה' את האבות ירד יעקב למצרים כמלך
מצרים וגו' )קה ,כג( ] :זוהר ח"א) ,מקץ קצד (:זוהר תורה[
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בא ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ַו ◌ָיּ ֹ
אמר רבי אלעזר ,בוא וראה ,שהקדוש ברוך הוא מסבב
סבות בעולם ,לקיים השבועה והגזרה שהיה גוזר ,שהרי
למדנו ,אלמלי החביבות והאהבה שאהב הקדוש ברוך הוא
להאבות ,היה ראוי יעקב לרדת למצרים בשלשלאות של
ברזל ,ובאהבתו אותם השליט ליוסף בנו ,ועשה אותו למלך
המושל על כל הארץ ,וירדו כל השבטים בכבוד ,ויעקב כמלך.

השכינה באה למצרים וגם יעקב ובניו
ארץ
ויעקב ◌ָגּ ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מצרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִי ◌ְ ׂ
"ו ◌ָ ּי ֹ
בוא וראה מה כתובַ◌ :
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ולחם
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להאיר ¨ § ¨
ואש § ¨ ¦
§¨¨
הלכ ּו ּ©ב ¦ ּצ ּיוֹ ת
מים ¨ §
יעם :מא ּ¨פ ©תח צ ּור ©ו ּ¨יז ּוב ּו ¨ ¦
מים © §
ׁ¨ש © ¦
ישׂ ּ¦ב ¥
זכר ¤את §דּ ©בר ¨ § ׁ
עבדּ וֹ :
אברהם © §
קדשוֹ ¤את © § ¨ ¨
נהר :מב ּ¦כי ¨ ©
¨¨
להם
חיריו :מד ©ו ¦ּי ּ¥תן ¨ ¤
עמוֹ §בשׂ¨ שׂ וֹ ן ּ§ב ¦ר ּ¨נה ¤את ּ§ב ¦ ¨
מג ©ו ּיוֹ ¦צא © ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

מצרים" האם לא ידענו
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ִי ◌ְ ׂ
"ו ◌ָ ּי ֹ
◌ָחם" ,כיון שכתובַ◌ :
בא
"ו ◌ָ ּי ֹ
שיעקב גר בארץ חם ,ולמה הצריך לומר זה ,אלא ◌ַ
ארץ
"ויעקב ◌ָגּ ר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
מצרים" ,זה הקדוש ברוך הוא )ב(ֹ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָחם" ,זה יעקב ,שהרי בשביל יעקב ובניו באה השכינה
למצרים ,והקדוש ברוך הוא היה מסבב סבות ,והוריד
ליוסף בראשונה ,שבזכותו נתקיים עמו הברית ,והשליטו
על כל הארץ.

הלא היה מלכנו עוד לפני ארץ מצרים?
חיריו"
רנּ ה ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
בשׂ שׂ וֹ ן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
עמוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ַויּ וֹ ◌ִצא ◌ַ ּ
מהימנא קדושים )דף פד (:זוהר תורה[ פתח רבי אלעזר ואמר,
תדע"
לתי א ◌ֵ ◌ָ
ואהים ז ּו ◌ָ ◌ִ
◌ִ
מצרים ◌ֵ
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהיֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ :
"ואנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
)הושע יג ,ד( ,לא כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,אלא
מצרים" ,וכי מארץ מצרים היה להם
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהיֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ :
"אנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ָ ֹ ◌ִ
למלך ולא מקודם לזה ,והלא כתוב :ויאמר יעקב אל בניו
תככם" )בראשית לה ,ב( ,ונאמר:
אשר ◌ְּב ֹ ◌ְ ◌ֶ
הנּ ◌ָכר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהי ◌ַ ◌ֵ
"הסר ּו ◌ֶאת ◌ֱ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
"מארץ
ונעלה ◌ֵּבית ◌ֵאל" )שם ,ג'( ,וכתוב כאןֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ :
"ונק ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
מצרים"? )ב( זה יובן מהברייתא דרבי עקיבא שיש חיה אחת
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
)קה ,מג( ] :זוהר חלק ג' רעיא
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I

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

במצרים נודע כבודו של הקדוש ברוך הוא
אלא מן היום שהיו ישראל בעולם ,לא הכירו כבודו של
הקדוש ברוך הוא מלבד בארץ מצרים ,שהיו בעבודה
קשה ,ויצעקו אל הקדוש ברוך הוא ,ולא שינו ממנהגים
שלהם ,שם נזדקקו אבותינו ,כזהב בתוך הכור.

ישראל הלכו אחר האמונה הפשוטה שקיבלו מאבותיהם
ועוד שהיו רואים בכל יום כמה כשפים כמה מינים רעים,
להטעות לאנשים ,ולא סרו מדרכם לימין ולשמאל,
ואף על פי שלא היו יודעים כל כך בכבודו של הקדוש ברוך
הוא ,אלא שהלכו אחר מנהגי אבותם.

באותות ומופתים שבמצרים והים ,אמונתם נתחזקה ביותר
ואחר כך ראו כמה נסים וכמה גבורות ,ולקחם הקדוש ברוך
הוא לעבודתו ,ולפי שכלם ראו כמה נסים ואותות
מצרים" ,כי
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אהיֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ :
"ואנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
וגבורות בעיניהם ,אמר ◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
שם היה בהתגלות הכבוד שלו ,ונגלה אליהם על הים ,וראו
זיו כבוד העליון פנים בפנים.

אני שעשיתי המופתים אני נתתי לכם התורה
ולפיכך אל תאמרו שאלהים אחר הוא שדיבר עמנו ,אלא
אני הוא אשר ראיתם בארץ מצרים ,אני הוא
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I

שהרגתי שונאיכם בארץ מצרים ,אני הוא שעשיתי כל אותן
לתי א
"ואהים ז ּו ◌ָ ◌ִ
◌ִ
עשר מכות בארץ מצרים ,ובעבור זה ◌ֵ
תדע" )הושע יג ,ד( ,אל תאמר שיש אחר אלא אני הוא הכל.
◌ֵ ◌ָ

f
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יה הוֹ ד ּו © ¨Ÿ
א ©§
הלל ּו¨ ּ
מיע ּ¨כל
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 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

ימלּ ל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה' וגו' )קו ,ב( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קלדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ [(:
ואלה
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קו ,ב( ◌ִמי
יצחק ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לדת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּתוֹ ◌ְ ֹ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הלתוֹ ּ .בא ◌ְ ◌ֵ
מיע ◌ָּכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מסת ◌ֵּכל
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ,
לפניו ◌ִ ◌ְ ֹ
ברצוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועלה ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
מע ◌ֶ ׂ
מע ◌ֶ ׂ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ּובוֹ ◌ֵרא אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
שה ּו ◌ַ ◌ֲ
בכל ◌ַ ◌ֲ
מסת ◌ֵּכל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ּובוֹ ◌ֵרא אוֹ תוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ,
קרי
עש ּו ◌ִעים יוֹ ם יוֹ םַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
ואהיה ׁ ◌ַש ◌ֲ ׁ
אצלוֹ ◌ָאמוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ָואהיה ◌ֶ ◌ְ
)משלי ח( ◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ָאמוֹ ן ◌ֶ ◌ָּ
לפניוִ◌ :אם
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמרה ◌ַ ּ
אדםָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
לברא ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ִ ◌ְ ֹ
אמןְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ָּ◌ 4
יהי ּו
למה ◌ִ ◌ְ
יחטא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
יב ◌ֵרא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
האדם ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואתה ◌ָּתד ּון אוֹ תוֹ ָּ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ָל ּה
ינַ◌ ָ◌ ?,
לסבל ◌ֶאת ◌ִדּ ◌ְ
הרי א י ּו ◌ַכל ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
לחנּ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ידיָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מעשי ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
ראתי ◌ֶאת
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ
תש ּו ◌ָבה ◌ֶ ◌ֶ
נתי ◌ְ ׁ
הנּ ה ּ◌ִת ◌ַ ּק ◌ְ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ִ◌ :
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
עשה אוֹ תוֹ
אמר לוֹ  :עוֹ ◌ָלם ,עוֹ ◌ָלםַ◌ ,א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ּ -
וחקוֹ ◌ֶתי $א
האדםַ◌ ָ◌ ,
ברא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ָ
האדםְּ◌ ,כ ◌ֵדי
ראתי ◌ְבֶ◌ $את ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ַעל ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה .וּ ◌ִמ)וּ ם ◌ָּכּ ָ◌ $ב ◌ָ ◌ִ
ִיתק ◌ְ ּימוּ ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ ◌ְ ◌ַ
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והכל
לתהוּ ◌ָובהוּ ֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מחזירֹ ְ◌ $
הריני ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ְ
ואם א ִ◌ ֵ◌ ֲ◌ -
תעסק ◌ָ ּב ּהִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ארץ
יתי ◌ֶ ◌ֶ
עש ◌ִ
אנכי ◌ָ ◌ִ ׂ
האדם ◌ַק ◌ָ ּיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מה( ◌ָ ֹ ◌ִ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם
לפני ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מכריזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מדת ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וה ּתוֹ ◌ָרה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראתיַ◌ ְ◌ .
עליה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ
ְואדם ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
אזנוֹ .
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְר ◌ִּכין ◌ָ ◌ְ
בהֵ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
תעסק ּו ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ָ ּ
מק ◌ֵ ּים ◌ָּכל
מק ◌ֵּים ◌ָהעוֹ ◌ָלם וּ ◌ְ ◌ַ
ראהָּ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ואיבר
איבר ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ואין ◌ְלּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ◌ָ
מעשה ◌ַעל ּ◌ִת ּקוּ נוֹ ◌ָּכ ◌ָראוּ יֵ◌ ְ◌ ,
מעשה וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
נחלק
אדם ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הרי ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נגדּ וֹ ◌ְּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
מתק ◌ִנים ◌ֵ ּ
מדים ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַעל ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
אל ּו ◌ַעל
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
לאיברים4◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ּ
אחד ּ ָ◌ -כַ◌ ,גּ ם ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ּ4כ ◌ָּלם
וכ ◌ָּלם גּ ּוף ◌ֶ ◌ָ
אל ּו ◌ְ ◌4
אל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
מדים ◌ֵ ּ
וכאשר ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
מתק ◌ִנים
אל ּוֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
איברים ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
איברים ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והכל ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
ממ ׁשֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
 ◌ִ ◌ֵהנּ ה ג ּוף ]אחד[ ◌ַ ◌ָּ
מדים ◌ֵא ּל ּו ◌ַעל ◌ֵ ּ
נתקנים -
כש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּוּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
פרקים ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
איברים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ◌ִ
עשה ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ּ ,פ ◌ַתח
הסת ◌ֵּכל ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אחדֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
שים גּ ּוף ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ֲַנע ◌ִ ׂ
מלאה
ית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עש ◌ָ
חכמה ◌ָ ◌ִ ׂ
מעשי $ה' ּ◌-כ ◌ָ ּלם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רבוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ואמר) ,תהלים קד( ◌ָמה ◌ַ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
קנינ.$
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ

לה ִּׂשיגָּ .כל
יכֹולים ְ ַ
ׁשּלא ְ ִ
חתּומים ֶ ֹ
עליֹונים ֲ ִ
ּבּתֹורה ָּכל ַהּסֹודֹות ֶ ְ ִ
ַ ָ
הּבא
ֹולם ַ ָ
והע ָ
ֹולם ַה ֶּזה ְ ָ
הּדברים ֶׁשל ָהע ָ
ַ ְ ִָ
לה*יג.
עליוֹ ◌ִנים ◌ֲחת ּו ◌ִמים ׁ ◌ֶש6א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הסוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
התגּ ּל ּו ◌ְוא
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ברים ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
למטהּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ְ
מעלה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התגּ ּל ּוּ ַ◌ .ב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵהם ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
הבא ◌ֵהם ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הדּ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
מכיר אוֹ ◌ָתםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קו( ◌ִמי
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ
יח ּו ◌ַ ◌ִּ
מה
ראהּ ָ◌ ,בא ׁ ◌ְש ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
הלתוֹ ֹ ּ .
מיע ◌ָּכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תהלים ספר רביעי | כב לחודש | מזמור קו

סדר הלימוד

ליום כב סיון

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

1031

I

יכל.
התוֹ ◌ָרה ◌ְוא ◌ָ ֹ
ועל ◌ִדּ ◌ְקדּ ּו ◌ֵקי ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ
ברי ◌ַ ּ
לעמד ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר) ,תהלים קיט(
ממ ◌ִנּ יָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
והיא ◌ְרחוֹ ◌ָקה ◌ִ ּ◌ֶ
אחכ ◌ָמה ◌ְ ◌ִ
אמרתי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
אמרִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
מה
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
רתֹ ּ .,
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
ואלף.
חמ.ה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ויהי ׁ ◌ִשירוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
משל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אלפים ◌ָ ׁ ◌ָ
שת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ַוידבר ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
)מלכים א ה( ◌ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
משל
משל ּו ◌ָ ׁ ◌ָ
טעמים ◌ָהי ּו ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ׁ ◌ָ
ואלף ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חמ.ה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ַוהרי ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
דבריו -
ודםּ ָ◌ ,כָ◌ ,הי ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שר ◌ָ ◌ָ
.מהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
היה אוֹ ◌ֵמרּ .ו ◌ַמה ◌ְ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
וכ ◌ָּמה
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ברי ◌ַ ּ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ִליםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ׁ ◌ִש ◌ִיריםַּ◌ ,כ ◌ָּמה
יש ּבוֹ ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ׁ ◌ָ
ודבר ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ָכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב
חכמוֹ תַ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִניםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ָ ◌ְ
תש ◌ָ ּבחוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָּמה סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ת ◌ְלדת
וא ◌ֶּלה ּ ֹ
למעלהֵ◌ ְ◌ ,
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ימלל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה'ֹ ּ .
אמר ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
ואלה
אחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
יאיםַ◌ ַ◌ .
נש ◌ִ
עשר ◌ְ ◌ִ ׂ
מעאלֶ◌ ׁ .ש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֵ
מעאל
יש ◌ָ ◌ֵ
עתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
התעלה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ְ
יצחקֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ֲ◌ .
ּתוֹ ◌ְלדת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ
בניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶזה
ויצחק הוֹ ◌ִליד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
יאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ִ
שר ◌ְ ◌ִ ׂ
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ִליד ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
התעלה? ◌ַעל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
התעלה ◌ְ ◌ֶוזה א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ימלל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה'.
לבדּ וֹ יוֹ ◌ֵתר
היה ◌ְ ◌ַ
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ָ
ויצחק הוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
יצחקָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ
בטיםִּ◌ ַ◌ ,
מטה.
הקי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,שהוֹ ◌ִליד ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ּ4
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
למטה,
עליוֹ ◌ָנה] ,וישמעאל[ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ׂ
קד.ה ◌ֶ ◌ְ
למעלה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 4
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
ועשו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יעקב.
הלתוֹ ֶ◌ .זה ◌ַ ◌ֲ ֹ
מיע ◌ָּכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ְ ◌ַ
ּ
מהם.
מאירים ◌ֵ ◌ֶ
כבים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בנהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
ה.מש ◌ַ ּב ◌ְל ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְד ◌ַ ּבק ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ

ׁשעֹוׂשה
ֹותן ְּגבּורֹות ֶ ֶ
אחת ֵמא ָ
ּגזרה ַ ַ
ויעביר ְ ֵ ָ
ׁשּיס ֵּלק ְ ַ ֲ ִ
ִמי הּוא ֶ ְ ַ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ַָ
ימלּ ל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה' וגו' )קו ,ב( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רמטָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואמר,
◌ְ ◌ָ ◌ַ

)תהלים קו(

הלתוֹ .
מיע ◌ָּכל ◌ְּת ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
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אבל ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לכתב!
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
ידבר ◌ָ ◌ָ
ימלל? ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
הרי ◌ַה ּ ◌ְפס ּו ◌ִקים ◌ֵהם ◌ָ ּכ - ,א,
הכת ּובֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶדּ ◌ֶרּ ָ◌ ַ◌ ,
ת ◌ַ
ְואם ּ ֹ
◌ ◌ִ
להראוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברִ◌ .מי
להראוֹ ת ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ,אף ◌ָ ּכאן ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מליתְ◌ .גּ ב ּורוֹ ת ה',
וקטפ ּ◌ָת ◌ְ ◌ִ
ימלל ]גבורות ה'[ַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )דברים כג( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ולכן ◌ִמי
מ.םֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הדּ ין ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ָ
זרת ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ָּכל ◌ְגּ ◌ֵ ◌ַ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַר ◌ִּביםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַ ◌ֵּ
שה
אחת ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
זרה ◌ַ ◌ַ
ויעביר ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
סלק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? עוֹ דִ◌ ,מי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ָ ּ
ידבר,
אחדּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
וידברּ ַ◌ ,
ימלל ◌ִ ◌ַ ◌ֵּ
עלי
חש ּבוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
להם ◌ֶ ׁ ◌ְ
וכ ◌ָּמה ◌ְגב ּורוֹ ת ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מרי ◌ַ ◌ּ ִ◌ 4
והדּ ּב ּור א
החקיםִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מגנּ יםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
עלי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
ִדיניםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ִ
הגּ ◌ָדהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ּה סוֹ ד
במה ◌ְיד ּועוֹ ת? ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָ
להםּ .ו ◌ַ ּ◌ֶ
לדבר ◌ָ ◌ֶ
◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ולדעת
להם ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לדבר ◌ָ ◌ֶ
באמירה א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
דב ּור ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ְּב ◌ִ ּ
החכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הגּ ◌ָדה ◌ֵהן ◌ְיד ּועוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה( דּ וֹ ר ◌ְלדוֹ ר
אבל ◌ְּב ◌ַ ◌ָ
אוֹ ◌ָתםָ◌ ֲ◌ ,
אבל
דעיםָ◌ ֲ◌ ,
רתיַ◌ ,י ◌ִגּ יד ּוּ ְ◌ .בסוֹ ד ◌ֶזה יוֹ ◌ְ ◌ִ
שיּ ,ו ◌ְגב ּו ֹ ◌ֶ
מע ◌ֶ ׂ
◌ְי ׁ ◌ַש ◌ַ ּבח ◌ַ ◌ֲ
רת,
ידבר ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְגב ּו ◌ָ ◌ְ
תחתוֹ ◌ָנהּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רתֶ◌ ׁ ,,ש ◌ִהיא ◌ְגּ ב ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְגּ ב ּו ◌ָ ◌ֶ
ינים
הדּ ◌ִ
הלתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ַר ◌ִּבים ◌ֵהם ]הדרגות[ ◌ַ ◌ִ
מיע ◌ָּכל ◌ְּת ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ִ ◌ַ
ידבר ּוְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מחב ◌ִרים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מחנוֹ ת
וכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ֲ
חילוֹ ת ◌ְ ◌ַ
וכמה ◌ֲ ◌ָ
דעים ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ָ ◌ִ
תהלהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֶזה
לגד ּו ◌ָדיוַ◌ ְ◌ ,
מספר ◌ִ ◌ְ
הי ׁש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
תחב ◌ִרים ◌ָ ּב ּהַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )איוב כה( ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מיע ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הלתוֹ ?
לה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
◌ִמי ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ

ֵׁשׁש ֵמאֹות ְ ֹ
להיֹות
לאדם ִ ְ
נתנה ת ָֹורה ָ ָ ָ
עצה ָ ְ ָ
מיני ֵ ָ
עׂשר ִ ֵ
ּוׁשל ָׁשה ָ ָ
ֹולם ַה ֶּזה
להיטיב לֹו ָּבע ָ
רֹוצה ְ ֵ ִ
ׁשרּבֹונֹו ֶ
ּברּבֹונֹו ִמּׁשּום ֶ ִ
ׁשלם ְ ִ
ֵָ
הּבא
ֹולם ַ ָ
ויֹותר ָלע ָ
הּבא ְ ֵ
ֹולם ַ ָ
ולע ָ
ְָ
ויד ◌ֵ ּבר
ימלּ ל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה' וגו' )קו ,ב( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף פבַ◌ ְ◌ ַ◌ [(:
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ברים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
לאמרַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח,
האלה ◌ֵ ֹ
הדּ ◌ָ ◌ִ
אהים ◌ֵאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
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דרכים
כמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מיע ◌ָ ּכל ◌ְּת ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
)תהלים קו( ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הלתוֹ ְּ◌ .ב ◌ַ ◌ָּ
דרכים
רבוֹ נוֹ ְּ◌ .ב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ִ ּ
יחטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדם ׁ ◌ֶש2א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ ◌ָ
העידה ◌ַ ּ
דרכים
כמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ימין וּ ◌ְ ֹ
רכיו ◌ָ ◌ִ
מדּ ◌ָ ◌ָ
יסטה ◌ִ ◌ְ
עצה ׁ ◌ֶש2א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נתנה לוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאלְּ◌ .ב ◌ַ ◌ָּ
)נינוּ ֵ◌ ׁ ,ש ׁש
וימחל לוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
רבוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
לפני ◌ִ ּ
יש ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עצה ◌ֵאיׁ ָ◌ ,
נתנה לוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ֵלם
◌ֵמאוֹ ת וּ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָשה ◌ָ ◌ָ ׂ
לאדם ◌ִ ◌ְ
נתנה תוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עצה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מיני ◌ֵ ◌ָ
עשר ◌ִ ◌ֵ
ולעוֹ ◌ָלם
להיטיב לוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
רבוֹ נוֹ רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְּב ◌ִר ּבוֹ נוֹ ִ◌ ,מ)וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ
.הש ◌ִלים
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ׁ ◌ְ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הבאְ◌ ,ויוֹ ◌ֵתר ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לאדם ֵ◌ -מאוֹ ◌ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָלעוֹ ◌ָלם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הבא ה ּוא
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
הש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
הבא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
וכ:
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא) .ואם תאמר שהעולם הזה אינו שלו אלא( ◌ְ ◌ָ
הבא ◌ֵאינוֹ ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִּכ ◌ְפרוֹ ◌ְזדוֹ ר
נגד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּוָ◌ ,העוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
כש ּזוֹ ◌ֶכה
לטרקלין) .משום כך העולם הבא הוא של הקדוש ברוך הוא( ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
.נינ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב )דברים ב(
הצ ◌ִדּ יק ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ֶש ּלוֹ ה ּוא זוֹ ◌ֶכהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה' ה ּוא
אחיוָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
קרב ◌ֶ ◌ָ
יהיה ּלוֹ ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ונחלה א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ֶזה .זוֹ ◌ֶכה
לחלק ◌ְ ◌4יר ◌ָ.ה ◌ֶ ◌ְ
חלקוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
ַנחלתוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ ◌ֲ ◌ָ
הבא
בב ◌ִית ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ .כּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ּב ּה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ַ ◌ַ ּ
ביתי
להם ◌ְּב ◌ֵ ◌ִ
ונתתי ◌ָ ◌ֶ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיהנו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
בב ◌ִית ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ַ ◌ַּ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ּ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ִעם
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
ושםְ◌ ׁ ַ◌ .
מתי ◌ָיד ◌ָ ׁ ◌ֵ
ּו ◌ְבחוֹ ֹ ◌ַ
המ ◌ֶלּ ְ◌ ,ב ◌ֵביתוֹ .
◌ַ ּ◌ֶ
לזה,
צדּ יק ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
אמרְ◌ ׁ ַ◌ ,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
תענּ ג ◌ַעל ה' .א ◌ָכת ּוב ◌ִעם ה',
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נח( ◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
ותחתוֹ ◌ִנים
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אלא ◌ַעל ה'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַעל ה'? ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ
מאין
תאבים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכא( ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
ממנּ ּו ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
נמ ׁ ◌ָש ◌ִכים ◌ִ ◌ֶּ
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לפניו
יע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מגּ ◌ַ
ועד ◌ַע ּ◌ִתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ◌ִ
וכת ּוב )דניאל ז( ◌ְ ◌ַ
עזריָ◌ ְ◌ .
◌ָיבא ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
להסת ◌ֵּכל ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִזיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל
יקים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
וענג ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
תש ּו ◌ַקת ◌ְ ֶֹ ◌
הקריב ּוה ּוּ .ו ◌ְ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר
תרים .עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
הכ ◌ָ ◌ִ
נמש ◌ִכים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ממנּ ּוּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
◌ִזיו יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
הפס ּוק
תענּ ג ◌ַעל ה'ְּ◌ ,בסוֹ ף ◌ַ ּ ◌ָ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּו ◌ְ ּב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
קרא
ארץַ◌ ,על אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ָ ◌ֶ
בתיַ◌ ,על ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
והר ◌ַּכ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ְ ◌ִ ◌ְ
קרא
מהארץ ◌ַה ּזוֹ ְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ארץ ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
ארץַ◌ .על ה'
מתי ◌ָ ◌ֶ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
מיםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הינ ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ארץְ◌ ַ◌ ,
מתי ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
אבא ,א ◌ָכת ּוב ◌ָאז ּ◌ֵת ׁ ◌ֵשבָּ◌ ֶ◌ ,
תענּ ג ◌ַעל ה',
אלא ◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
 ◌ָ ◌ַאהים.
ה.מים ◌ֱ ◌ִ
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים נז( ר ּו ◌ָמה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הינ ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ממ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הח ◌ִ ּייםַ◌ּ ִ◌ ,
ארץ ◌ַ ◌ַ
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
ארץְ◌ ַ◌ ,
מתי ◌ָ ◌ֶ
בתיַ◌ ,על ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
ְוהרכ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
והינ ּו
ארץְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מתי ◌ָ ◌ֶ
קרא ּו ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
לים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
להכליל ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ִויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מתיִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
והדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מעלהָ◌ ַ◌ ְ◌ .
וארץ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וכל
יע ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
מגּ ◌ַ
עתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ◌ִ
ועד ◌ַ ּ◌ִ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ
והכל ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּכ ,ה ּואֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ברים ◌ַ ◌ָּ
אחד.
למקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
הלל ּו עוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ֹ ,
רבי ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
יאמר ◌ִלי מוֹ ◌ִריָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזה ◌ּ4כ ּלוֹ
◌ָ ◌ַ
בתי,
והר ◌ַּכ ◌ְ ּ◌ִ
תענּ ג ◌ַעל ה' ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ארנ ּו אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָאז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ֶּמה ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
הרי
והאכלתיַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ארץ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מתי ◌ָ ◌ֶ
◌ַעל ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
אביַ◌ ָ◌ ?,
יעקב ◌ָ ◌ִ
נחלת ◌ַ ◌ֲ ֹ
ועדּ ּון ◌ַעל ה' ◌ָ ּכת ּובָ◌ ,מקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא
נאמר ◌ְּכ ◌ָברֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַת ◌ְפנ ּוק ◌ְ ◌ִ
הכל ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ּ ֹ
מתי ◌ָ ◌ֶ
יעַ◌ .על ◌ָ ּב ◌ֳ ◌ֵ
מגּ ◌ַ
ועד ◌ַע ּ◌ִתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ◌ִ
וכת ּוב ◌ְ ◌ַ
למעלהָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארץְּ◌ ,כמוֹ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית
אביְּ◌ ,,כמוֹ ׁ ◌ֶ
יעקב ◌ָ ◌ִ
נחלת ◌ַ ◌ֲ ֹ
והאכל ּ◌ִתיַ◌ ֲ◌ ַ◌ :
תב ◌ֵארְ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
יעקב.
נחלת ◌ַ ◌ֲ ֹ
והינ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ה.מים ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מטל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
האהים ◌ִ ּ◌ַ
כז( ◌ ◌ְִוי ּ◌ֶתן ◌ְלִ◌ ֱ◌ ָ◌ ,
.מ ּים ◌ַ ◌ָּ
אמר,
הלל ּו ה ּוא ◌ָ ◌ַ
.ב ◌ַרּ :י ּצ ◌ָחק ◌ִאת ◌ַ ּי ◌ַעקבַ◌ ,על ◌ַה ◌ָ ◌ַ
רכה ◌ִ ּ
ְוהב ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְּ
להחיוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָטל
יעקבֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עתידים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
ברכהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ּוברכו ּב ◌ָ ◌ָ
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לאחרִ◌ ,מ ּ◌ַטל
האהיםְ◌ ,לְ◌ :וא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לעתיד ◌ָלבוֹ אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ◌ְלִ◌ ֱ◌ ָ◌ :
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לעתיד ◌ָלבוֹ אֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ֵצא
להחיוֹ ת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
עתידים ◌ַה ּ◌ֵמ ◌ִתים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ה.מיםְ◌ ׁ ,שבוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
.מים ◌ַ ◌ָּ
רבי
התבוֹ ◌ֵנן ◌ַ ◌ִ ּ
הלל ּוּ ְ◌ ִ◌ .
ושוֹ ◌ֶרה ◌ַב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אנפין ◌ְ ׁ
לזעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
מהעתיק ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה
יצחק ◌ֶ ◌ְ
רכת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונמצאת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַּ
עכשו ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָמע ◌ַה ּכֹלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ואמרָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
אבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
בתי.
.חש ◌ְ ּ◌ִ
ממה ◌ֶ ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ִ ּ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ ֹרת ה'ִ◌ .מי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
להיוֹ ת!
צריְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
ידבר ◌ָ ◌ָ
ימלל? ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מלית
וקטפת ◌ְ ◌ִ
אמר )דברים כג( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
וש ◌ִנינ ּו,
אחתָ◌ ׁ ְ◌ .
מגּ ב ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ַ
צאים ◌ִ ◌ְ
רבים ◌ֵהם ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
ידְ◌ .,גּ ב ּו ֹרת ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
ממ ◌ָנּ ה
צאים ◌ִ ּ◌ֶ
מתע ּ◌ֶט ◌ֶרתְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
העטרוֹ תַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עטרת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
אחתֶ◌ ֶ◌ ֲ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
◌ְגּ ב ּו ◌ָרה ◌ֶ ◌ְ
נקראת
אחת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ַ
מאלהָ◌ ְ◌ ,
מהם ◌ְשׂ ֹ ◌ָ
ימינה ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ָ ◌ִ ◌ָ
עריםֶ◌ ֵ◌ ,
חמ.ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
חקיקוֹ ת ◌ְגּ בוֹ הוֹ ת,
מתעט ◌ֶרת ◌ָ ּבאוֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ
ואחת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
וכל ◌ַ ◌ַ
◌ְגּ ב ּו ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָּ◌ 4
חסר ◌ָּכת ּוב,
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאְ◌ ,גּ ב ּו ֹרת ה' ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נקראוֹ ת ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה'ַ◌ ָ◌ .
ְוכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כינת ◌ִזיו
מיע ◌ָ ּכל ּ◌ְת ◌ִה ◌ָ ּלתוֹ  -זוֹ ◌ִהי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
יש ◌ִ ◌ַ
הרי ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ָ ּב ◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּכבוֹ ד ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
הארץ.
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
תהלתוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ

ֹותם
ּפרט ְלא ָ
ׁשּברא ְ ָ
ּברּיֹות ֶ ָ ָ
ׂשכר ׁשּום ְ ִ
מקּפח ְ ַ
הּקּב"ה ֹלא ְ ַ ֵ ַ
ַָָ
ּופרט
ֹולמים ְ ָ
בהם טֹוב ְלע ָ ִ
היה ָ ֶ
ולא ָ ָ
ּונה ֶׁשּלֹו ְ ֹ
האמ ָ
ׁשּיצאּו ִמּתֹוֱ ָ 3
ֶ ְָ
כרעּו ְּבמ ִֹודים
ׁשּלא ָ ְ
לאּלּו ֶ ֹ
ְֵ
ימלּ ל ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ה' וגו' )קו ,ב( ] :זוהר ח"א פ' משפטים )דף קָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח
◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מיע ◌ָּכל
יש ◌ִ ◌ַ
ימלל ◌ְגּ בוּ רוֹ ת ה' ◌ַ ׁ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קו( ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הלתוֹ ִ◌ .מי ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
שה
הגּ ב ּורוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
למלל ◌ַ ◌ְ
◌ְּת ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּ◌ָת ◌ִמיד? אוֹ תוֹ ג ּוף ◌ָ ◌ִ ׁ
הרי ◌ֶאת
לבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לעתיד ◌ָ ֹ
ויהיה לוֹ ◌ִק ּי ּום ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
נאבדֶ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הש ◌ִאיר ,א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
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מיניםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ַכר
מקפ ◌ַח ◌ְ ׂ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
סבל ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
ענ ׁשוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ
מתוֹ ֱ◌ ָ◌ ,
ׁש ּום ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָראְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ּ
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּלוֹ
פרט ◌ְ ◌ֵ ּ
כרע ּו ◌ְ ּבמוֹ ◌ִדים,
לאל ּו ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ְ
למיםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
בהם טוֹ ב ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
היה ◌ָ ◌ֶ
◌ְוא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ֵ ◌ֶ ּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
אחרוֹ תְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
אלה עוֹ ◌ֶ ׂ
אבל
למיםָ◌ ֲ◌ .
אדם ◌ְוא ◌ָיק ּום ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ּב ◌ְדמ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶּ
אלה א ◌ָ ּכ.,
שה ◌ַ ◌ָ ּ
להתת ◌ֵ ּקן
תה ר ּו ◌ַח זוֹ ◌ָכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָמה עוֹ ◌ֶ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ִאם אוֹ ◌ָ ּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
האחרָ◌ ,מה עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
כניס
תה ◌ָהר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
ה ּוא? אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ ◌ֵאל ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵאל אוֹ ◌ָת ּה ,אוֹ ◌ָ ּ
ודּ אי
היתה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְּכ ◌ִליַ◌ ַ◌ ,
תה ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מש ּ◌ֵתף ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְל ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
מערב ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
ש ר ּוחוֹ ת )באותו
עשה? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש6א ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ◌ֵי ׁש ׁ ◌ָשם ׁ ◌ָש ׁ
נאבדתּ .ו ◌ַמה ◌ַנּ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
גוף אחר בו יקום .ומה עשה הקדוש ברוך הוא ' ,בא וראה ,הגאלה ההיא שהיה
גואל אותה ,רוח שלו הרי נכנסת שם ונעזבת ,ומשתתפת ומתערבת בכלי ההוא.
ואותה הרוח הראשונה שהיתה באותו כלי ונדבקת בו ,ודאי שגשארת שם ולא
נאבדת ,ומשום זה אותה הרוח שעזב באותו הכלי ונדבקה שם ,הוא רודף אחר
השרש שלו והיסוד שלו שהיה יוצא ממגו ומביאו אליו ,ובונה אותו במקום שהיתה

ארה
ונש ◌ֲ ◌ָ
הכ ◌ִלי ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
היתה ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְּ
אחת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בת זוגו .הרי שלש רוחות שם( ַ◌ ַ◌ -
ואחת
ערטילאיתַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והיתה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
לשם ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ָכה ◌ְ ׁ ◌ָ
תה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ְ
ׁ◌ָשםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחת אוֹ ◌ָ ּ
ש
להיוֹ ת ׁ ◌ָש ׁ
והתערב ◌ָ ּב ◌ֶהןְ◌ ִ◌ .
הכניס ◌ְל ׁ ◌ָשם אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ ◌ֵאל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
תה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָ ּ
נעשה?
אפשרּ ,ו ◌ָמה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ר ּוחוֹ ת ◌ִאי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא.
העליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
הגּ ב ּורוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ָ ּכֵ◌ ,הן ◌ַ ◌ְ
התלב ׁ ◌ָשה
לשם אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וֹ ◌ֵאלּ ,בוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
הכניס ◌ְ ׁ ◌ָ
תה ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ָ ּ
ּ
תה ר ּו ◌ַח
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַה זוֹ ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ְלב ּו ׁש ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ
הגּ ◌ִרים) ,והוא( ◌ְואוֹ ◌ָ ּ
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לנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
להיוֹ ת ◌ְלב ּו ׁש ◌ַ ◌ְ
להבנוֹ ת ◌ִ ◌ְ
.בה ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ערטילאית ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
היתה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
כלי,
ארה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִ
חלה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲ ◌ָ
תה ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ◌ָנהְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
מ.םּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לה ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ּבתוֹ  ,סוֹ דוֹ ת
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רחה ◌ִ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ְ ◌ָ
מזמין ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַ ּ
ונטמנת ׁ ◌ָשם.
עדןֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
תפי ◌ַ ◌ָ
אחר ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
החלוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּ ◌ֶס ◌ַלע ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ
היה ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תה ר ּו ◌ַח
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מתעלה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ָ ◌ִ ׁ
חלהּ ,ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
אמרנ ּו )למעלה(.
ה.נים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
וזה ּו ◌ֶ ◌ָ
◌ָיק ּום אוֹ תוֹ ◌ַהגּ וףֶ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א
ענשוֹ ◌ָגּ דוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּום ◌ָ ◌ְ ׁ
אבל אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ
לארקא,
האדמהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְסמ ּו ◌ָכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להתר ּבוֹ ת ,הוֹ ◌ִריד ּו אוֹ תוֹ ◌ְלתוֹ ָ◌ ָ◌ ֲ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָָזכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ועכשו
עכשו יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
לת ◌ֵבלָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
מעלים אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ְִונדּ וֹ ן ׁ ◌ָשםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לש ◌ָ ּבתוֹ ת
ירדֵ◌ ,אין לוֹ ◌ְמנ ּו ◌ָחהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ׁ ◌ַ
והנּ ה ◌ָ ◌ַ
עלה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
עוֹ ◌ֶלהִ◌ ,ה ◌ֵנּ ה ◌ָ ◌ָ
חדשיםֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
עפר.
אדמת ◌ָ ◌ָ
ואלה ◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִנים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
בראשי ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
ְוימים טוֹ ◌ִבים ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֵ ּ
ורבים
אל ּו ◌ָ ּכת ּוב )דניאליב( ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
מת ◌ֵבלַ◌ ְ◌ .
עפר ֵ◌ּ ִ◌ -
מאדמהָ◌ ָ◌ .
אדמת ָ◌ ָ◌ ֲ◌ ֵ◌ -
◌ַ ◌ְ ◌ַ
לח ◌ֵ ּיי עוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
יקיצ ּו ◌ֵ ◌ֶּ
לחרפוֹ ת
ואלה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אלה ◌ְ ◌ַ
עפר ◌ָ ◌ִ
אדמת ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ◌ְ ּי ׁ ◌ֵש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ַ
לדראוֹ ן עוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .כל ◌ֵ ◌ֶּ
זכתה
אבל ◌ִאם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להתת ◌ֵ ּקןָ◌ ֲ◌ .
אלה ׁ ◌ֶש6א ◌ָזכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
.בה ◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ
להתת ◌ֵ ּקןָ◌ ,אז ◌ַצ ◌ִדּ יק
מק ֶֹ ◌דם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ערטילאית ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
תה ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָ ּ
מרה ◌ַּב ּ◌ֶס ◌ַלעְ◌ּ ,ת ◌ּ ַ◌ 4
תקן
אמר ◌ָ ּב ּה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ָ
תה ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרי אוֹ ◌ָ ּ
לח ◌ֵ ּיי עוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
אלה ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ֶּ
ועל ◌ֵ ◌ֶּ
ואלה
אלה ◌ְ ◌ַ
הראשוֹ ןַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ָ ◌ִ ׁ
להת ◌ֵ ּקן.
לחרפוֹ ת ◌ְוגוֹ 'ָּ◌ .כל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש6א ◌ָזכ ּו ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש,
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
הגּ ב ּורוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ואלּ ּו ◌ֵהן ◌ַ ◌ְ
העליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
◌ְ ◌ֵ
נאבדּ ִ◌ ֲ◌ .
אתר ּו ◌ָמקוֹ ם,
הפה ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ֲ ◌ַ
הבל ◌ַ ּ ◌ֶ
אפל ּו ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְכל ּום א ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
שהּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
דב ּור ׁ ◌ֶשל
ואפל ּו ◌ִ ּ
ממנּ ּו ◌ַמה ◌ֶ.עוֹ ◌ֶ ׂ
שה ◌ִ ּ◌ֶ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
יש ◌ְ ◌ָּ◌ 4
אדם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ּ
זה
לכלםִ◌ ְ◌ .
ואתר ּו ◌ָמקוֹ ם ◌ֵ ׁ
בריקנ ּותַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ואפל ּו קוֹ ל ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ועל
חדשהֵ◌ ,אין לוֹ ◌ַ ּבת ז ּוגַ◌ ְ◌ ,
ויצא ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ִר ◌ָ ּיה ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
עכשו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בנה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

ד

I

היתה
ממנּ ּוַּ◌ .בת ◌ַה ּז ּוג ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַּבת ז ּוגוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מכריזיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶזה א ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אבדה ◌ִ ◌ֶּ
לאביו.
ואחיו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ ׂ
נעש ◌ָתה ◌ִ ּ

ׁשּתּדל ָּבּה
לה ְ ַ ֵ
אמת ְ ִ
ּתֹורת ֱ ֶ
להם ַ
נתן ָ ֶ
ּקּב"ה ָ ַ
ׁשה ָ ָ
יׂשראל ֶ ַ
ׁשריהם ִ ְ ָ ֵ
ַא ְ ֵ ֶ
ּבּתֹורה ֵיׁש לֹו ֵחרּות
ׁשּמׁשּתּדל ַ ָ
ׁשהרי ָּכל ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
ולילֹות ֶ ֲ ֵ
ימים ְ ֵ
ִָ
עליו
ׁשלט ָ ָ
ׁשּלא ָיכֹול ִל ְ ֹ
ּמותֹ ֶ ,
מה ֹּכל ֵחרּות ִמן ַה ָ ֶ
ֵַ
מש ּ ◌ָפט וגו' )קו ,ג( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנבָ◌ [(:דּ ◌ָבר
מרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ֵרי ׁ ֹ
◌ַא ׁ ◌ְ
אבא
חרנה ַ◌ -ר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
מב ◌ֵאר ׁ ◌ָש ◌ַבע ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶלָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
יעקב ◌ִ ◌ְּ
אחר ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ֵ
בכל
צדקה ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ֹ ◌ֵ ׂ
מרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קו( ◌ַ ׁ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אש ◌ֵרי ׁ ֹ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א
יש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
מש ּ ◌ָפטְ◌ ׁ ַ◌ ,
מרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ֵ
◌ֵעתְ◌ ׁ ַ◌ .
אש ◌ֵרי ׁ ֹ
הרי ◌ָּכל ◌ִמי
ולילוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ימים ◌ְ ◌ֵ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ִ
אמת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
להם ּתוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ַָנתן ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ֶותֶ◌ ׁ ,ש2א
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהׁ ֵ◌ ,
מהכֹלֵ◌ ,חרוּ ת ◌ִמן ◌ַ ◌ָּ
יש לוֹ ◌ֵחרוּ ת ◌ֵ ◌ַ ּ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁשוּ ◌ָהִ◌ ,מ)וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַּת ◌ֵדּ ל
עליוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ָיכוֹ ל ◌ִל ׁ ◌ְש ט ◌ָ ◌ָ
מר ּ ◌ֶפה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ואם ◌ַ ◌ְ
הח ◌ִ ּייםִ◌ ְ◌ .
נאחז ◌ְּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
ונאחז ◌ָ ּב ּהָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
עצמוֹ
ונאחז ּבוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
עליו ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
המ ◌ֶות ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
הח ◌ִ ּייםֵ◌ ִ◌ ,
מעץ ◌ַ ◌ַ
◌ֵ ◌ֵ
הנּ ה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
מר ּ ◌ֶפה
ית ִ◌ -אם ◌ַ ◌ְ
התר ּ ◌ִפ ◌ָ
חכהַ◌ ְ◌ ִ◌ .
כ ◌ֶ ◌ָ
צרה ◌ַצר ּ ֹ
ית ◌ְּביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
התר ּ ◌ִפ ◌ָ
)משלי כד( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חכה? ◌ַצר
כ ◌ֶ ◌ָ
חכהַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ַצר ּ ֹ
כ ◌ֶ ◌ָ
צרה ◌ַצר ּ ֹ
התוֹ ◌ָרהְּ◌ .ביוֹ ם ◌ָ ◌ָ
ידיו ◌ִמן ◌ַ ּ
◌ָ ◌ָ
אדם
מירתה ◌ָּת ◌ִמיד ◌ַעל ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ִהיא ◌ָּת ◌ִמיד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
כ ◌ַח ּ ֹ
ֹּ
לימיןּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ָ ּ
הרע ◌ַהח ּו ◌ָצה ׁ ◌ֶש6א
ואז דּ וֹ ◌ֶחה ◌ֶאת ◌ָ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
דרכי ◌ַ ּ
◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר הוֹ ◌ֵלּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רכי
מדּ ◌ְ ◌ֵ
אדם סוֹ ◌ֶטה ◌ִ ◌ַ
לקטרג לוֹ ּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ְוא י ּו ◌ַכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ִיקרב ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ַ
הרע,
כהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
כ ◌ַח ּ ֹ
אזי ◌ַצר ּ ֹ
ממ ◌ָנּ הַ◌ ֲ◌ ,
מתר ּ ◌ֶפה ◌ִ ּ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ
האדםְ◌ ,ודוֹ ◌ֶחה ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
ה*מאלׁ ,שוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ְ ֹ
ה"כה" ◌ַה ּזוֹ
צרה.
◌ַהח ּו ◌ָצהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֵחק אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
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I

הּקדֹוׁש
ּתֹורהָ ,אהּוב ֶׁשל ַ ָ
ּבדרכי ַה ָ
אֹוחז ְ ַ ְ ֵ
ֵ
אדם
ּכא ֶׁשר ֶּבן ָ ָ
ֲַ
ָּברּו 3הּוא
התוֹ ◌ָרה,
דרכי ◌ַ ּ
אדם אוֹ ◌ֵחז ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אשר ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
חכה ֶ◌ ׁ -ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אחר ◌ַצר ּכֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
למ ◌ָּטהְ◌ ,וה ּוא ◌ָאה ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ונאהב ◌ְ ◌ַ
למעלה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ֶנאהב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֱ ◌ָ
היה ◌ָאה ּוב
אהבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
אמר )שמואל ב יב( ◌ַוה' ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
רכי
מדּ ◌ְ ◌ֵ
אדם סוֹ ◌ֶטה ◌ִ ◌ַ
כש ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,ואוֹ ◌ֵהב אוֹ תוֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אליו,
נאה ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
בעל ◌ִ ׂ
כהַ◌ ,צר ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ַ ◌ַ
כ ◌ַח ּ ֹ
אזי ◌ַצר ּ ֹ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ּ
קטרג ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
קרא ◌ַרעַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עליו אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ְושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ
הרעׁ ,שוֹ ◌ֵלט
יצר ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
ראהָ◌ ָ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאֹ ּ .
יש לוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא
וכמה ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ֵ ׁ
כמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צדדיםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ַ ◌ָּ
ונכ ׁ ◌ָש ◌ִלים ּבוֹ ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אדםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חטא ּבוֹ ◌ָ ◌ָ
ָנחש ּ◌ַת ◌ִ ּקיף ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ׁ
תיהם.
להם ◌ֶאת ◌ִנ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
עליהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ֶ
ּומוֹ ׁ ◌ְש ◌ִכים אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
וכיון ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵלט ◌ַעל
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלטׁ ,שוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ַהגּ ּוףָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
וה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
נטמאַ◌ ְ◌ ,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ַ ◌ְ
◌ַהגּ ּוף ,יוֹ ◌ֵצאת ◌ִ ּ◌ֶ
וכמה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ִאים
עליו ◌ַעד ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ְ ׁ
ואין ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ָלהֵ◌ ְ◌ ,
רש ּותָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
מעשי ◌ָהעוֹ ◌ָלם
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
לטים ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
מצדּ וֹ ◌ְ ׁ
◌ִ ◌ִ ּ
וש ◌ָּמ ׁ ◌ִשיםּ4◌ ,כ ◌ָּלם
ממנּ ים ◌ְ ׁ ◌ַ
ויש לוֹ ◌ְ ◌ִ◌ 4
לטים ◌ָ ּב ◌ֶהםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
עשים ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ִ ׂ
והרי
ה*מאלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ועל ◌ֵּכן ה ּוא ◌ֵקץ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ֹ
מעשי ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ַש ◌ָּמ ׁ ◌ִשים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ה*מאל
וה ◌ֵ ּקץ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ֹ
מאלַ◌ ְ◌ ,
לש ֹ
ויש ◌ֵקץ ◌ִ ◌ְ ׂ
לימין ◌ְ ◌ֵ ׁ
רש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ֵקץ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
נקרא ◌ֵקץ ◌ָ ּכל
שר ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ֵקץ ◌ָ ּכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
שרָ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ֵקץ ◌ָ ּכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
שר,
וזה ּו ◌ֵקץֶ◌ .זה ◌ֵקץ ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
הדּ ◌ָבר ֶ◌ -זה ּו ◌ֵקץ ]כל בשר[ ◌ְ ◌ֶ
ר ּו ◌ַחְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
ימין ◌ְ ◌ֶוזה
וזה ◌ִחיצוֹ ◌ִניֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ִ
נימי ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ְֶוזה ◌ַעל ר ּו ◌ַחִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכֶ◌ ,זה ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
רש ּו ◌ָה.
והנּ ה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
טמאֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וזה ◌ָ ◌ֵ
מאלֶ◌ ,זה ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ֶ
ש ֹ
◌ְ ׂ
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הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ַלם
האמ ּו ◌ָנהּ ַ◌ ,
עליוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֱ
ראה סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
קדש ◌ַ ◌ְּ
וכל
דשים ּבוֹ ָ◌ ְ◌ ,
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
וכל ֶֹ ◌ ׁ
קבהָ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ְועוֹ ◌ַלם ◌ַה ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
וכל
החר ּותָ◌ ְ◌ ,
וכל ◌ַ ◌ֵ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ַ
יצא ּוָ◌ ְ◌ ,
מכאן ◌ָ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנה ◌ִ ◌ָ ּ
סוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֱ
וטללי ◌ְ ◌ָנדבוֹ ת,
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
מכאןָ◌ ְ◌ ,
וכל ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ֵהם ◌ִ ◌ָ ּ
הטוֹ בוֹ ת ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
הדּ רוֹ ם.
מהצד ◌ַה ◌ֶ ּזה ,סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
האהבוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
האהבה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ְוכל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ָ
הכל ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
סלת
למטה ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
מתפ ◌ְ.טוֹ ת ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ָ
הצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִ ◌ַ
יעה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מצד ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה,
טמאְ◌ ,ואוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לכל ּוֵ◌ ָ◌ ,
מאהְ◌ ִ◌ ,
הט ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּז ◌ָהבּ ְ◌ ,ב ◌ַצד ◌ַ ּ◌4
והם
יחדֵ◌ ְ◌ ,
נקבה ◌ַ ◌ַ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מזדּ ◌ְ ּו ◌ִגים ◌ָ ◌ָ
וכאן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
למטהָ◌ ְ◌ .
◌ְואוֹ ◌ֵחז ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מכאן
עזאז "לּ .ו ◌ִ ◌ָ ּ
וזה סוֹ ד ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
נקבהֶ◌ ְ◌ ,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
נחשּ ַ◌ ,
רוֹ ◌ֵכב ◌ָ ◌ָ ׁ
.טים
תפ ◌ְ ◌ִ
צדדים ◌ָלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ◌ְ ּ ◌ַ
צאים ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
ִנפרדוֹ ת ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ים
מאהּ ,ו ◌ְ ◌ִ◌ 4
הט ◌ְ ◌ָ
צדדי ◌ַ ּ◌4
וכ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לטים ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם4◌ ְ◌ ,
מכאן ◌ְו ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
עשו ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ4◌ ,כ ּלוֹ ◌ָאדם
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ֵ ◌ָ ׂ
בא ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ִרים ◌ְלתוֹ ָ◌ ,העוֹ ◌ָלםֹ ּ .
◌ָ ׂ
ממנּ ים
מגנּ ים ◌ְ ◌ִ◌ 4
ה*עירּ ,ו ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ַא ּל ּו ◌ִפיםִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
*ער ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ָ ◌ִ
◌ַּכ.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ַ ּב ◌ֵ ◌ָ
רש ּו ◌ָה.
והנּ ה ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
לטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
]שנים עשר[ ׁ◌ֶש.וֹ ◌ְ ◌ִ

הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ּונה ֶׁשל ַ ָ
האמ ָ
ּׁשֹומרים ָ ֱ
ְִ
האמוּ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל
מרים ◌ָ ◌ֱ
מש ּ ◌ָפט ֶ◌ ׁ -ש)וֹ ◌ְ ◌ִ
מרי ◌ִ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ׁשֹ ◌ְ ◌ֵ
ראהְ◌ ׁ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ אִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ה ּוא
אחרתָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
לדרֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ,
יסטה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מר ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לאדם ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
וצריָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
מש ּ ◌ָפטִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ׁ ◌ְ
מש ּ ◌ָפטִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מש ּ ◌ָפט,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
היה ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
בכל ◌ֵעת ◌ָיכוֹ ל
וכי ◌ְ ◌ָ
בכל ◌ֵעת ִ◌ ְ◌ -
צדקה ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפטׂ ֵ◌ ֹ .
רכיו ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה
צדקה? ◌ֶא ◌ָ ּלא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ָ ◌ָ
דרכי ◌ַ ּ
שה
תהֶ◌ ׁ .ש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
צדקה ◌ִעם אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְצּ ◌ִ ◌ִ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
ריכים אוֹ ◌ָ ּ
בא
למ ◌ָּטהֹ ּ .
למעלה וּ ◌ְ ◌ַ
צדקה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מרבה אוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העניֶּ◌ ְ◌ ַ◌ ,
צדקה ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
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שה עוֹ ◌ָלה
צדקה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
צדקה ,אוֹ ◌ָת ּה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מגּ ◌ָ
למעלה וּ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
עין ׁ ◌ֶשל
המ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ַ ◌ְ
מרכ ◌ָבה ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
למקוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ִמן ◌ַ ◌ַּ
ממ ׁ ◌ִשיְּ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
לכל
מרבה ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ממ ׁ ◌ִשיּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
דקה ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
עינוֹ תּ .ו ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ◌ְ ּ
החילוֹ תָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם
לכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רכבוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ַה ◌ֶּמ ◌ְ ◌ָ ּ
חתוֹ ◌ִנים ּו ◌ְ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
נקרא ּו ◌ֵעת,
ספים אוֹ רוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
רכיםְ◌ ,ונוֹ ◌ָ ◌ִ
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
בכל ◌ֵעת.
צדקה ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ֹ ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ֶ

צדקה?
לעׂשֹות ְ ָ ָ
אדם ַ ֲ
בכל ֵעת ָיכֹול ָ ָ
וכי ְ ָ
בכל ֵעת ִ ְ -
צדקה ְ ָ
ֹוׂשה ְ ָ ָ
ע ֵ
ׂשרה ָׁשעֹות ְּביֹום ִמי ָיכֹול?!
ׁשּתים ֶע ְ ֵ
ִאם ֵּכן ְ ֵ
בכל ◌ֵעת) .קו ,ג( :
צדקה ◌ְ ◌ָ
צדקה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשׂ ה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֵ
בכל ◌ֵעת ◌ָיכוֹ ל
וכי ◌ְ ◌ָ
נתב ◌ֵארִ◌ ְ◌ :
ַוהרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
השלמה מההשמטות )סימן ז([ ◌ ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ֵרה ׁ ◌ָשעוֹ ת ◌ְ ּביוֹ ם ◌ִמי
צדקה? ◌ִאם ◌ֵּכןְ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ָ ◌ָ
◌ָיכוֹ ל?! ◌ֶ ◌ָּ
צדקה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵעתַ◌ .מה ּו ◌ְ ּב ◌ָכל
שה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למדנ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
אלא ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
הק ◌ד ׁש,
בכל ◌ֵעת ◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
ואל ◌ָיבא ◌ְ ◌ָ
אמר )ויקרא טז( ◌ְ ◌ַ
◌ֵעת? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לבדּ ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
תאמר ◌ִּב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
באר ּו ◌ָהְ◌ .וא ֹ ◌ַ
ּו ◌ֵ ◌ֲ
ּ
ּ
ּ
צדקה
מרבה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מטה ◌ַ ◌ְ ◌ֶּ
אפל ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ּב ◌ַצ ◌ִדּ יקֶ◌ ,א ◌ָלא ◌ֲ ◌ִ
בכל ◌ֵעת ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ◌ָּ
צדקה ◌ְ ּב ◌ּ ָ◌ 4
מפ ◌ֵני
ותחתוֹ ◌ִניםְ◌ ּ ִ◌ .
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
כלםּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ
ררת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עליהםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
וידבק ּבוֹ ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵּ◌ .כ ◌ָיון
לבוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אדם ◌ִ ּ
ישים ◌ָ ◌ָ
◌ֵכן ◌ָ ◌ִ ׂ
ּ
אמרּ ,ו ◌ַמה ◌ֶזה
עשהַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ספר ּו לוֹ ◌ַ ּ◌ַ
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ּ ִ◌ ,
הגּ יע ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
עצמוֹ ּ ִ◌ ֲ◌ ,
נצוֹ ל
לאילן )באילן( ◌ַ ◌ַ
חזיק ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אפל ּו ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
הח ◌ִ ּיים ◌ִ ּ
ּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אדםּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
מ.אר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מיתת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואפל ּו ◌ִמן ◌ִ ◌ַ
מאחר.
◌ֵ ◌ַ ◌ֵ
]זוהר ח"ג פ' בהר )דף קי"א(.
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I

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ְ◌ ,ב ◌ָּ◌ 4
הח ◌ִ ּיים,
אילן ◌ַ ◌ַ
הצדקה ◌ֶאת ◌ִ ◌ַ
ררת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כלם ◌ְמעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
החכמים ◌ַמה
לתלמידי ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המזוֹ ן ◌ַל ּכֹלּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ּו ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ה ּוא ◌ַ ◌ָּ
צדקה
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יהם? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ֶ
ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
וכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים
צדקהָ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ֵהם ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ממ ׁש,
רנס ◌ֵ ◌ֶ
להתפ ◌ְ ◌ֵ
והם א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ממ ׁשֵ◌ ְ◌ .
מהם ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ּב ◌ְזכ ּו ◌ָתםּ ָ◌ ,ב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָּ
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ָּכל
אילן ◌ַ ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְּב ◌ִ ◌ַ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ִ ּ ◌ְ
חכמים
למידי ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
נמצא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
ממנּ וּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
רנסים ◌ִ ּ◌ֶ
מתפ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֵרר
לכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
ושלוֹ םִ◌ .אם ◌ְ ◌ָ
ררים ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר? ◌ֶ ◌ָּ
אילן
חכם ה ּוא ◌ִ ◌ַ
למיד ◌ָ ◌ָ
אלא ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
להם א ◌ִ ◌ְ
◌ָמזוֹ ןַ◌ ,מדּ ּו ◌ַע ◌ָ ◌ֶ
הח ◌ִ ּיים א ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ֶ ◌ָּ
הבא,
אלא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ואילן ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ַמ ◌ָּמ ׁשַ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
נמצא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָּ◌ ֶ◌ ,
לאחר ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ְוהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבא א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
עכשו
עליוָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
רשיו ◌ָ ◌ָ
רש ׁ ◌ָש ◌ָ ׁ ◌ָ
ונש ◌ָ ׁ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואָ◌ ,אז ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ִ ◌ֶּ
מצא
הח ◌ִ ּייםּ .ו ◌ַמה ה ּוא? אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מפ ◌ִרי ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
כלים ◌ִ ּ ◌ְ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ ן.
העץ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ַ◌ ,
נקרא )בראשית ג( ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ָ ◌ֵ
הענ ◌ִ ּייםְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אצל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
מהפ ◌ִרי ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
כלים ◌ֵ ◌ַ ּ ◌ְ
ועל ◌ֶזה אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
והם
מהי ◌ַה ◌ְ ּזרוֹ ◌ַע? זוֹ ◌ְגב ּו ◌ָרהֵ◌ ְ◌ .
למדנ ּוֵ◌ ,הם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ִ ּב ◌ְזרוֹ ◌ַעִ◌ ַ◌ .
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
הבאֶ◌ ׁ .ש ּ◌ְמזוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבא ◌ֵאינוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
מזמ ◌ִנים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָּ◌ 4
◌ַה ◌ֶ ּזהָּ◌ ֶ◌ ,
מתיק ּות
מצא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
הכֹ ◌ַח ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קטן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
צמצ ּום ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
העץ ◌ַ ּ◌ַ
הפ ◌ִרי ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
טעמוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ְ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ
וזה ◌ַ ◌ֲ
חתוֹ ןְ◌ ,וזוֹ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֵּ◌ .כ ◌ָיון
חכמים ּו ◌ָמזוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למידי ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מחה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
הבא
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
נחלים ◌ֶ ◌ְ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עבר ּו ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ִ ּ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ויעל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ויש ◌ָּת ◌ְ ׁ
למקוֹ ◌ָמםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
יפים ◌ִ ◌ְ
מק ◌ִ
רש ּו בוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
למעלהְּ◌ ,כמוֹ
למחכה
יעשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לתׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אהים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמר )ישעיה סד( ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תהלים ספר רביעי | כב לחודש | מזמור קו

סדר הלימוד

I

ליום כה סיון

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

1043

I

למחכה
הבאֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
קרא עוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יעשה? ◌ֶזה ◌ַה ּיוֹ ◌ֵבלֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לוֹ ַ◌ .מה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ש ◌ַ ּי ◌ִגּ יע ּו )שיתקן(
ודּ איֶ◌ ׁ .ש6א רוֹ ◌ִצים ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַעד ׁ ◌ֶ
לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
ועל ◌ֶזה
הבאַ◌ ְ◌ .
המזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם? ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַל ◌ָּמזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםּ .ו ◌ַמה ּו ◌ַ ◌ָּ
אהים ◌ְוגוֹ ') :עד כאן
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ִ
כלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
זכ ◌ִאים ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ַ ◌ָ ּ
מההשמטות(.

ׁשלם
למעלה ֵׁשם ָקדֹוׁש ָ ֵ
ֹוׂשה ְ ַ ְ ָ
לעני הּוא ע ֶ
צדקה ֶ ָ ִ
ׁשּנֹותן ְ ָ ָ
ִמי ֶ ֵ
ּכראּוי
ָָ
בכל ◌ֵעת) .קו ,ג( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא )דף קי"ג[(:
דקה ◌ְ ◌ָ
צדקה ◌ְצ ◌ָ ◌ָ
עשׂ ה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֵ
ואחד ◌ִי ּ◌ֵתן ּ ֹ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
עתם ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ .כל ◌ֶ ◌ָ
מיכם ◌ְ ּב ◌ִ ּ◌ָ
ְונתתי ◌ִג ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
כחוֹ
עליכםִ◌ .מי ◌ֵהם? אוֹ תוֹ ◌ִ ּ
יתם ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֵ.ם
ש ◌ֶ
תק ּון ׁ ◌ֶש ◌ֲע ◌ִ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
לעשוֹ ת
וש ◌ְמר ּו ◌ֶדּ ◌ֶר ,ה' ◌ַ ◌ֲ ׂ
הקדוֹ ׁשְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב )בראשית יח( ◌ְ ׁ ◌ָ
לעשוֹ ת
למה ◌ַ ◌ֲ ׂ
וכי ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ָ
צדקה ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטִ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ָ
וש ◌ְמר ּו ◌ֶדּ ◌ֶר ,ה'ָּ◌ ָ◌ ,
מש ּ ◌ָפט? ◌ֶ ◌ָּ
ביכוֹ ל ה ּוא
רכי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ִמי ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵמר ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט? ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדקה ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עוֹ ◌ֶ ׂ
אדם ׁ ◌ֶש6א
לבני ◌ָ ◌ָ
להם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואמר ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ .ב ◌ָכה ◌ַ ◌ִ ּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
שה ◌ַ ◌ֵ
רבוֹ ◌ָנםִ◌ .מי עוֹ ◌ֶ ׂ
יחים ◌ִּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִ ּ
מש ◌ִגּ ◌ִ
דעים ◌ְוא ◌ַ ׁ ◌ְ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
הרי
ראהֵ◌ ֲ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
לענ ◌ִ ּייםֹ ּ .
צדקה ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הוה אוֹ ◌ֵמרִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם? ◌ֱ ◌ֵ
מאכלוֹ ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִדין,
וכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
העני ◌ָאח ּוז ◌ַ ּב ◌ִדּ יןָ◌ ְ◌ ,
רש ּו ◌ָה ◌ָ ּכ ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
לעני ◌ִכי
פלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )תהלים קב( ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
צדקְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קרא ◌ֶ ◌ֶ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
פלה ,זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
יעטףְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָּ
צדקה
בארנ ּוּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תפלה ׁ ◌ֶשל ◌ָידּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ֹ
צדקה
למעלה ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִּ◌ .כי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעני ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לצדקָ◌ ,אז
כשנּ וֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לצדקּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
צדקה נוֹ ◌ֵתן ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
וה ◌ֵ.ם ◌ַ ◌ָ ּ
נמצא ׁ ◌ָש ◌ֵלם.
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתחבר ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
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I

מטה,
שה זוֹ ◌ַ ◌ִ ◌ְ
◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
ההתעוֹ ◌ְרר ּות )שעושה התעוררות זו( ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ּב ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ְּכ ◌ִ ּ
עשה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
אל ּו ◌ָ ◌ָ ׂ
ה.ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותְּ◌ .כמוֹ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב,
למעלהַ◌ ְ◌ .
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהּ ָ◌ ,כְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
צדקה
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בכל ◌ֵעתׂ ֵ◌ ֹ .
צדקה ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ֹ ◌ֵ ׂ
מרי ◌ִ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ׁשֹ ◌ְ ◌ֵ
)שם קו( ◌ַ ׁ ◌ְ
 ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
שה אוֹ תוֹ ֹ ּ .
ביכוֹ ל ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִּכי ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
נת ◌ָ ּב ◌ֵאר ◌ִמיה ּו ◌ְמקוֹ מוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
הרי ◌ִ ◌ְ
העני ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ ◌ִ
העני ◌ֵאין לוֹ
מ.לוֹ ◌ְּכל ּום ◌ֶ ◌ָּ
◌ִ ◌ֶ ּ
לה אוֹ ר
וה ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
תנים לוֹ ַ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַמה ◌ֶ.נּ וֹ ◌ְ ◌ִ
בנה ◌ֵאין ◌ָ ּ
מ.ל ּה ◌ֶ ◌ָּ
◌ִ ◌ֶ ◌ָּ
עני
ראהָ◌ ,ל ◌ָּמה ◌ָ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
להֹ ּ .
אלא ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
.ה.מש נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ּ
הרי
הט ◌ַעם? ◌ִּכי אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם גּ וֹ ◌ֵרם לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָח ׁש ּוב ◌ְּכ ◌ֵמת? ◌ָמה ◌ַ ◌ַּ
עליו
נקרא ◌ֵמת .אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָחס ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶות ה ּוא ◌ָמצ ּויֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
אמר
עליוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
צדקהֵ◌ ,עץ ◌ַ ◌ַ
ה ּוא נוֹ ◌ֵתן לוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למטהּ ָ◌ ,כ,
שה ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ֶותּ .ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
)משלי י( ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צדקה ּ◌ַת ◌ִ ּציל ◌ִ ◌ָּ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּזוֹ ◌ֶכה
ממ ׁשַ◌ .א ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
שה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ם ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
למעלה ◌ַ ◌ָּ
דקה עוֹ ◌ָלה ◌ַעל
הצ ◌ָ ◌ָ
לעשוֹ ת ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ׂ
למעלהִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכּ ְ◌ ַ◌ ,
ברים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
הרי ◌ְמעוֹ ◌ֵרר
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
דקה ◌ִ ׁ ◌ְ
הצ ◌ָ ◌ָ
והדּ ◌ָ ◌ִ
הכלְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ ֹ
לש ◌ָ ּ
האלהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ּ
הכל ׁ ◌ֵשם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
היה ◌ַ ּ ֹ
וש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אחדֶ◌ ׁ ְ◌ ,
לחב ◌ָרם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
לצדק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
צדקה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָלם ◌ֶ ◌ָּ
צדקהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אלא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מתת ◌ֵ ּקן ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
צדק א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הרי ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נאמרּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
ראל ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ולכנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
נניֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
צדקה ּ◌ִת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
)ישעיה נד( ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אתם ◌ְוגוֹ '.
יתם ֹ ◌ָ
ועש ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
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I

ּבעה ָאבֹות
אר ָ ָ
והם ַ ְ
ארּבעה הּוא ׁשֹור ְ ֵ
ֹותם ַ ְ ָ ָ
לּנזיקין ֵמא ָ
ִראׁשֹון ַ ְ ִ ִ
ֹולם
להּזיק ָלע ָ
ְִַ
◌ַו ◌ָיּ ◌ִמיר ּו ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם וגו'
והש ּ◌ַת ּ◌ְתפ ּו
העם ׁ ◌ֶש ◌ַּבח ּוץְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ש ּו )ערב רב( ◌ָ ◌ָ
החטא ׁ ◌ֶש ◌ָע ׂ
◌ָ ּב ◌ַניְ◌ ֵ◌ ַ◌ ,
העם ◌ַ ◌ָ ּ
שה ◌ָלנ ּו
חטא ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ק ּום ◌ֲע ◌ֵ ׂ
הקדוֹ ׁש ּ ָ◌ -ב ◌ֵאם ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
בוֹ ◌ָ ◌ָ
עליה
ראל ◌ַה ◌ֶ ּזה ,ה ּוא ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
ודּ איְּ◌ .כבוֹ ד ◌ִ ◌ְ ׂ
אהים ◌ַ ◌ַ
אהיםִ◌ ֱ◌ ,
◌ֱ ◌ִ
ּ
הכת ּוב )תהלים קו( ◌ַו ◌ָי ◌ִמיר ּו ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְּכ ◌ֵאם ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ִניםֶ◌ ְ◌ ,
)קו,

כ( :

]זוהר ח"ב פ' כי תשא )דף קצ"א[(.
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I

האמא ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו
ש ◌ָ ◌ֵ
תבנית ׁשוֹ רֶ◌ .זה ◌ְּכבוֹ ◌ָדם ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראלָּ◌ ִ◌ ָ◌ ,
לגלוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות
.כינה ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א ד( ◌ָגּ ◌ָלה ◌ָכבוֹ דֶ◌ ׁ .ש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תבנית ׁשוֹ רּ ָ◌ .כאן
ועל ◌ֶזה ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִמיר ּו ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדםַּ◌ .ב ּ◌ֶמה? ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עמ ◌ֶהםַ◌ ְ◌ .
◌ִ ּ◌ָ
מרי ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין
למטה ◌ְּבתוֹ ִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ֵ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
הדּ ◌ָברֹ ּ .
ה ּוא סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
ראהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קדמוֹ ן,
מקטרגַ◌ ,מ ◌ִ ּזיק ◌ַ ◌ְ
אחדֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יע ◌ֶ ◌ָ
מפגּ ◌ַ
יצא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הרעיםָ◌ ָ◌ ,
ה.מרים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עבר
הק ◌ד ׁשֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ֳ ◌ָ
אדםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ַרב ◌ְלתוֹ ֶֹ ּ ַ◌ ,
◌ְוה ּוא ◌ְּבסוֹ ד ◌ְדּ מ ּות ◌ָ ◌ָ
לה ◌ִ ּזיק
להתלב ׁש ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ְ ◌ַ
למטה ,רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לרדת ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
מ.ם ◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ָ
מר ◌ְּכבוֹ ◌ָתיוְּ◌ ַ◌ ְ◌ .
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא
והלב ּו ׁש ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .ויוֹ ◌ֵרד ה ּוא ּו ◌ַ ◌ְ
זיקין ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
לנּ ◌ִ ◌ִ
וראשוֹ ן ◌ַ ◌ְ
בנית ׁשוֹ רְ◌ ,דּ מ ּות ׁשוֹ רׁ ִ◌ ְ◌ ,
קח ַ◌ּ -ת ◌ְ ◌ִ
לוֹ ◌ֵ ◌ַ
ּ
וכל
לה ◌ִזיק ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
ארב ◌ָעה ◌ָאבוֹ ת ◌ְ ◌ַ
והם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ארב ◌ָעה .ה ּוא ׁשוֹ רֵ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
זיקין ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ַל.וֹ רּ4◌ ,כ ◌ָּלם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ִ ◌ִ
שת ◌ֲאבוֹ ת ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ְש ׁ ◌ֶ
תבנית ׁשוֹ ר.
◌ַו ◌ָ ּי ◌ִמירוּ ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אבל ◌ִ ◌ַ ּ
מצית
מת ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ָבר ◌ִ ּ◌ַ
עקר ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ָדּ ◌ַר ׁ ◌ְשנ ּו בוֹ ָ◌ ֲ◌ ,
עשב? ◌ֲ ◌ֵ
אכל ◌ֵ ◌ֶ ׂ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ֹ ◌ֵ
חלקּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
דגן ◌ֵאין לוֹ ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ◌ֶ
מיני ◌ָ ◌ָ
בעה ◌ִ ◌ֵ
וש ◌ְ ◌ָ
לחם ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
האב
להיוֹ ת ׁ ◌ָשםּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לה ◌ִ ◌ְ
היתה ׁ ◌ָשםְ◌ ,וא ◌ָ ◌ֶ
האם א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
נאה ◌ָ ּ
למ ׁ ◌ֶשהְּ◌ ,ב ◌ִני ◌ֲאה ּו ◌ִבי,
אמר ◌ְ ֹ
ודרכ ּהַ◌ ָ◌ ,
האם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
רחמנ ּות ◌ָ ◌ֵ
דע ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
לחשֶ◌ ׁ ,ש6א
חש ּו ◌ִלי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
ניהםְ◌ .ו ◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֲ ׁ
העצה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ָּת ◌ִמיד ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ
◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ַ ּ
כנה,
הרי ◌ְרצ ּו ◌ָעה מ ּו ◌ָ ◌ָ
ויראה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ידעֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הבן א ◌ֵ ◌ַ
לגלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ֵּ
אחת.
בעצה ◌ַ ◌ַ
עצה זוֹ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ניהם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
אבל ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
יפחדָ◌ ֲ◌ .
ְותמיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ

אֹותּה
והחליפּו ָ
לפניהם ְ ֶ ֱ ִ
ׁשהלכה ִ ְ ֵ ֶ
ׁשכינה ֶ ָ ְ ָ
ֹודם  -זֹו ְ ִ ָ
וּימירּו ֶאת ְּכב ָ
ַָ ִ
אחר
טמא ֵאל ַ ֵ
ּבמקֹום ָ ֵ
ְָ
◌ַו ◌ָיּ ◌ִמיר ּו ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם וגו' )קו ,כ( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רל'זּ ָ◌ [(.כת ּוב
)תהלים קו(

עשב.
אכל ◌ֵ ◌ֶ ׂ
תבנית ׁשוֹ ר ֹ ◌ֵ
◌ַו ◌ָ ּי ◌ִמירוּ ◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ימין,
אהרן ◌ָ ◌ִ
ה*מאלֹ ֲ◌ ַ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ְ ֹ
בנית ׁשוֹ ר? ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
עגלׁ .שוֹ ר ◌ִ ◌ַ ּ
ראהַ◌ ,ו ◌ָ ּי ◌ִמיר ּו
ויצא ◌ַעל ◌ָידוֹ ּ .בא ּו ◌ְ ◌ֵ
והתגּ ◌ֵ ּבר ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מאל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ֹ
ְונכלל ּבוֹ ◌ְ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תה
לפניהםִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הלכה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
כינה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֶאת ◌ְּכבוֹ ◌ָדם  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
והחליפ ּו אוֹ ◌ָ ּ
עברה ◌ַה ◌ּ 4ז ◌ֲ ◌ָ
אחרּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
טמאֵ◌ ,אל ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ֵ
המה ◌ַה ּזוֹ
עביר ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַעד אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ◌ָ
והרי
הארץֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אעביר ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מאה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הט ◌ְ ◌ָ
ואת ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌4
אמר )זכריה יג( ◌ְ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ארנ ּו.
◌ֵּב ◌ַ ◌ְ

ּבהם
לׁשלט ָ ֶ
יכֹולה ִ ְ ֹ
מּדת ַה ִּדין ְ ָ
ׁשהּצּדיקים ַּבּדֹור ֵאין ִ ַ
זמן ֶ ַ ַ ִ ִ
ָּכל ְ ַ
בחירוֹ וגו' )קו ,כג( ] :זוהר חדש פ'
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִ
מידם ל ּו ◌ֵלי ֹ
לה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ
◌ַויּ ֹ ◌ֶ
אמר ◌ַרב,
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַ◌ ָ◌ ,
בראשית )דף ט"זֶ◌ׁ [(:ש ◌ֲ ◌ֵ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ַרבּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
מרים ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְֵוי ׁש אוֹ ◌ְ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
הדּ ין ◌ְיכוֹ ◌ָלה ◌ִל ׁ ◌ְשט ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּבדּ וֹ רֵ◌ ,אין ◌ִ ◌ַ
לפניו
עמד ◌ַּב ּ ◌ֶפ ◌ֶרץ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בחירוֹ ◌ָ ◌ַ
משה ◌ְ ◌ִ
מידם ל ּו ◌ֵלי ֹ ׁ ◌ֶ
להש ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
קו( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
כש ◌ַ ◌ָ ּ
לעשוֹ ת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
מהש ◌ִחיתּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
חמתוֹ ◌ֵ ◌ַ ׁ ◌ְ
לה ׁ ◌ִשיב ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
שה ◌ִדין
ואז עוֹ ◌ֶ ׂ
יניהםָ◌ ְ◌ ,
מב ◌ֵ ◌ֶ
יקים ◌ִ ◌ֵּ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
רש ◌ִעיםַ◌ ְ◌ ,
◌ִדּ ין ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
מס ◌ֵּלק ◌ַ ◌ַ ּ
היה לוֹ ּ ◌ַפ ◌ְר ◌ֵדּ ס .יוֹ ם
למלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָבר דּ וֹ ◌ֶמה? ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
למה ◌ַ ◌ָ
משל ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםָ◌ ׁ ָ◌ .
וראה ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ׁ ◌ָשם ◌ְּב ◌ּ 4
אמר,
רביםַ◌ ָ◌ .
רדּ ◌ִרים ◌ַ ◌ִ ּ
כלוֹ ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
לגנּ וֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכנס ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
ורדים טוֹ ◌ִבים
וראה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עיניו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרים ◌ֵ ◌ָ
מכאןִ◌ ֵ◌ .
לבער אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ָ ּ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֲ ◌ִ
רדּ ◌ִרים,
הדּ ◌ְ ◌ָ
אש ◌ִאיר ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ
רדים ◌ַ ׁ ◌ְ
אמרּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ְ ּו ◌ָ ◌ִ
ְונאיםַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ָ ◌ִ
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הגּ ן.
ועקר אוֹ ◌ָתם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
נטל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רדיםַ◌ ָ◌ ,
ריחם אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ְ ּו ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְתנ ּו ◌ֵ ◌ָ
רדּ ◌ִרים ׁ ◌ֶשל
הדּ ◌ְ ◌ָ
לעקר ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ
הרי ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
עקר אוֹ ◌ָתםַ◌ ָ◌ ,
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מכאןּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ ,
זמן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָּ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
לבער אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ָ ּ
הגּ ן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ
יקים
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
נסת ◌ְּלקוּ ◌ַ ◌ַ
נעשה ◌ִדין ◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
יקים ◌ַּבדּ וֹ רֵ◌ ,אין ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַ
שה ◌ִדין ◌ָ ּב ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים.
נע ◌ֶ ׂ
מב ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ֵּ
יניהםָ◌ ,אז ◌ַ ◌ֲ

חכמים
חלחלה ֲ ָ ִ
ׁשאחזּתּו ַ ְ ָ ָ
ׁשהתּפּלל ַעד ֶ ֲ ָ ַ
מלּמד ֶ ִ ְ ַ ֵ
ויחל? ְ ַ ֵ
ַמהּו ַ ְ ַ
הּניח ֹ
עליהם ִמן
נפׁשֹו ֲ ֵ ֶ
ׁשּנתן ַ ְ
ּקּב"ה ַעד ֶ ָ ַ
לה ָ ָ
מ ֶׁשה ְ ַ
ֹומרים ֹלא ִ ִ ַ
א ְִ
ֹוה"ב
ּומן ָהע ַ
ֹוה"ז ִ
ָהע ַ
בחירוֹ וגו' )קו ,כג( ] :זוהר חדש פ'
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִ
מידם ל ּו ◌ֵלי ֹ
לה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ
◌ַויּ ֹ ◌ֶ
ראה ◌ַמה
חנןּ ,בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נח )דף כט .השמטות סי' יב([ ◌ָ ◌ַ
הגן ◌ַעל
נח א ◌ֵ ◌ֵ
נחַ◌ ֹ .
אחר ◌ָ ּכּ ,ו ◌ֵבין ֹ ◌ַ
ראל ◌ַ ◌ַ
ליש ◌ָ ◌ֵ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ֵּבין ◌ַ ◌ַ ּ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אברהםֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עליו ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התפ ּ◌ֵלל ◌ָ ◌ָ
דּ וֹ רוֹ ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ועמוֹ ◌ָרה ◌ִּכי ◌ָר ◌ָ ּבהִ◌ ,מ ◌ָ ּיד -
לאברהם )שם יח ,כ( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זעקת ◌ְסדוֹ ם ◌ַ ◌ֲ
נגד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
דברים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והר ◌ָ ּבה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמרְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אברהם ◌ַו ּ ֹי ◌ַ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ַגּ ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ַהדּ וֹ ר
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ַכ ּ ◌ֵפר ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
עש ◌ָרה ◌ַ ◌ִ
ימ ◌ֵצא ׁ ◌ָשם ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
.אל ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ִ ◌ָּ
עש ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ִעירִ◌ ,עם לוֹ ט ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ָ ׂ
וחשב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בילםַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ואש ּתוֹ
והגן
משה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
התפ ◌ֵּלל יוֹ ◌ֵתרּ ָ◌ .בא ֹ ׁ ◌ֶ
ולכן א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
וחתניוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בניו ּו ◌ְבנוֹ ◌ָתיו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְלמֹ ׁ ◌ֶשהִ◌ ,י ◌ְ ׂ
◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַהדּ וֹ רֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ויחל
הדּ ◌ֶרַ◌ - ,מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? )שמות לב( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מהר ◌ִמן ◌ַ ◌ֶ
חטא ּוָ◌ ,סר ּו ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ְ
חלחלה.
אחז ּתוּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התפ ◌ֵּלל ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
מל ּ◌ֵמד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ויחל? ◌ְ ◌ַ
משהַ◌ .מהוּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן
יח ֹ ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ַ
מרים ,א ◌ִ ◌ִ
חכמים אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם(
הבאֶ◌ ׁ ,
נפ ׁשוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ
עליהם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אשר
פרֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
מס ◌ְ ◌ְ
מחני ◌ָנא ◌ִ ּ◌ִ
אין ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ואם ◌ַ ◌ִ
אתם ◌ְ ◌ִ
חט ◌ָ
◌ ◌ַ
ְוע ◌ָּתה ◌ִאם ּ◌ִת ◌ָ*א ◌ַ ◌ָּ
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באהליהם
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לדברוֹ  :כה ©ו ּ¥י ¨ §
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אכל ּו ¦ § ¥
לבעל ּ §פעוֹ ר ©ו ּי§ Ÿ
ּ¨ב ¨ £
ארצוֹ ת :כח ©ו ¦ּי ¨ּצ §מד ּו § © ©
עמד
פרץ ּ¨בם ©מגּ¨ ¥פה :ל ©ו ּ©יŸ £
ות § ¨
מעלליהם © ּ¦
כעיס ּו ּ§ב © © § ¤ ¥
כט ©ו ּ©י § ¦
לצדקה
חשב לוֹ ¦ § ¨ ¨
ות ¨ ׁ¤
המגּ¨ ¥פה :לא © ּ¥
עצר © ּ©
ות ¨ ©
ויפלל © ּ¥
ינחס © § © ּ¥
ּ¦פ § ¨
מריבה ©ו ּ¥י ©רע
קציפ ּו ©על ¥מי § ¦ ¨
ודר ©עד עוֹ ¨לם :לב ©ו ּ©י § ¦
לדר ¨ Ÿ
§ Ÿ
פתיו:
ויבטא ּ¦ב §שׂ ¨ ¨
המר ּו ¤את ר ּוחוֹ © § © ּ¥
למשה ּ©ב£עב ּו¨רם :לג ּ¦כי ¦ §
§ ¤ׁ Ÿ
אמר § ¨Ÿ
אשר ¨ ©
העמים ¤ׁ £
הש ¦מיד ּו ¤את ¨ © ּ¦
לד א ¦ ׁ §
יהו 
עבד ּו
יהם :לו ©ו ּ©י © §
מעשׂ¤ ¥
תערב ּו ©בגּ וֹ ¦ים ©ו ¦ּי § §
להם :לה ©ו ¦ּי § ¨ §
¨¤
למד ּו © £
להם §למוֹ ׁ ¥
ניהם
זבח ּו ¤את ּ§ב ¤ ¥
קש :לז ©ו ¦ּי § ּ§
יהם ©ו ¦ּי §הי ּו ¨ ¤
עצב ¤
¤את ¥ּ © £
ניהם
נקי ©דּ ם ּ§ב ¤ ¥
ל'דים :לח ©ו ¦ּי ׁ §ש ּ §פכ ּו ¨דם ¨ ¦
תיהם © ¦ ¥
ואת ּ§בנוֹ ¤ ¥
§¤
הארץ
חנף ¨ ¨ ¤
ות ¡ ©
כנען © ּ¤
זבח ּו © ¥ּ © £
אשר ¦ ּ§
תיהם ¤ׁ £
ּו §בנוֹ ¤ ¥
לעצבי § ¨ ©
מעלליהם :מ ©ו ¦ּי ©חר
יהם ©ו ¦ּי §זנ ּו ּ§ב © © § ¤ ¥
במעשׂ¤ ¥
ּ©ב¨דּ ¦מים :לט ©ו ¦ּי § §
טמא ּו § © £

I

 Iזוהר תהלים I

I

מידם לוּ ◌ֵלי
לה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ַ
מכאן) ,תהלים קו( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ִ ◌ָ ּ
תבתַ◌ ָ◌ .
◌ָ ּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הגנּ ּו ◌ַעל
יקים ◌ֵ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לפניוֵ◌ ְ◌ .
עמד ◌ַּב ּ ◌ֶפ ◌ֶרץ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בחירוֹ ◌ָ ◌ַ
משה ◌ְ ◌ִ
ֹ ׁ ◌ֶ
וכן ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ַ ּ
ונח ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הדּ ין ◌ִל ׁ ◌ְשט ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ֹ ְ◌ .
הנּ יח ּו ◌ִמ ◌ַדּ ת ◌ַ ◌ִ
דּ וֹ ◌ָרםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ִ
התעכב ◌ִע ּמוֹ
דברים ׁ ◌ֶש ◌ָּמא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
עליהם
יבק ׁש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ואמר לוֹ ◌ִר ּב ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יח ◌ְוא ◌ִ ◌ֵ ּ
ועשה ◌ַה ּ◌ֵת ◌ָבה
רחמיםׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
בק ׁש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הש ◌ִגּ ◌ַ
ַרחמיםְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ִ
ְונאבד ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
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נחלתוֹ  :מא ©ו ¦ּי ּ§ת ¥נם
ויתעב ¤את © ¨ £
©אף § ¨Ÿ
יהו  ּ§ב © ּ
עמוֹ © § ¨ ¥
יביהם
לחצ ּום אוֹ § ¤ ¥
נאיהם :מב ©ו ¦ּי § ¨
בהם שׂ ¤ ¥ §Ÿ
משל ּו ¨ ¤
ּ§ב©יד גּ וֹ ¦ים ©ו ¦ּי § ׁ §
ימר ּו
והמה © §
ילם § ¨ּ ¥
רבוֹ ת ©י ¦ ּצ ¥
עמים © ּ
ידם :מג ּ §פ ¨ ¦
©ו ¦ּי ּ¨כ §נע ּו ּ©ת ©חת ¨ ¨
להם ּ§ב ׁ¨ש §מעוֹ ¤את
מכ ּו ּ©ב£עוֹ ¨נם :מד ©ו ּ©י §רא ּ©ב ©ּצר ¨ ¤
©¨ ¨ £
בעצתם ©ו ּ¨י ּ Ÿ
חסדיו:
רב )חסדו( ¨ ¨ £
להם ּ§ב ¦ריתוֹ ©ו ¦ּי ּ¨נ ¥חם ּ§כ Ÿ
זכŸר ¨ ¤
¦ר ּ¨נ ¨תם :מה ©ו ¦ּי § ּ
יענ ּו
לפני ּ¨כל ׁשוֹ ¤ ¥
לרחמים ¦ § ¥
מו ©ו ¦ּי ּ¥תן אוֹ ¨תם § © ¦ £
ביהם :מז הוֹ ׁ ¦ש ¥
להדוֹ ת
וקב ¥צנ ּו ¦מן ©הגּ וֹ ¦ים § Ÿ
אהינ ּו  § © ּ§
יהו  ¡ ¥
§ ¨Ÿ
יהו
תהל ¤ת :%מח ּ¨בר ּו § ¨Ÿ
להש ּ©ת ּ¥ב ©ח ּ¦ב § ¦ ּ¨
קדש§ ׁ ¦ § %
לשם ¨ § ׁ¤
§ ׁ¥
ואמר
ועד ¨העוֹ ¨לם § ¨ ©
ישׂ ¨ ¥
אהי  ¦ §
 ¡ ¥
ראל ¦מן ¨העוֹ ¨לם § ©
יה:
אמן © §
העם ¨ ¥
הלל ּו¨ ּ
ּ̈כל ¨ ¨
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iying xtq

קז

חסדּ וֹ :
ליהו  ּ¦כי טוֹ ב ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
הד ּו © ¨Ÿ
א Ÿ
אלם ¦מ ּ©יד
אשר גּ§ ¨ ¨
יהו  ¤ׁ £
יאמר ּו גּ§ א ּו ¥לי § ¨Ÿ
ב § Ÿ
ערב ¦מ ¨ּצפוֹ ן ּו ¦מ ּ¨ים:
ממ¨ £
זרח ּו ¦ ּ©
ממ § ¨
קב ¨צם ¦ ּ¦
מארצוֹ ת ¦ ּ§
¨צר :ג ּו ¨ £ ¥
מצא ּו:
ישימוֹ ן ¨דּ ¤ר ¦עיר מוֹ ׁ¨שב א ¨ ¨
דבר ּ¦ב ׁ ¦
במ § ּ¨
ד ּ̈תע ּו © ּ¦
צעק ּו
נפשם ּ¨ב ¤הם ּ¦ת § © ּ¨
צמאים © § ׁ¨
רעבים גּ© ם § ¦ ¥
ה § ¦ ¥
תעטף :ו ©ו ¦ּי § £
ילם:
תיהם ©י ¦ ּצ ¥
ממצ ּוקוֹ ¤ ¥
להם ¦ ּ§
יהו  ּ©ב ©ּצר ¨ ¤
¤אל § ¨Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לקדחת תמידית
יאמרו גאולי ה' )קז ,ב(] :שימוש תהלים לפרק קז[ זה המזמור הוא טוב
מאוד לאמרו לקדחת תמידית .והשם שלו הוא י"ה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּלא ָיכֹול
ֹועק ַעד ֶ ֹ
ּובֹוכה ְוצ ֵ
ֶ
ׁשּמתּפּלל
רּבֹותינּוֶ :זה ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
ָׁשנּו ַ ֵ
לְ ֹ
ֹולם ֹלא
ּולע ָ
ּבּלב ְ
ׁשהיא ַ ֵ
ׁשלמה ֶ ִ
ּתפ ָּלה זֹו ְ ֵ ָ
ּבׂשפתיו ִ ְ -
ִרחׁש ִ ְ ָ ָ
ריקם
חֹוזרת ֵ ָ
ֶֶ
צעק ּו ◌ֶאל ה' וגו' )קז ,ו( ] :זוהר ח"ב פ' שמות )דף כ([ ׁ ◌ָשנוּ ◌ַר ּבוֹ ◌ֵתינוּ ,
◌ַו ◌ִיּ ◌ְ ◌ֲ
לרחש
תפ ◌ֵּלל וּ בוֹ ◌ֶכה ◌ְוצוֹ ◌ֵעק ◌ַעד ׁ ◌ֶש2א ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ◌ְ ֹ ׁ
◌ֶזה ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
זרת
למהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַּב ◌ֵּלב ,וּ ◌ְלעוֹ ◌ָלם א חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
פתיו ְ◌ּ -ת ◌ִפ ◌ָ ּלה זוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ׂ
רעת ◌ְגּ ◌ַזר ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל
צעקה ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ַ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ,גּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ריקםַ◌ ָ◌ .
◌ֵ ◌ָ
צעקה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶלת ◌ַעל
אמרְ◌ ,גּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יצחק ◌ָ ◌ַ
ימיוַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מכל ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ָ
תהלים ספר חמישי | קז | מזמור קז
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ללכת ¤אל ¦עיר מוֹ ׁ¨שב :ח יוֹ ד ּו
יש¨רה ¨ ¤ ¤
דר § ׁ¨
דריכם ּ§ב¤ ¤
ז ©ו ּ©י § ¦ ¥
אדם :ט ּ¦כי
לבני ¨ ¨
ונפלאוֹ ¨תיו ¦ § ¥
חסדּ וֹ § ¦ § §
ליהו  © §
© ¨Ÿ
יע ׁ ¤ ¤
יש ¥בי
מלא טוֹ ב :י § ׁ Ÿ
רעבה ¦ ּ¥
ונפ ׁש § ¨ ¥
קקה § ¤ ¤
נפש ׁש¨ ¥ Ÿ
¦ §
השׂ ּ¦ב ©
אמרי ¥אל
המר ּו ¦ § ¥
ברזל :יא ּ¦כי ¦ §
עני ּו © § ¤
אסירי ¦ ¢
וצלמות ¥ ¦ £
חש § © § ¨ ¤
¤ׁ Ÿ
ואין
לבם ּ¨כ ׁ §של ּו § ¥
עמל ¦ ּ¨
כנע ּ¤ב ¨ ¨
נאצ ּו :יב ©ו ּ©י § ©
עליוֹ ן ¨ ¨
ועצת § ¤
©© £
תיהם
ממ ªצקוֹ ¤ ¥
להם ¦ ּ§
יהו  ּ©ב ©ּצר ¨ ¤
זעק ּו ¤אל § ¨Ÿ
¥Ÿ
עזר :יג ©ו ¦ּי § £
ינתק:
תיהם § © ּ¥
וצלמות ּומוֹ §סרוֹ ¤ ¥
מחש § © § ¨ ¤
ציאם ¤ׁ Ÿ ¥
יעם :יד יוֹ ¦ ¥
יוֹ ׁ ¦ש ¥
אדם:
לבני ¨ ¨
ונפלאוֹ ¨תיו ¦ § ¥
חסדּ וֹ § ¦ § §
ליהו  © §
טו יוֹ ד ּו © ¨Ÿ
אולים
ברזל גּ¦ ¥דּ ©ע :יז ¡ ¦ ¦
בריחי © § ¤
נחשת ּו § ¦ ¥
טז ּ¦כי ׁ ¦ש ּ©בר ©דּ §לתוֹ ת § ¤ׁ Ÿ
תעב
יתע ּנ ּו :יח ּ¨כל ¤ Ÿ
מעוֹ ¤ ¥ Ÿ
¦¤
אכל ּ§ת © ¥
נתיהם ¦ § ©
מדּ ¤ר ּ ¦פ ׁ §ש ¨עם ּו £ ¥
זעק ּו ¤אל § ¨Ÿ
ערי ¨ ¤
נפשם ©ו ּ©יגּ¦ יע ּו ©עד ׁ©ש¥ £
© § ׁ¨
מות :יט ©ו ¦ּי § £
יהו 
וירפ ¥אם
יש ©לח §דּ ¨ברוֹ § ¦ § ּ¨
יעם :כ ¦ ׁ §
ממ ªצקוֹ ¤ ¥
להם ¦ ּ§
ּ©ב ©ּצר ¨ ¤
תיהם יוֹ ׁ ¦ש ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

צעקה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶלת
אמרְ◌ ,גּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
מעלהִּ◌ ַ◌ .
הדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ַ
האדם ◌ָהעוֹ ◌ָלם
צעקה נוֹ ◌ֵחל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הבאּ ִ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להם
צעק ּו ◌ֶאל ה' ◌ַ ּב ◌ַ ּצר ◌ָ ◌ֶ
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קז( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֲ
ילם.
יצ ◌ֵ
ממצ ּוקוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְּ
תיהם ◌ַ ◌ִ ּ

ּותמידּות
ׁשלמה ְ ִ
ּואה ְ ֵ ָ
הּקּב"ה הּוא ְרפ ָ
ידי ַ ָ ָ
ּואה ַעל ְ ֵ
ְרפ ָ
חיתוֹ ◌ָתם )קז ,כ( ] :זוהר ח"גוימלּ ט ◌ִמ ◌ְ ◌ִ
וירפ ◌ֵאם ◌ִ ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ַלח ◌ְ ּד ◌ָברוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ִי ׁ ◌ְ
)תוספות( זוהר תורה[ פתח רבי אלעזר ואמר
רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה ,כיון שאמר רפאני ה'
)ירמיה יז(
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וימלט ¦ § ¦
¦ © ּ¥

I

כא

ליהו
יוֹ ד ּו © ¨Ÿ
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©§
חסדּ וֹ

I

מהו וארפא ,וכיון שאמר הושיעני מהו ואושעה ,הלא כיון
שהרופא ירפא אין עוד מחלה ,אלא כל הרפואות שבעולם
ביד הקב"ה ,אבל יש מהן על ידי שליח ,ויש מהן שאינן
נמסרין בידי שליח ,אותן שנמסרין בידי שליח רפואות הן,
אבל לפעמים חוזרין אליו המחלות ,מלבד אותן שהקב"ה
מרפא אינן חוזרין לעולם ,וע"כ הרפואה שלו היא רפואה
שאין עוד מחלה כלל ,ובשביל זה רפאני ה' וארפא בודאי
בלי קטרוג כלל.

ּנפׁש
ּואת ַה ֶ ֶ
לרּפאֹות ַּגם ְרפ ַ
הרֹופא ְ ַ ְ
ּואת ָ ֵ
ְרפ ַ
וירפ ◌ֵאם וגו' )קז ,כ( ] :זוהר ח"ג )רצט (.זוהר תורה[ תאנא
ש ◌ַלח ◌ְ ּד ◌ָברוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ִי ׁ ◌ְ
כתוב )תהלים מא( אשרי משכיל אל דל ,דל נקרא זה
ששוכב במחלתו ,והוא אסיר על מטתו בבית אסירי המלך,
ואם נמצא רופא שהוא חכם ,נותן לו הקב"ה ברכות לזה
שמתיגע באיש הזה ששוכב במחלתו כמו אסיר בבית
אסירים ,ויעזור לו להוציאו מבית האסירים ,ובוא וראה
שהקב"ה דן הדינים של בני העולם למעלה ,הן למות הן
לשרש הן לעקור הן לעונש רכוש והן להאסר ,מי שנידון
לעונש רכוש נופל במחלה ,ולא ירפא עד שיתן ויפסיד מן
רכושו כפי מה שנגזר עליו ,וכיון שנענש בממונו שהפסיד
ונתן כפי מה שנגזר עליו נרפא ויוצא מבית האסירים של
מחלתו ,וע"כ נצרך להתיגע אצלו שיתן עונשו במוקדם
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ויספר ּו
זבחי תוֹ ¨דה ¦ © ּ§
ויזבח ּו ¦ § ¥
אדם :כב § ¦ § ּ§
לבני ¨ ¨
ונפלאוֹ ¨תיו ¦ § ¥
§¦ § §
מים
מלאכה ּ§ב © ¦
עשׂ ¥י § ¨ ¨
אנ ּיוֹ ת Ÿ
רדי ©ה ּ¨ים ּ¨ב ¦ ¢
מעשׂ¨ יו ּ§ב ¦ר ּ¨נה :כג יוֹ § ¥
©£
ונפלאוֹ ¨תיו
יהו  § ¦ § §
מעשׂ ¥י § ¨Ÿ
רבים :כד ¨ּ ¥
© ּ¦
המה ¨רא ּו © £
ותרוֹ ¥מם גּ© ּ¨ליו:
סערה © ּ§
עמד ר ּו ©ח § ¨ ¨
אמר ©ו ּ©י¥ £
ּ¦ב §מצ ּו ¨לה :כה ©ו ּי¤ Ÿ
תתמוֹ ¨גג:
רעה ¦ §
מים § ¥ירד ּו §תהוֹ מוֹ ת © § ׁ¨
יעל ּו ׁ¨ש © ¦
נפשם ּ§ב¨ ¨
כו © £
צעק ּו
חכמתם ּ¦ת § ּ©
וכל ¨ § ¨ ¨
'כוֹ ר § ¨
כז ¨יחוֹ גּ ּו § ¨וינ ּוע ּו ּ©כ ¦ ּ
תב ּ¨לע :כח ©ו ¦ּי § £
ציאם:
קתיהם יוֹ ¦ ¥
ממצ ּו ¤ ¥ Ÿ
להם ּו ¦ ּ§
יהו  ּ©ב ©ּצר ¨ ¤
¤אל § ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

וישתחרר ,מי שנידון לשרש יהיה נתפס וינתן בבית אסירים
עד שישתרש מהכל ,ולפעמים ישתרש מאבר שבגופו ואח"כ
יוציאו אותו מבית האסירים ,אבל מי שנידון למות אף אם יתן
כל כופר וכל ממון שבעולם לא ינצל ,ולכן נצרך לרופא שהוא
חכם להתיגע אצל החולה ,שאם יכול לתת לו רפואה לגופו
הרי טוב ,ואם לא יתן לו רפואה לנשמתו ויתיגע על רפואת
הנפש ,זה הוא רופא חכם שהקב"ה נמצא בעזרתו בעולם
הזה ובעולם הבא.

ׁשּלא
ׁשער ֶ ֹ
ריקםֵ ,אין ְלַ ַ H
ֹוזרת ֵ ָ
ואינּה ח ֶ ֶ
מתמ ֵּלאת ְ ֵ ָ
ׁשלמה ִ ְ ַ
ּתפ ָּלה ְ ֵ ָ
ְ ִ
ּדמעֹות
אֹותן ְ ָ
ּכנסּו ָ
ִי ָ ְ
יעם )קז ,כח( ] :זוהר
קתיהם יוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ
ממצ ּו ֹ ◌ֵ ◌ֶ
להם ּו ◌ִ ּ◌ְ
צעק ּו ◌ֶאל ה' ◌ַ ּב ◌ַצּ ר ◌ָ ◌ֶ
◌ַו ◌ִיּ ◌ְ ◌ֲ
ח"ב )דף כ (.זוהר תורה[ תנו רבנן כל מי שמתפלל
ובוכה וצועק עד שאינו יכול למרחש בשפתיו ,זו היא
תפלה שלמה שהיא בלב ,ולעולם אינה חוזרת ריקם ,אמר
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לדממה ©ו ּ¤י ¡ ׁ
יהם :ל ©ו ¦ּי §שׂ §מח ּו ¦כי
חש ּו גּ© ּ¥ל ¤
סערה ¦ § ¨ ¨
יקם § ¨ ¨
כט ¨ ¥
חפצם :לא יוֹ ד ּו © ¨Ÿ
נחם ¤אל §מחוֹ ז ¨ § ¤
יש ּתŸק ּו ©ו ּ©י § ¥
¦ ׁ§
ליהו 
קהל ¨עם
וירממ ּוה ּו ּ¦ב § ©
אדם :לב ¦ § Ÿ
לבני ¨ ¨
ונפלאוֹ ¨תיו ¦ § ¥
חסדּ וֹ § ¦ § §
©§
מצאי
למדבר ּו ¥ ¨ Ÿ
נהרוֹ ת § ¦ § ּ¨
יהלל ּוה ּו :לג ¨ישׂ ¥ם § ¨
זקנים § © §
ּו §במוֹ ׁ©שב § ¦ ¥
בה:
מרעת § ׁ Ÿ
ארץ ּ§פ ¦רי ¦ § ¨ ¥
לצמאוֹ ן :לד ¤ ¤
מים § ¦ ּ¨
©¦
יש ¥בי ¨ ּ
למלחה © ¨ ¥
מים:
למצאי ¨ ¦
וארץ ¦צ ּ¨יה § ¥ ¨ Ÿ
מים § ¤ ¤
לאגם © ¦
מדבר © © £
לה ̈ישׂ ¥ם ¦ § ּ¨
רעבים © §ויכוֹ §ננ ּו ¦עיר מוֹ ׁ¨שב :לז ©ו ¦ּי § §זרע ּו
שב ׁ¨שם § ¦ ¥
לו ©ו ּיוֹ ׁ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

רבי יהודה גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל
ימיו ,וצעקה היא בלב שכתוב )איכה ב( צעק לבם אל ה',
וזו קרובה להקב"ה יותר מתפלה ואנחה ,שנאמר )שמות סב(
כיאם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וא"ר יהודה כל
דבר שבעולם תולה בתשובה ובתפלה שמתפלל האדם
להקב"ה ,וכל שכן מי ששופך דמעות בתפלתו ,שאין לך
שער שלא יכנסו אותן דמעות ,אמר רבי ברכיה בשעה
שאמר הקב"ה לשמואל )שמואל א טו( נחמתי כי המלכתי את
שאול למלך ,מה כתוב ויחר לשמואל ויצעק אל ה' כל
הלילה ,הניח הכל ולקח צעקה ,משום שהיא קרובה יותר
להקב"ה ,רבי יצחק אמר גדולה צעקה שמושלת על מדת
הדין שלמעלה ,רבי יוסי אמר גדולה צעקה שמושלת
בעוה"ז ובעוה"ב ,ובשביל צעקה נוחל האדם עוה"ז
ועוה"ב ,שכתוב ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם
יצילם.
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ויברכם
כרמים ©ו ּ©י£עשׂ ּו ּ §פ ¦רי §תב ּו ¨אה :לח © § ¨ ¥ £
שׂ¨ דוֹ ת ©ו ¦ּי ּ §טע ּו § ¨ ¦
מעט ּו ©ו ּ¨י ׁשŸח ּו
מאד ּו § ¨ּ § ¤
רב ּו § Ÿ
©ו ¦ּי § ּ
בהמתם א © § ¦
ימעיט :לט ©ו ¦ּי § £
תה ּו
תעם ּ§ב Ÿ
רעה § ¨ויגוֹ ן :מ ׁש¥ Ÿפ ּב ּוז ©על § ¦ ¦
¤Ÿ ¥
נדיבים ©ו ּ©י § ¥
מעצר ¨ ¨
מש ּ¨פחוֹ ת:
אביוֹ ן ¥מעוֹ ¦ני ©ו ּ¨ישׂ ¤ם ּ©כ ּצŸאן ¦ ׁ §
דר :מא © §וישׂ© גּ ¥ב § ¤
א ¨ ¤
יה :מג ¦מי
קפצה ּ¦פ ¨
עולה ¨ § ¨
וכל © § ¨
וישׂ ¨מח ּו § ¨
יש ¦רים § ¦ §
מב ¦ §ירא ּו § ׁ¨
יהו :
חסדי § ¨Ÿ
ויתבוֹ §ננ ּו © § ¥
ויש ¨מר ¤ּ ¥
חכם § ¦ ׁ §
¨¨
אלה § ¦ § ּ
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כג לחודש

קח



אהים
לבי ¡ ¦
לדוד :ב ¨נכוֹ ן ¦ ּ¦
מזמוֹ ר § ¨ ¦
א ׁ ¦שיר ¦ §
וכ ּנוֹ ר
ואזמ¨רה ©אף ּ§כבוֹ ¦די :ג ע ּו¨רה ©ה ּ¥נ ¤בל § ¦
אש ¨ירה © §ּ © £
¨ ׁ¦
ואזמ §ר%
יהו  © ¤ּ © £
בעמים § ¨Ÿ
'חר :ד אוֹ §ד¦ּ © ¨ %
אעירה ¨ ©
¨¦ ¨
חקים
ועד ׁ §ש ¨ ¦
מים © § ¤
מעל ׁ¨ש © ¦
ּ©ב § ¦ּ ª
חסדּ © § %
לאמים :ה ּ¦כי ¨גדוֹ ל © ¥
הארץ
ועל ּ¨כל ¨ ¨ ¤
מים ¡ ¦
אמת :%ו ר ּו ¨מה ©על ׁ¨ש © ¦
¤ּ ¦ £
אהים  § ©
וענני:
ימינ¦ ¥ £ © %
יעה § ¦ §
יחלצ ּון § ¦ ¤
למען § ¨ ¥
ידידי %הוֹ ׁ ¦ש ¨
ּ§כבוֹ ¤ד :%ז § © ©

I

 Iשימוש תהלים I

I

להצלחה
נכון לבי אלהים )קח ,ב(] :שימוש תהלים לפרק קח[ תכתוב אותו
ותטמנהו אחורי פתח הבית ותצליח .והשם שלו הוא ו"ה .ו' מן
"צרינו דבסוף המזמור ,ה' מן נ' ד"נכון בחלוף הנ"ך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

אמת&
חקים ◌ֲ ◌ִ ּ ◌ֶ
ועד ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
חסד& ◌ְ ◌ַ
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּכי ◌ָגדוֹ ל ◌ֵ ◌ַ
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
ח"א )דף ריט (.זוהר תורה[ למדנו אשרי חלקו מי שזוכה
לאחר שתצא נשמתו מעולם הזה ,להעלות נשמתו במקום
יותר עליון ,שהוא למעלה מהמקום נקרא שמים ,ושם
תזכה לחזות בכבוד המלך ולהתעדן בעדון העליון ,כמו
שכתוב )ישעי' נח( אז תתענג על ה' ,על ה' דוקא ,אשרי חלקו
מי שזוכה לחסד הזה שכתוב כי גדול מעל שמים חסדך,
וכי על השמים הוא הלא כתוב )תהלים נז( כי גדול עד שמים
חסדך ,אמר רבי יוסי יש חסד ויש חסד ,חסד עליון וחסד
)קח ,ה( ] :זוהר
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I

הוא קמה

חסד תחתון הוא
תחתון ,חסד עליון מעל שמים
קמו
ובהם כתיב עד
שכתוב )ישעי' נה( חסדי דוד הנאמנים
שמים.

ׁשמים
מעל ָ ַ ִ
ּדּוע ֵ ַ
חס ְּדֵּ – Hבאּורֹו ַמ ַ
ׁשמים ַ ְ
מעל ָ ַ ִ
ֵַ
אמת&
חקים ◌ֲ ◌ִ ּ ◌ֶ
ועד ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
חסד& ◌ְ ◌ַ
מעל ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּכי ◌ָגדוֹ ל ◌ֵ ◌ַ
מים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
מעל
ח"ג )דף טז (.זוהר תורה[ רבי יצחק אמר כתיב ◌ִּכי ◌ָגדוֹ ל ◌ֵ ◌ַ
חס ◌ֶדּ  :מעל שמים ,שעולה למעלה מהמקום שנקרא
מים ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
קמז
ומה הוא ,זו היא הבינה והיינו שנקרא תשובה,
שמים
רבי יהודה אמר ממשמע שכתוב מעל השמים ,אלמלי
כתוב על שמים היה נשמע שזהו המקום שעוד מעל שמים
ולא יותר ,אבל כיון שאמר מעל שמים משמע שזה המקום
שעוד מעל השמים למעלה מעלה ,שלמדנו כי בזמן ההוא
שטובים המה מעשה האנשים למטה ואם הבנים היא
בשמחה ,אז מופיע בהתגלות הקדמון הקדוש ומאיר אורו
אל פני הקטנות ,ובכן הכל בשמחה הכל בשלמות ,כלם
נמצאים בברכות ורחמים מתפשט ,וכל העולמות בשמחה.
)קח ,ה( ] :זוהר

זיו הזוהר
קמה .חסד עלאה שהוא מעל שמים ,פי' למעלה מן התפארת שנקרא
שמים ,היינו ספירת חסד שהיא ספירה הראשונה של ז' ספירות
התחתונות :קמו .חסדי דוד הנאמנים נקראין ב' הספירות נצח והוד ,על
שהן מכינות ומתקנות שפע החסד עבור דוד ,פי' עבור המלכות ,והן עד
שמים ,היינו מ תחת התפארת :קמז .דעת רבי יצחק ג"כ שמעל שמים
רומז על הבינה עולם הבריאה ,ודעת רבי יהודה שרומז על הספירה
היותר גבוה מן הבינה שהיא חכמה עולם האצילות ,ואור אי"ן סו"ף
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אהים  ¦דּ ּ¤בר ּ§ב ¨ § ׁ
אחל ¨קה ׁ §ש ¤כם
אעזה §ּ © £
קדשוֹ ¨ § ¤
ח ¡ ¦
ואפרים ¨מעוֹ ז
מנ'ה § ¦ © § ¤
גלעד ¦לי § © ¤
סכוֹ ת ¥ © £
§¤ ¥
ועמק ּ ª
אמדּ ד :ט ¦לי ¦ § ¨
רחצי ©על ¡אדוֹ ם
מחקקי :י מוֹ ¨אב ¦סיר © § ¦
ראשי §יה ּו¨דה § ¦ § Ÿ
¦ׁ Ÿ
יבלני ¦עיר
אתרוֹ ¨עע :יא ¦מי ¦ ¥ ¦ Ÿ
פלשת § ¤
עלי § ¤ׁ ¤
נעלי ¥ £
אש ¦לי © ¦ £
© ׁ§
זנחתנ ּו
אהים  § © § ּ¨
נחני ©עד ¡אדוֹ ם :יב £הא ¡ ¦
מבצר ¦מי ¨ © ¦
¦ §¨
עזרת
הבה ּ¨לנ ּו ¨§ ¤
צבאתינ ּו :יג ¨ ¨
אהים  ּ§ב ¦ § ¥ Ÿ
תצא ¡ ¦
§וא ¥ ¥
חיל
נעשׂ ¤ה ¨ ¦
אדם :יד ּ¥ב ¦
וש §וא ּ§ת ׁש ּו ©עת ¨ ¨
¦מ ¨ּצר § ׁ¨
אהים  © £
צרינ ּו:
§וה ּוא ¨יב ּוס ¨ ¥
זיו הזוהר
שנמצא שם נקרא בשם אבא עתיקא קדישא ,ולעומתו אור אי"ן סו"ף
שנמצא בהתפארת נקרא בשם ברא זעיר אנפין פני קטנותו:

תהלים ספר חמישי | כג לחודש | מזמור קח

1060

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום כט סיון

קט

תהל ¦תי ©אל ּ¤ת ¡ © ׁ
חרש:
אהי  § ¦ ּ¨
מזמוֹ ר ¡ ¥
לדוד ¦ §
למנ ּ¥צ ©ח § ¨ ¦
א ©§©
אתי § ׁ
לשוֹ ן
עלי ּ¨פ ¨תח ּו ¦דּ ּ§בר ּו ¦ ּ¦
מרמה ¨ ©
רשע ּו ¦פי ¦ § ¨
ב ּ¦כי ¦פי ¨ ׁ¨
אהבתי
סבב ּו ¦ני ©ו ¦ּי ּ¨ל £חמ ּו ¦ני ¦ח ּ¨נם :ד ּ©ת ©חת © ¦ ¨ £
נאה § ¨
ודברי ¦שׂ § ¨
ׁ¨ש ¤קר :ג § ¦ § ¥
נאה
ושׂ § ¨
רעה ּ©ת ©חת טוֹ ¨בה § ¦
תפלה :ה ©ו ּ¨י ¦שׂ ימ ּו ¨ ©
ואני § ¦ ּ¨
¦ישׂ§ §טנ ּו ¦ני © ¦ £
עלי ¨ ¨
ימינוֹ :
יעמד ©על § ¦
רשע §ושׂ¨ ¨טן ©Ÿ £
עליו ¨ ׁ¨
הפקד ¨ ¨
אהבתי :ו © § ¥
ּ©ת ©חת © ¦ ¨ £
ימיו
יהי ּו ¨ ¨
לחטאה :ח ¦ §
היה © ¨ ¨ £
תפלתוֹ ּ¦ת § ¤
רשע ּו § ¦ ּ¨
יצא ¨ ׁ¨
ה'פטוֹ ¥ ¥
ז ּ§ב ¦ ¨ §
אלמנה:
ואש ּתוֹ © § ¨ ¨
בניו §יתוֹ ¦מים § ¦ ׁ §
יהי ּו ¨ ¨
אחר :ט ¦ §
יקח © ¥
קדּ תוֹ ¦ ּ©
מעטים ּ§פ ¨ ª
§ © ּ¦
וש ¥אל ּו § ¨ § ׁ
ינק ׁש נוֹ ׁ¤שה
תיהם :יא § © ּ¥
מחרבוֹ ¤ ¥
ודרש ּו § ¨ ¥
בניו § ׁ ¦
י §ונוֹ ©ע ¨ינ ּוע ּו ¨ ¨
יהי
ואל § ¦
חסד § ©
מש ¨ ¤
יהי לוֹ ¥ׁ Ÿ
אשר לוֹ § ¨ויבּ Ÿז ּו ¨ ¦זרים § ¦יגיעוֹ  :יב ©אל § ¦
לכל ¤ׁ £
§¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

אם שונאך מעיק לך
אלהי תהלתי אל תחרש )קט ,א(] :שימוש תהלים לפרק קט[ אי הוה סנאך
מעיק לך סב חרדלא וסב קדרה חדתא ומלי יתא מיא דמבוע ואמור
עלויה יומין תלתא ושפוך קדם תרעיה דסנאך ותזהר דלא תשפוך
טפה .ושם שלו הוא אל .א' מן "אהללנו ,ל' מן "כי יעמוד לימין אביון.

I
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I

תפ ◌ָלּ ה
ואני ◌ְ ◌ִ
ישׂ ◌ְטנ ּו ◌ִני ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אהבתי ◌ִ ◌ְ
ּ ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תורה[ תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה .אמר רבי
חזקיה מהו ואני תפלה ,זו כנסת ישראל ,כמו שביארו שכתוב
)תהלים סט( ואני תפלתי לך ה' ,וכתוב )שם סה( שומע תפלה עדיך
וגו' ,ודוד בשביל כנסת ישראל אמר כך :ומה שאמר ואני
תפלה הכל אחד ,וזו תפלה של יד שנאמר על ידכה בה"א.
)קט ,ד( ] :זוהר ח"ג )דף מט (:זוהר
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ימח ׁ §ש ¨מם:
אחר ¦ ּ©
להכרית ּ§בדוֹ ר © ¥
אחריתוֹ § © § ¦
יהי © ¦ £
חוֹ ¥נן ¦ליתוֹ ¨מיו :יג § ¦
אמוֹ ©אל ּ¦ת ּ¨מח:
יהו  § © ּ©
אבתיו ¤אל § ¨Ÿ
יד ¦י ּ¨ז ¥כר £עוֹ ן ¨ Ÿ £
וחטאת ¦ ּ
אשר
יען ¤ׁ £
מארץ ¦ § ¨
ויכרת ¤ ¤ ¥
יהו  ּ¨ת ¦מיד § © § ¥
נגד § ¨Ÿ
יהי ּו ¤ ¤
טו ¦ §
זכרם :טז © ©
חסד ©ו ¦ּי §רדּ Ÿף ¦ ׁ
לבב
ונכאה ¨ ¥
ואביוֹ ן § ¦ § ¥
עני § § ¤
איש ¨ ¦
זכר £עשׂ וֹ ת ¨ ¤
א ¨ ©
רחק
ות § ©
ברכה © ּ¦
חפץ ּ¦ב § ¨ ¨
ותבוֹ ¥אה ּו §וא ¨ ¥
קללה © ּ§
אהב § ¨ ¨
§למוֹ ¥תת :יז ©ו ּ¤י ¡ ©
וכ'מן
קרבוֹ § © ¤ ¤
כמ ¦ים ּ§ב ¦ § ּ
בא © ּ©
ות Ÿ
קללה ּ§כ ©מדּ וֹ © ּ¨
לב ׁש § ¨ ¨
ממ ּנ ּו :יח ©ו ¦ּי § ּ©
¦ ּ¤
רה :כ Ÿזאת
יחגּ§ ¨ ¤
למזח ּ¨ת ¦מיד © §
יעטה ּו § © ¥
בגד © § ¤
עצמוֹ ¨תיו :יט ּ§ת ¦הי לוֹ ּ§כ ¤ ¤
ּ§ב © §
נפשי:
ברים ¨רע ©על © § ׁ ¦
והדּ ¦ § Ÿ
יהו  § ©
מאת § ¨Ÿ
טני ¥ ¥
עלת שׂ © § Ÿ
ּ§פ ©ּ ª
למען ׁ §ש ¤מ¦ּ %כי טוֹ ב
אדני £עשׂ ¥ה ¦ ּ¦
יהוה )קרי אלהים( ¨Ÿ £
ואתה § ¦Ÿ
כא § © ּ¨
אתי § © ©
קרבי :כג ּ§כ ¥צל
חלל ּ§ב ¦ § ּ¦
ולבי ¨ ©
אנכי § ¦ ּ¦
ואביוֹ ן ¨ ¦ Ÿ
עני § § ¤
ילני :כב ּ¦כי ¨ ¦
חסדּ © %ה ¦ ּצ ¦ ¥
© §§
רכי ּ¨כ ׁ §של ּו ¦מ ּצוֹ ם ּו §בשׂ¨ ¦רי
ארבה :כד ּ¦ב § ּ©
ננערתי ּ¨כ © § ּ¤
נהלכתי ¦ § © § ּ¦
ּ¦כ §נטוֹ תוֹ ¦ּ § ¨ ¡ ¤
ּ¨כ © ׁ
ראשם:
להם ¦ §ירא ּו ¦ני § ¦יניע ּון ¨ׁ Ÿ
חרפה ¨ ¤
הייתי ¨ּ § ¤
ואני ¨ ¦ ¦
מ'מן :כה © ¦ £
חש ¦ ¨ ¤
וידע ּו ּ¦כי
כחסדּ  :%כז § § ¥
יעני § © § ¤
אהי  הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
יהו  ¡ ¨
עזרני § ¨Ÿ
כו ¨ §¦ ¥
ואתה
המה § © ּ¨
יקלל ּו ¨ּ ¥
יתה :כח § © §
יהו  ¦ £
אתה § ¨Ÿ
¨ §ידּ %זŸאת © ּ¨
עשׂ ¨ ּ
תבר ¨קמ ּו ©ו ּ¥י ׁ Ÿ
ויעט ּו
טני ּ§כ ¦ ּ¨
ילב ׁש ּו שׂ וֹ § ©
ישׂ ¨מח :כט ¦ § ּ§
ועבדּ § ¦ %
בש ּו § © § §
§ ¨¥
למה § © £
רבים
מאד ּ§ב ¦פי ּו §בתוֹ  © ּ¦
יהו  § Ÿ
כמעיל ּ¨ב ׁ §ש ּ¨תם :ל אוֹ ¤דה § ¨Ÿ
©§¦
מ'פטי © § ׁ
נפשוֹ :
יע ¦ ¥ § Ÿ
לימין § ¤
יעמד ¦ ¦
אהלל ּנ ּו :לא ּ¦כי © Ÿ £
¤§©£
אביוֹ ן §להוֹ ׁ ¦ש ©

I

I

 Iזוהר תהלים I
הענּיים
יֹותר ִמן ָ ֲ ִ ִ
להשי"ת ֵ
יֹותר ְ ַ ֶ
קרֹובים ֵ
כלים ְ ִ
ֵאין ְלִ ֵ H

מ-פטי ◌ַ ◌ְ ׁ
יע ◌ִ ֹ ◌ְ ◌ֵ
אביוֹ ן ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
לימין ◌ֶ ◌ְ
יעמד ◌ִ ◌ִ
◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
נפשוֹ
תהלים ספר חמישי | כג לחודש | מזמור קט

)קט ,לא( ] :זוהר

1062

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ל סיון

I

ח"ג )דף ח (:זוהר תורה[ רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו ואמר
לו ,הרי למדנו שבשביל ג' פשעים שבעולם רעב בא
לעולם ,וכל אותן הפשעים לא נמצאים אלא בעשירים ,לפי
שלבם מתגאה בהם ,ואין נמצאים בעניים ,א"כ מה הוא
הדין שהקב"ה מענה לעניים ומחזק העשירים ,שהרי בעבור
זה מוסיפין לחטוא לפניו ,אמר לו יפה שאלת ,והרי ביארו
החברים ואמרו שכאשר חפץ הקב"ה להפרע מן הרשעים
ולהאבידם מן העולם ,אז נותן להם שלמות ומשלים להם
בכל ,אבל בוא וראה שכל בני העולם אין נמצאים קרובים
למלך העליון כאלה הכלים שהוא משתמש בהם ,ומי הם,
לב נשבר ונדכה ,ואת דכא ושפל רוח ,אלה הם הכלים של
המלך ,וכאשר יש בצורת בעולם והרעב והדין מתגבר על
העניים ,אז הם בוכים וגועים לפני המלך ,והקב"ה קרוב
אליהם יותר מלאחרים ,זש"ה )תהלים כב( כי לא בזה ואל
שקץ ענות עני ,ואז הקב"ה פוקד בשביל מה בא הרעב
לעולם ,אוי לאותן הרשעים שגרמו הרעב כאשר נתעורר
המלך להשגיח בעולם על צעקת העניים ,רחמנא ליצלן
מהם ומעלבונם ,בכן כתוב )שמות כב( שמוע אשמע צעקתו,
שמוע אשמע שני פעמים ,אחד להשגיח בצעקתם ,ואחד
להפרע מאותן שגרמו להם כך ,וע"כ בזמן שהרעב נמצא
בעולם אוי להם לאותן עשירים הרשעים מצעתקם של
העניים לפני הקב"ה.

f
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לאדני ׁ¥שב
יהו  © ¦ Ÿ
נאם § ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ª
לדוד ¦ §
א §¨ ¦
מטה
לרגלי :%ב © ּ¥
הדם § © § ¤
איביŸ £ %
אשית ¤ §Ÿ
לימיני ©עד ¨ ׁ ¦
¦ ¦ ¦

 Iשימוש תהלים I

I

שישלימו לך שונאיך
נאום ה' לאדני )קי ,א(] :שימוש תהלים לפרק קי[ שישלימו לך שונאיך
ושם שלו יה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הארץ
ּברית ֲאדֹון ָּכל ָ ָ ֶ
לאדני ֶ -זה ֲארֹון ַה ְ ִ
יעקב ַ ִ
נאם ה' ֶזה ַ ֲ ֹ
ְֻ
לימיני וגו'
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
◌ְ ◌6
לאדני ׁ ◌ֵשב
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
ואמר) ,תהלים ק( ◌ְ ◌4
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ
רגּ
הדּ
לאדני  ָ◌ ְ◌ ַ◌ ַ◌ -ה
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
לרגלי4◌ ְ◌ .,
איביֲ◌ ,הדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אשית ְֹ ◌ ◌ֶ
לימיני ◌ַעד ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ִ ◌ִ
לק.ר
לימיניֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מרת ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
חתוֹ ◌ָנה אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הת ◌ְ ּ
רגּ ה ◌ַ ּ◌ַ
לדּ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כ ◌ָחם ׁ ◌ֶשל
לש ּבֹר ◌ֶאת ּ ֹ
ימיןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
מאל ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ש ֹ
מערבית ◌ִּב ◌ְדרוֹ ◌ִמיתׂ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ּ
נאם ה'
לאדני 4◌ ְ◌ -
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָזלוֹ ת4◌ ְ◌ .
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
הארץ.
הב ◌ִרית ◌ֲאדוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לאדני ֶ◌ -זה )יהושע ג( ◌ֲארוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִ
יעקבַ◌ .
◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ֹ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה
◌ִ
נאם ה' ֶ◌ -זה יוֹ ◌ֵבלַ◌ .
אחר ◌ְ ◌4
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לאדני  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָּ
ּ
מתחיל
הרי ◌ַה ◌ָי ◌ִמין ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לימיני ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
אדניֵ◌ ׁ .שב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
אהבתי ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ
)שמות כא( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מטה זוֹ א
בא ◌ְ ◌ֵ
ימיןֹ ּ .
לק.ר ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּיוֹ ◌ֵבלּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִ ּ◌ָ
ראהְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָּ
בראתְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה
מאל ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
בש ֹ
ימין ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ְִנק ׁ ◌ֶש ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ּ
ברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה.
נגדּ ּה ּו ◌ָ ◌ָ
מאל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ֹ
להתק ◌ֵ.ר ,הוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האלף
מאלֵ◌ ,אין ּבוֹ ◌ִק ּי ּום ◌ַעד ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בגלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
היה ◌ֵ ּבין
ואז ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ימיןָ◌ ְ◌ .
מתק.ר ◌ָאז ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ה.ביעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ְלח ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וארץ
חדשים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מים ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
וימ ◌ְצא ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ֹ
וה*מאל ◌ְּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלםָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
)קי ,א( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נ[(:
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נעמיד ׁ ◌ֵשב
למיםִ◌ .אם ◌ָ ּכּ ַ◌ ,,ב ◌ֶּמה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מ.ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ואז א ◌ָתז ּוז ◌ִ ◌ָ
חדשהָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
לימיני? ◌ֶ ◌ָּ
איביֲ◌ ,הדם
אשית ְֹ ◌ ◌ֶ
זמן ◌ָיד ּו ◌ַעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעד ◌ָ ׁ ◌ִ
אלא ◌ַעד ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ִ ◌ִ
למים,
מ.ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
זמן א ◌ָתז ּוז ◌ִ ◌ָ
אבל ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
תמידָ◌ ֲ◌ .
לרגליְ◌ ,,וא ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אחד.
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
פרציְ◌ ִ◌ ,
מאול ּ◌ִת ◌ְ ֹ ◌ִ
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נד( ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ

ְ ֹ
נמנה ָּכאן
מצוֹות ִ ְ ָ
ׂשרה ִ ְ
ׁשלׁש ֶע ְ ֵ
לימיני וגו' )קי ,א( :
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
◌ְ ◌6
לאהב ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ראשית ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
קס"ב [(.זוֹ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ש ּלוֹ ּ ,ו ◌ִמיה ּו? )האהבה של התעוררות הימין(
הדּ ◌ֵבק ּות ׁ ◌ֶ
אהבה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
האהבהִ◌ .מי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ברי
אהבהּ ָ◌ .כל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
מקבלוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אליו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ימינוֹ ◌ֵ ◌ָ
מעיר ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
ה ּוא ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
מביאה
יכה ר ּו ◌ַח ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ממ ׁ ◌ִש ◌ָ
ברצוֹ ן ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְ ◌ָ
אליו ◌ִל ּבוֹ ר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
שים ◌ֵ ◌ָ
וסימנֶ◌ ,זה ) -איובלד( ◌ִאם ◌ָי ◌ִ ׂ
ר ּו ◌ַחְ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ונש ◌ָמתוֹ
אהבה ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
האדם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יאסףְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אליו ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ֵ ◌ָ
אמר
גוניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין א ◌ְנעוֹ ◌ָרה ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
שה
הרי ◌ָ ּכאן ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מאדֵ◌ ֲ◌ .,
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
נפשּ ,ו ◌ְ ◌ָ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
לבבּ ,ו ◌ְ ◌ָ
)דברים ו( ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הרי א ◌ָכת ּוב אוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל
תאמר אוֹ ◌ֶזה אוֹ ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ְגוניםֶ◌ ׁ .ש6א ֹ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ
מאדָּ◌ ֶ◌ .,
צריֶ◌ ,את ◌ּ4כ ◌ָּלםֵ◌ ,לב
אלא ◌ָ ◌ִ
נפש ,אוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ֶֹ ◌
לבב ,אוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
אליו,
ימינוֹ ◌ֵ ◌ָ
מעיר ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
ְונפ ׁש ּו ◌ָממוֹ ןָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֶ ◌ֶ
מקבל אוֹ תוֹ .
נגדּ וֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
ּופוֹ ׁ ◌ֵשט אוֹ ◌ָ ּ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף

לימיניְ◌ .וסוֹ ד
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קו( ◌ְ ◌-
◌ְ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ,על ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
הערנ ּו בוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הרי ◌ֵ ַ◌ ◌ְ
הכת ּוב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
רגּ תוֹ
ימין:
מצווֹ ת ◌ָ ּכאן ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
עש ◌ֵרה ◌ִ ◌ְ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂ
קשר ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין◌ְ ׁ .ש ׁ
אמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
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בכל
לבבְ◌ ׁ - ,ש ּ◌ַת ◌ִיםּ .ו ◌ְ ◌ָ
אחתְּ◌ .ב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ַ
אהיֵ◌ ֲ◌ - ,
ְואהבת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
חמש.
לבניׁ ֵ◌ ָ◌ - ,
נתם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
וש ◌ַנּ ◌ְ ּ◌ָ
ארבעִ◌ ׁ ְ◌ .
מאדּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ - ,
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
שּ .ו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְַנפ ׁ ◌ְשָ◌ ׁ - ,ש ׁ
בלכת,
הרי ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ְ
ביתֵ◌ ֲ◌ - ,
בתּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
הרי ׁ ◌ֵש ׁשּ ְ◌ .ב ׁ ◌ִש ◌ְ ּ◌ְ
◌ ◌ְִוד ◌ַ ּב ◌ְר ◌ָּת ◌ָ ּבם ֵ◌ ֲ◌ -
עשר.
הרי ◌ֶ ◌ֶ ׂ
הרי ּ◌ֵת ׁ ◌ַשעּ .ו ◌ְבק ּו ◌ֶמֵ◌ ֲ◌ - ,
כבֵ◌ ֲ◌ - ,
בדּ ◌ֶרְ◌ ׁ - ,שמוֹ ◌ֶנהּ .ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֶ
לטטפת ◌ֵ ּבין
והי ּו ◌ְ ֹ ◌ָ ֹ
ש ◌ֵרהָ◌ ְ◌ .
אחת ◌ֶע ◌ְ ׂ
הרי ◌ַ ◌ַ
ידֵ◌ ֲ◌ - ,
ּו ◌ְק ׁ ◌ַש ◌ְר ◌ָּתם ◌ְלאוֹ ת ◌ַעל ◌ָ ◌ֶ
ערי,
בש ◌ָ ◌ֶ
יתּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מזזוֹ ת ◌ֵ ּב ◌ֶ
כתבתם ◌ַעל ◌ְ ◌4
עש ◌ֵרהּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הרי ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
עיניֵ◌ ֲ◌ - ,
◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין,
עש ◌ֵרה ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ֵרהְ◌ ׁ .שלש ◌ֶ ◌ְ ׂ
ש ◌ֶע ◌ְ ׂ
הרי ׁ ◌ְש ׁ
 ◌ֲ ◌ֵזמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר
בכל ◌ְ ◌ַ
צריּ .,ו ◌ְ ◌ָ
וכִ◌ ָ◌ ,
נכלל ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמיןָ◌ ְ◌ ,
ְוה*מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ֹ
נכלל
ה*מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יזכ ּוֹ ְ◌ ַ◌ ,
ולכן ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ּ
ראשֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מתחיל ◌ָ ּב ֹ ׁ
ה*מאלַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ֹ
וסימן
ה*מאלָ◌ ִ◌ ְ◌ .
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ְ ֹ
*מאלׁ ְ◌ ,
נכלל ◌ַ ּב ◌ְ ֹ
ואם אַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמיןִ◌ ְ◌ .
ה*מאל
בכל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ְ ֹ
חק ◌ַתי ּ◌ֵת ◌ֵלכ ּוּ .ו ◌ְ ◌ָ
ראשְּ◌ ,כמוֹ ◌ִאם ◌ְּב ◌ֹ ּ 4
לזהִ◌ ,אם ◌ָ ּב ֹ ׁ
◌ָ ◌ֶ
ּ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אהבה ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןַ◌ ַ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מתח ◌ֵזק ◌ִדּ ינוֹ ◌ְּכמוֹ
ברים
החברים ◌ַ ּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
העיר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וזה ◌ֵ ◌ִ
צריְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ םֶ◌ ְ◌ ,
וכִ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ְ◌ ,,
ּ
◌ַ ◌ָּ
נשקוֹ .
הלל ּוּ ָ◌ .בא ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָייא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ

הארץ
ּברית ֲאדֹון ָּכל ָ ָ ֶ
לאדני ֶ -זה ֲארֹון ַה ְ ִ
יעקב ַ ִ
נאם ה' ֶזה ַ ֲ ֹ
ְֻ
לימיני וגו' )קי ,א( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף נ[(:
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
◌ְ ◌6
לאדני ׁ ◌ֵשב
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
ואמר) ,תהלים ק( ◌ְ ◌4
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ
רגּ ה
הדּ ◌ְ ◌ָ
לאדני ַ◌ ַ◌ -
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
לרגלי4◌ ְ◌ .,
איביֲ◌ ,הדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אשית ְֹ ◌ ◌ֶ
לימיני ◌ַעד ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ִ ◌ִ
לק.ר
לימיניֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מרת ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
חתוֹ ◌ָנה אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הת ◌ְ ּ
רגּ ה ◌ַ ּ◌ַ
לדּ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כ ◌ָחם ׁ ◌ֶשל
בר ◌ֶאת ּ ֹ
לש ּ ֹ
ימיןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
מאל ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ש ֹ
מערבית ◌ִּב ◌ְדרוֹ ◌ִמיתׂ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נאם ה'
לאדני 4◌ ְ◌ -
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת4◌ ְ◌ .
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
הארץ.
הב ◌ִרית ◌ֲאדוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לאדני ֶ◌ -זה )יהושע ג( ◌ֲארוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִ
יעקבַ◌ .
◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ֹ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה
◌ִ
נאם ה' ֶ◌ -זה יוֹ ◌ֵבלַ◌ .
אחר ◌ְ ◌4
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
לאדני  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָּ
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מתחיל
הרי ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לימיני ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
אדניֵ◌ ׁ .שב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
אהבתי ◌ֶאת ◌ֲ ◌ִ
)שמות כא( ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מטה זוֹ א
בא ◌ְ ◌ֵ
ימיןֹ ּ .
לק.ר ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
צריֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ּיוֹ ◌ֵבלּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִ ּ◌ָ
ראהְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָּ
בראתְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה
מאל ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
בש ֹ
ימין ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ְִנק ׁ ◌ֶש ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ברא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
נגדּ ּה ּו ◌ָ ◌ָ
מאל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ֹ
להתק ◌ֵ.ר ,הוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האלף
מאלֵ◌ ,אין ּבוֹ ◌ִק ּי ּום ◌ַעד ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בגלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
היה ◌ֵ ּבין
ואז ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ימיןָ◌ ְ◌ .
מתק.ר ◌ָאז ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
ה.ביעיֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ְלח ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וארץ
חדשים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מים ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
וימ ◌ְצא ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ֹ
וה*מאל ◌ְּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלםָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נעמיד ׁ ◌ֵשב
למיםִ◌ .אם ◌ָ ּכּ ַ◌ ,,ב ◌ֶּמה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מ.ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ואז א ◌ָתז ּוז ◌ִ ◌ָ
חדשהָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
לימיני? ◌ֶ ◌ָּ
איביֲ◌ ,הדם
אשית ְֹ ◌ ◌ֶ
זמן ◌ָיד ּו ◌ַעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעד ◌ָ ׁ ◌ִ
אלא ◌ַעד ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ִ ◌ִ
למים,
מ.ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
זמן א ◌ָתז ּוז ◌ִ ◌ָ
אבל ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
תמידָ◌ ֲ◌ .
לרגליְ◌ ,,וא ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אחד.
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
פרציְ◌ ִ◌ ,
מאול ּ◌ִת ◌ְ ֹ ◌ִ
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נד( ◌ִּכי ◌ָ ◌ִ

ְ ֹ
נמנה ָּכאן
מצוֹות ִ ְ ָ
ׂשרה ִ ְ
ׁשלׁש ֶע ְ ֵ
לימיני וגו' )קי ,א( :
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
◌ְ ◌6
לאהב ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ראשית ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
קס"ב [(.זוֹ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ש ּלוֹ ּ ,ו ◌ִמיה ּו? )האהבה של התעוררות הימין(
הדּ ◌ֵבק ּות ׁ ◌ֶ
אהבה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
האהבהִ◌ .מי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ברי
אהבהּ ָ◌ .כל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
מקבלוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אליו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ימינוֹ ◌ֵ ◌ָ
מעיר ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
ה ּוא ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
מביאה
יכה ר ּו ◌ַח ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ממ ׁ ◌ִש ◌ָ
ברצוֹ ן ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְ ◌ָ
אליו ◌ִל ּבוֹ ר ּוחוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
שים ◌ֵ ◌ָ
וסימנֶ◌ ,זה ) -איובלד( ◌ִאם ◌ָי ◌ִ ׂ
ר ּו ◌ַחְ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ונש ◌ָמתוֹ
אהבה ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
האדם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יאסףְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אליו ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ֵ ◌ָ
אמר
גוניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין א ◌ְנעוֹ ◌ָרה ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
שה
הרי ◌ָ ּכאן ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מאדֵ◌ ֲ◌ .,
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
נפשּ ,ו ◌ְ ◌ָ
בכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
לבבּ ,ו ◌ְ ◌ָ
)דברים ו( ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הרי א ◌ָכת ּוב אוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל
תאמר אוֹ ◌ֶזה אוֹ ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ְגוניםֶ◌ ׁ .ש6א ֹ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף
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איבי:%
קרב ¤ §Ÿ
רדה ּ§ב ¤ ¤
יהו  ¦מ ¦ ּצ ּיוֹ ן § ¥
יש ©לח § ¨Ÿ
ªע §ּז§ ׁ ¦ %
הדרי ׁ ¤Ÿ
מש ¨חר
מרחם ¦ ׁ §
קדש ¤ ¤ ¥
חיל§ּ %ב © § ¥
נדבת ּ§ביוֹ ם ¤ ¥
עמŸ ¨ § %
ג © ּ§
אתה
יהו  §וא ¦י ּ¨נ ¥חם © ּ¨
נש ּ©בע § ¨Ÿ
ילדתי :%ד ¦ ׁ §
§ל© %טל © § ¤ ª
ימינ%
אדני ©על § ¦ §
צדק :ה ¨Ÿ £
מלכי ¤ ¤
ברתי © § ּ¦
כהן §לעוֹ ¨לם ©על ¦דּ § ¨ ¦
¥Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

מאדָּ◌ ֶ◌ .,
צריֶ◌ ,את ◌ּ4כ ◌ָּלםֵ◌ ,לב
אלא ◌ָ ◌ִ
נפש ,אוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ֶֹ ◌
לבב ,אוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
אליו,
ימינוֹ ◌ֵ ◌ָ
מעיר ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
ְונפ ׁש ּו ◌ָממוֹ ןָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ֶ ◌ֶ
מקבל אוֹ תוֹ .
נגדּ וֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
ּופוֹ ׁ ◌ֵשט אוֹ ◌ָ ּ
לימיניְ◌ .וסוֹ ד
לאדני ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ִ
נאם ה' ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קו( ◌ְ ◌-
◌ְ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ,על ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
הערנ ּו בוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
הרי ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
הכת ּוב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
רגּ תוֹ
ימין:
מצווֹ ת ◌ָ ּכאן ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
עש ◌ֵרה ◌ִ ◌ְ
ש ◌ֶ ◌ְ ׂ
קשר ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיןְ◌ ׁ .ש ׁ
אמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
בכל
לבבְ◌ ׁ - ,ש ּ◌ַת ◌ִיםּ .ו ◌ְ ◌ָ
אחתְּ◌ .ב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הרי ◌ַ ◌ַ
אהיֵ◌ ֲ◌ - ,
ְואהבת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
חמש.
לבניׁ ֵ◌ ָ◌ - ,
נתם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
וש ◌ַנּ ◌ְ ּ◌ָ
ארבעִ◌ ׁ ְ◌ .
מאדּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ - ,
בכל ◌ְ ֶֹ ◌
שּ .ו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְַנפ ׁ ◌ְשָ◌ ׁ - ,ש ׁ
בלכת,
הרי ׁ ◌ֶש ◌ַבעּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ְ
ביתֵ◌ ֲ◌ - ,
בתּ ְ◌ ,ב ◌ֵ ◌ֶ
הרי ׁ ◌ֵש ׁשּ ְ◌ .ב ׁ ◌ִש ◌ְ ּ◌ְ
◌ ◌ְִוד ◌ַ ּב ◌ְר ◌ָּת ◌ָ ּבם ֵ◌ ֲ◌ -
עשר.
הרי ◌ֶ ◌ֶ ׂ
הרי ּ◌ֵת ׁ ◌ַשעּ .ו ◌ְבק ּו ◌ֶמֵ◌ ֲ◌ - ,
כבֵ◌ ֲ◌ - ,
בדּ ◌ֶרְ◌ ׁ - ,שמוֹ ◌ֶנהּ .ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ֶ
לטטפת ◌ֵ ּבין
והי ּו ◌ְ ֹ ◌ָ ֹ
ש ◌ֵרהָ◌ ְ◌ .
אחת ◌ֶע ◌ְ ׂ
הרי ◌ַ ◌ַ
ידֵ◌ ֲ◌ - ,
ּו ◌ְק ׁ ◌ַש ◌ְר ◌ָּתם ◌ְלאוֹ ת ◌ַעל ◌ָ ◌ֶ
ערי,
בש ◌ָ ◌ֶ
יתּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מזזוֹ ת ◌ֵ ּב ◌ֶ
כתבתם ◌ַעל ◌ְ ◌4
עש ◌ֵרהּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הרי ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
עיניֵ◌ ֲ◌ - ,
◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמין,
עש ◌ֵרה ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ֵרהְ◌ ׁ .שלש ◌ֶ ◌ְ ׂ
ש ◌ֶע ◌ְ ׂ
הרי ׁ ◌ְש ׁ
 ◌ֲ ◌ֵּ
זמן ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר
בכל ◌ְ ◌ַ
צריּ .,ו ◌ְ ◌ָ
וכִ◌ ָ◌ ,
נכלל ◌ַּב ◌ָי ◌ִמיןָ◌ ְ◌ ,
ְוה*מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ֹ
נכלל
ה*מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יזכ ּוֹ ְ◌ ַ◌ ,
ולכן ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ּ
ראשֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
מתחיל ◌ָ ּב ֹ ׁ
ה*מאלַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ֹ
וסימן
ה*מאלָ◌ ִ◌ ְ◌ .
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ְ ֹ
*מאלׁ ְ◌ ,
נכלל ◌ַ ּב ◌ְ ֹ
ואם אַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמיןִ◌ ְ◌ .
ה*מאל
בכל ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ְ ֹ
חק ◌ַתי ּ◌ֵת ◌ֵלכ ּוּ .ו ◌ְ ◌ָ
ראשְּ◌ ,כמוֹ ◌ִאם ◌ְּב ◌ֹ ּ 4
לזהִ◌ ,אם ◌ָ ּב ֹ ׁ
◌ָ ◌ֶ
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מלא § ¦גו ּיוֹ ת ¨ ©
מלכים :ו ¨ ¦ידין ּ©בגּ וֹ ¦ים ¨ ¥
אפוֹ § ¨ ¦
מחץ ּ§ביוֹ ם © ּ
¨©
ׁ Ÿ
יש ּ¤תה ©על ּ¥כן ¨ ¦ירים
רבה :ז ¦מ ּ©נ ©חל ּ©ב¤דּ ¤ר ¦ ׁ §
ארץ © ּ¨
ראש ©על ¤ ¤
ׁ Ÿ
ראש:

I

 Iזוהר תהלים I

I

אחר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אהבה ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןַ◌ ַ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מתח ◌ֵ ּזק ◌ִדּ ינוֹ ◌ְּכמוֹ
ברים
החברים ◌ַ ּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
העיר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וזה ◌ֵ ◌ִ
צריְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ םֶ◌ ְ◌ ,
וכִ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ְ◌ ,,
◌ַ ◌ָּ
נשקוֹ .
הלל ּוּ ָ◌ .בא ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ

עדן
בגן ֵ ֶ
מיחד ְ ַ
ּבהיכל ְ ֻ ָ
נמצאים ְ ֵ ַ
ההרּוגים ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵּׁשם ִ ְ ָ ִ
ָּכל ַ ֲ ִ
מלא ◌ְ ◌ִגויּ וֹ ת וגו' )קי ,ו ◌] :(4זוהר ח"א )לח (:זוהר תורה[ ידין
ידין ◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה .אמר רבי
שמעון בהיכל הרביעי ]אשר בגן עדן התחתון[ שם כל אותן אבלי
ציון וירושלם וכל אותן שנהרגו ע"י העמים עכו"ם ,וכאשר
המשיח נכנס ועומד ביניהם הוא מתחיל לבכות ,ואז כל
הנשיאים מגזע דוד אוחזים בו ומנחמים אותו ,והוא מתחיל
פעם שנית לבכות עד שהקול יוצא ומתאחד בקול ההוא,
והוא עולה למעלה ושוהה שם עד ראש חודש ,וכאשר יורד
יורדים עמו כמה אורות ובהירות מאירות ורפואות והארה
לכל אותן ההרוגים ובעלי מחלות ומכאובים שסבלו עם
המשיח ,ואז הוא לובש אדרת ושם נחקקים ונצטיירים כל
אותן ההרוגים שנהרגו ע"י העמים עכו"ם באדרת ההיא,
ומעלה אותה האדרת למעלה ונחקקת שם בתוך אדרת
העליונה של המלך ,והקב"ה עתיד ללבוש אדרת ההוא ולדון
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I

אותן העמים ,וע"ז כתיב ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש
על ארץ רבה.

עדן
בגן ֵ ֶ
מיחד ְ ַ
ּבהיכל ְ ֻ ָ
נמצאים ְ ֵ ַ
ההרּוגים ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵּׁשם ִ ְ ָ ִ
ָּכל ַ ֲ ִ
מלא ◌ְ ◌ִגויּ וֹ ת וגו' )קי ,ו( ] :זוהר ח"א )לח (:זוהר תורה[ ◌ָ ◌ִידין
ידין ◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
גו ּיוֹ ת מחץ ראש על ארץ רבה .אמר רבי
מלא ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּבגּ וֹ ◌ִים ◌ָ ◌ֵ
שמעון בהיכל הרביעי ]אשר בגן עדן התחתון[ שם כל אותן אבלי
ציון וירושלם וכל אותן שנהרגו ע"י העמים עכו"ם ,וכאשר
המשיח נכנס ועומד ביניהם הוא מתחיל לבכות ,ואז כל
הנשיאים מגזע דוד אוחזים בו ומנחמים אותו ,והוא מתחיל
פעם שנית לבכות עד שהקול יוצא ומתאחד בקול ההוא ,והוא
עולה למעלה ושוהה שם עד ראש חודש ,וכאשר יורד יורדים
עמו כמה אורות ובהירות מאירות ורפואות והארה לכל אותן
ההרוגים ובעלי מחלות ומכאובים שסבלו עם המשיח ,ואז
הוא לובש אדרת ושם נחקקים ונצטיירים כל אותן ההרוגים
שנהרגו ע"י העמים עכו"ם באדרת ההיא ,ומעלה אותה
האדרת למעלה ונחקקת שם בתוך אדרת העליונה של המלך,
והקב"ה עתיד ללבוש אדרת ההוא ולדון אותן העמים ,וע"ז
כתיב ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה.
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 Iשימוש תהלים I

I

שירבו לך אוהבים
הללויה אודה )קיא ,א(] :שימוש תהלים לפרק קיא[ שירבו לך אוהבים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

עליֹון
ּדוד ְּבסֹוד ֶ ְ
להיֹות! ֶא ָּלא ָ ִ
צריְ ִ 3
היה ָ ִ
ּבכל ֵלב ָ ָ
לבב? ְ ָ
ּבכל ֵ ָ
ְָ
ּוביצר ַרע
ּביצר טֹוב ְ ֵ ֶ
לבב ֶ ֵ ְ -
ּבכל ֵ ָ
ֹודה ה' ְ ָ
לּקּב"ה א ֶ
רצה ְלהֹודֹות ַ ָ ָ
ָָ
הפ ◌ַעם
לבב )קיא ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנהַ◌ ּ ַ◌ [(:
אוֹ ◌ֶדה ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
ואמר) ,תהלים קיא( אוֹ ◌ֶדה
אוֹ ◌ֶדה ◌ֶאת ה'ַ◌ .ר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
היה
לבב? ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵלב ◌ָ ◌ָ
ועדהּ ְ◌ .ב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לבב ◌ְּבסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
להיוֹ ת! ◌ֶ ◌ָּ
רצה
ה.ם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
אלא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
צריְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ִ
יצר טוֹ ב
לבב ְּ◌ -ב ◌ֵ ◌ֶ
◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא .אוֹ ◌ֶדה ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
ביצר ◌ַרעּ ֵ◌ ְ◌ ,
מאל.
ש ֹ
ואחד ◌ְ ׂ
ימין ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ִ
דדיםָ◌ ֶ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ואל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ּ
ועדה ּ ֵ◌ -
דדים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
הצ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
אל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ּ
לבב ◌ְּכמוֹ ◌ָצפוֹ ן ◌ְ ◌ָודרוֹ םּ ְ◌ .בסוֹ ד ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ֵהם
הרי ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ועדה ֶ◌ -זה ּו
מעלהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ָ.ה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכת ּוב
אל ּ◌ְמ ◌ֵדםָ◌ ְ◌ .
ועדתי זוֹ ◌ֲ ◌ַ
וכת ּוב )תהלים קלב( ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָּ
עד ◌ָרד ◌ִעם ◌ֵאל ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ◌ִתיב )תהלים קלח( אוֹ ◌ְד,
)הושע יב( ◌ִויה ּו ◌ָדה ֹ
◌
ָ
נאמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אחד ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אזמ ◌ֶר ּךּ ָ◌ .כאן ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אהים ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
נגד ◌ֱ ◌ִ
לבי ◌ֶ ◌ֶ
בכל ◌ִ ◌ִּ
◌ְ ◌ָ
◌
ָ
אזמ ◌ֶ ּ
לחבר
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירהּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ַ ◌ַ
רךֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אהים ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
◌ ◌ֶֶנגד ◌ֱ ◌ִ
דדיםָ◌ .אח ּוז
הצ ◌ָ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
לימיןֹ ּ .
תה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָ ּ
ראהְ◌ ,יה ּו ◌ָדה ◌ָאח ּוז ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
ה*מאלִ◌ ׁ ֵ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ַ ּב ◌ָדּ רוֹ םָ◌ ,אח ּוז ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָזרחֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
וראשיתוֹ
הרי ה ּוא ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
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ונאחז ◌ַ ּבגּ ּוף.
לימין ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ואח ּוז ◌ַ ּב ◌ָדּ רוֹ םִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא הוֹ ◌ֵלִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ◌ָ ּצפוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
עמד ◌ִ ◌ֶּ
עמד,
מל ◌ֶדתַ◌ .ו ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ות ◌ֲ ֹ
◌ִמּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ,,ה ּ ◌ַפ ◌ַעם אוֹ ◌ֶדה ◌ֶאת ה'ַ◌ּ ַ◌ .
מרכ ◌ָבה
נתקן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרי ◌ַ ּ ֹ
הב ◌ִרית ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עמדה ◌ַּב ◌ִ ּק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה.

ּפגעים
מּצלת ִמ ָּכל ְ ָ ִ
להּקּב"ה ַ ֶ ֶ
ׁשּבחֹות ְ ַ ָ ָ
ות ְ ָ
ֹודת ַה ִּׁשירֹות ְ ִ
ֲעב ַ
הלל ּו ◌ָי ּה אוֹ ◌ֶדה ה' וגו' )קיא ,א( ] :זוהר חלק א' פ' וישלח )דף קעח[(:
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָי ּה אוֹ ◌ֶדה ה'
ואמר) ,שם קיא( ◌ַ ◌ְ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
אבל ּבֹא
ועדהָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לבב ◌ְּבסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
היה ◌ִ ׁ ◌ְ
ימיו ◌ָ ◌ָ
ְראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֵ
מש ◌ֵּב ◌ַח ּומוֹ ◌ֶדה ◌ְ ּב ׁ ◌ִשירוֹ ת
ילה ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
והיה ◌ָקם ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
ה ּואָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ְותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מעלה.
◌ַּב ּ◌ַמ ◌ְלכ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
לתקן ◌ְמקוֹ מוֹ
דע ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ילהָ◌ ָ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ר ּו ◌ַח ◌ָצפוֹ ן ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
להש ּ◌ַת ◌ֲע ׁ ◌ֵש ◌ַע ◌ִעם
עדן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּבאוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ◌ְ
מתגּ ◌ֵ ּבר ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ִירים
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יקיםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
היה ◌ָקם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַ ּ
ה.חרִ◌ .מ)וּ ם ׁ ◌ֶש ּ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א
יקים ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ָגּ ןּ-◌ ,כ ◌ָ ּלם
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ַ
ארנוּ ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
עדןֵ◌ ֲ◌ ,
ִנמצא ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ֵל,
מק ׁ ◌ִש ◌ִ
חברים ◌ַ ◌ְ
יבים ◌ְלקוֹ לוֹ ַּ◌ ,כ ◌ָּכת ּוב )שיר ח( ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מקש ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
מיעניְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
עליו ◌ַ ּב ּיוֹ ם,
מש ּוָ◌ ָ◌ ,
חסד ◌ָ ׁ
אלא ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
הש ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
ילה
חסדּ וֹ ּו ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ירה ◌ִע ּמיְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
ברי תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ◌ֵמר,
אלא ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ִש ֹ
ולכן ◌ָדּ ◌ִוד
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מתעט ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ּ4כ ◌ָּלם עוֹ ◌ִלים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
הללוּ ◌ָי ּה,
ראהְ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ילה ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ֲאדוֹ נוֹ ֹ ּ .
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
היה ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ,
◌ַ ּ◌ֶ
מעלה
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
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הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל
באר ּוה ּוָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
יהּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
מכ ◌ָּלם ה ּוא ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ּ4
הלל ּו ◌ָ ּ
ה.בח
.בח? ׁ ◌ֵשם ◌ֶזה י"הַ◌ ֶ◌ ַ◌ .
אחדַ◌ .מה ◌ֵ.ם ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ
וה.בח ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ה.ם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ
◌ַמה ּו? ◌ֶ ◌ָּ
ש ◌ִהיא )הלל בגימטריא ה"ס ,שהוא אדנ"י(
ראל ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אלא זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
מתק ◌ֶנת ׁ ◌ֶש ◌ַבח ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְוא ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קטתְּ◌ ,כמוֹ
קט ◌ֵאל.
ואל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ֹ
חרש ◌ְ ◌ַ
אהים ◌ַאל ◌ֳדּ ◌ִמי ◌ָלַ◌ ,אל ּ◌ֶת ◌ֱ ◌ָ ׁ
אמר )שם פג( ◌ֱ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ולכן
אליוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מסדּ ◌ֶרת ּו ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ָ
ה.בח ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ִסדּ ּור ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
אחד.
וש ◌ַבח ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֵשם ◌ְ ׁ ◌ֶ
הרע,
הטוֹ ב ּו ◌ַב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ֶדה ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
לבבְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּו ּ ַ◌ -ב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
אמר
האדםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אצל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
נמצאים ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ֶ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועדה ּ ֵ◌ -
אל ּו ◌ֵהם
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
באר ּוה ּוּ ְ◌ .בסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
לבבּ ,,ו ◌ֵ ◌ֲ
)דברים ו( ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
יקים
צדּ ◌ִ
לו ◌ִ ּיםִ◌ ַ◌ ,
הנים ּו ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֲ ◌ִ
מתעטרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהםֹ ּ ,
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
עדת ◌ֵאל.
נצב ◌ַּב ◌ֲ ◌ַ
ועדהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וחסידיםְ◌ ,י ׁ ◌ָש ◌ִריםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
אמר )תהלים פג( ◌ִ ◌ָ ּ
ְוהם סוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
האדם
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
ולכן ◌ָ ◌ִ
מתעטר ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ ◌ֵ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מתר ◌ֶ ּצה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּ◌ָת ◌ִמידִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לש ◌ֵּב ◌ַח לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
דע ◌ְ ׁ ◌ַ
ותש ◌ָ ּבחוֹ תּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ִירים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
מקבל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ָ◌ ַ◌ ,
מצילוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
פלתוֹ ּו ◌ַ ◌ִ ּ
ימים ◌ְוגוֹ '.
ארִ◌ ָ◌ ,
ידע ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ְוגוֹ '◌ ֶֹ ,
אש ◌ְגּ ◌ֵבה ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
)שם צא( ◌ֲ ◌ַ ׂ

ֹותן
ֹולה ַעל ָּכל א ָ
ׁשבח ֶׁשע ֶ
לבב ֶּ -זהּו ֶ ַ
ּבכל ֵ ָ
אֹודה ה' ְ ָ
הללּויּה ֶ
ְַ ָ
תׁשּבחֹות
מיני ִ ְ ָ
ׂשרה ִ ֵ
ּבע ָ ָ
ּדוד ַ ֲ
ׁשאמר ָ ִ
והּתׁשּבחֹות ֶ ָ ַ
ַה ִּׁשירֹות ְ ַ ִ ְ ָ
יה אוֹ ◌ֶדה ה' וגו' )קיא ,א( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קע"גָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
יה אוֹ ◌ֶדה ה' ◌ְּב ◌ָכל
ואמר) ,תהלים קיא( ◌ַ ◌ְ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
הללוּ ◌ָ ּ
וכ,
החבריםָ◌ ְ◌ ,
והתעוֹ ◌ְרר ּו בוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נתב ◌ֵאר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הלל ּו ◌ָי ּהֵ◌ ֲ◌ ,
לבב ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ .
◌ֵ ◌ָ
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I

והת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת
ה)ירוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
ה ּואֶ◌ׁ ,ש ◌ֶ ּזהוּ ׁ ◌ֶש ◌ַבח ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַעל ◌ָּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ִ
אמרִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ּכוֹ ◌ֵלל
מיני ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ֵ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ן .אוֹ ◌ֶדה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אחדְ◌ ,וה ּוא ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
ושם ◌ְּב ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַבח ◌ְ ׁ ◌ֵ
אלפא
המ ◌ֶל $סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לבבְּ◌ .ב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ה' ◌ְּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
חקיקוֹ ת ׁ ◌ֶשל
החקוּ קוֹ ת ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
יתא ,הוּ א סוֹ ד ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
◌ֵּב ◌ָ
מסוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם
עליוֹ נוֹ ת ◌ִ ּ
ביליםֵ◌ ְ◌ .וי ׁש אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ְש ׁ ◌ִשים וּ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
וכאן ה ּוא
קטנּ וֹ תָ◌ ְ◌ .
אחרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ויש אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
העליוֹ ןׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חתוֹ ן.
הת ◌ְ ּ
יתא ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם )העליון נותן לעולם( ◌ַ ּ◌ַ
אלפא ◌ֵּב ◌ָ
סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרע ׁ ◌ֶשה ּוא ׁשוֹ ◌ֶרה
הטוֹ ב ּו ◌ַב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ֶדה ה' ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
לבב ּ ַ◌ -ב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
יש ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו-,ה ּוא
הכל ◌ֵ ׁ
הרי ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ְבתוֹ כוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הטוֹ ב ◌ָ ּבא טוֹ ב
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
הרעֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הטוֹ ב ּו ◌ַב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
יצר ◌ַ ּ
◌ַּב ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ַ ּ
הרי ◌ִ ◌ַ ּ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
בצד
הטוֹ ב ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ויש ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לאדםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ּ
והמ ◌ִטיבּ .ו ◌ַ ◌ַ ּ
לאדםֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
קטר ּוג ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרע ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
יצר ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ֵ ◌ֶ
מצד ◌ֶזה.
.בא ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
)ביצר הטוב וביצר הרע( ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
האדם ◌ִ ◌ַ ּ
יש ◌ִרים ּ ְ◌ -באוֹ ◌ָתם )מלאכים עליונים
ועדהּ ְ◌ .בסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
יש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְּבסוֹ ד ◌ְ ׁ ◌ָ
קדושים( ׁ◌ֶש ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
הרי ◌ֶאת ◌ָ ּכל
דעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵהם יוֹ ◌ְ ◌ִ
סוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
ולכן
הסוֹ ד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
והם ◌ַ ּ
דעיםֵ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵהם יוֹ ◌ְ ◌ִ
ועדה ֶּ◌ ֵ◌ -
עש ◌ָרה
תכ ◌ְנּ ◌ִסים ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ׂ
ראלְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
ש ◌ָ ◌ֵ
אלה ◌ֵהם ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֵ◌ ,י ׁש ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
אמר,
ת ◌ַ
הכלֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ּ ֹ
לפני ◌ַ ּ ֹ
לפרסם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ַרע ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל טוֹ ב ◌ְ ◌ַ
לפרסם? ◌ֶ ◌ָ ּ
מתכ ◌ֵ ּבד
אלא ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
צריֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דעָ◌ ,אז ◌ָל ◌ָּמה ◌ָ ◌ִ
הרי ה ּוא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
לפרסם ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵנּ סַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
והתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ְוגוֹ '.
לתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והתגּ ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא) ,יחזקאל לח( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

חטא
יראי ֵ ְ
ֹותם ִ ְ ֵ
הּקּב"ה ֶא ָּלא ְלא ָ
נתנם ַ ָ ָ
הּתֹורה ֹלא ְ ָ ָ
חמרֹות ַ ָ
ָכל ֻ ְ
לכם
ולא ָ ֶ
מצוֹותיו ְ ֹ
יראי ִ ְ ָ
לאֹותם ִ ְ ֵ
ְ ָ
ליראיו וגו' )קיא ,ה( :
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
ואמר לוֹ  ,א ◌ָכת ּוב
רבי ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחד ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
לגיוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
תאכל ּו?! ◌ִאם ◌ָ ּכַ◌ ,,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
טרפה א ֹ ◌ֵ
*דה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
שר ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ָב ◌ָ ׂ
צרי,
היה ◌ָ ◌ִ
לבים ◌ָ ◌ָ
לכ ◌ָ ◌ִ
נתן ◌ַ ◌ְּ
טרף ◌ָ ◌ַ
ליראיו? ◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
)תהלים קיא( ◌ֶ ◌ֶ
האם ◌ָ ּכת ּוב
ריקאִ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ָ◌ ֵ◌ ,
ליראיו? ◌ָ ◌ַ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
למה ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
להיוֹ ת! ◌ָ ◌ָּ
אמרֶ◌ ֶ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
טרף ◌ָ ּכת ּוב! ◌ְ ◌ִ
ליראיו?! ◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרפה ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ְּכמוֹ
ּ
נתנ ּו ◌ְ ◌ִ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה א ◌ָ ◌ְ
ליראיו ◌ַ ◌ַ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרפהַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לה ◌ָז ◌ֵהר ּבוֹ
◌ֶ ◌ָ ּ
ממנּ ּוִ◌ .מּ .ום ◌ֶזה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה
יראי ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ויראים ◌ִ ◌ֶּ
ממנּ ּו ◌ְוא
יראים ◌ִ ּ◌ֶ
אינכם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ידע ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ְ ◌ֶ
הרי ◌ָ ◌ַ
לכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נתן ◌ָ ◌ֶ
א ◌ָ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה
חמרה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
מצווֹ ◌ָתיוּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ◌ ְ◌ 4
מרים ◌ִ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ודּ איְ◌ ,וא
ליראיו ◌ַ ◌ַ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ליראיוַ◌ ָ◌ ,
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ָ ּב ּהַ◌ ָ◌ .
ְוצריִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ִ
נתנם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
התוֹ ◌ָרה א ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חמרוֹ ת ◌ַ ּ
וכל ◌ְ◌ 4
לאחריםָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ּ
לכם.
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
יראי ◌ִ ◌ְ
חטאְ◌ ,לאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יראי ◌ֵ ◌ְ
אלא ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
]זוהר ח"ב פ' משפטים )דף קכ"א[(:
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I

ּבׁשעה
ּלילה ְ ָ ָ
ּבחצֹות ַה ַ ְ ָ
וקם ַ ֲ
ּבּלילה ְ ָ
ּבּתֹורה ַ ַ ְ ָ
ֹוסק ַ ָ
אדם ֶׁשע ֵ
ָּכל ָ ָ
ׁשּתּתף
לּמלֶ - 3זה ִמ ְ ַ ֵ
ּבית ַ ֶ ֶ
להתקין ַ ִ
ֹוררת ְ ַ ְ ִ
מתע ֶ ֶ
יׂשראל ִ ְ
ׁשּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ֶ ְֶֶ
הּמלך
נקרא ִמ ֵּבית ַ ֶ ֶ
ִע ָּמּה ְ ֶוזה ִ ְ ָ
טרף
ליראיו וגו' )קיא ,ה( ] :זוהר ח"ג פ' אמור )דף צַ◌ [(.מה ּו ◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
ות ◌ָקם ◌ְ ּבעוֹ ד
ליראיו? ◌ֶא ◌ָ ּלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,משלי לא( ◌ַ ּ◌ָ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ
לביתהִ◌ .מ ◌ָּכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לילה ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ
ילהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
וקם ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילהָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מבית ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶל,$
נקרא ◌ִ ◌ֵּ
עמ ּהֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ֶלֶ◌ - $זה ◌ִ ׁ ◌ְ
להתקין ◌ַּב ◌ִית ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
טרף
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
תנים לוֹ ◌ָּכל יוֹ ם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ּ◌ִת ּקוּ ◌ֵני ◌ַה ◌ַּב ◌ִיתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ַ ּ◌ִ
◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
יתה? ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים
וחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ ◌ֶ ◌ָ
לבית ּה ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לנערתיהִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ֵּב ◌ָ ּ
נתן
טרף ◌ָ ◌ַ
ביתהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָּכֶ◌ ֶ◌ ,,
ילה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
יתהּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ ּ
נקראים ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
◌ִ ◌ָּ
ליראיו.
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ממקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק
ממ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
טרף? ◌ֶ ◌ֶ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
טלת ◌ִ ◌ָּ
טרף ◌ַ ◌ָּ
לחמהּ .ו ◌ִמי
ממ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
רחק ◌ָּת ◌ִביא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי לא( ◌ִ ◌ֶּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיא(
כיחֶ◌ ׁ ,
הכת ּוב מוֹ ◌ִ ◌ַ
לט ◌ֶרף ◌ַה ◌ֶ ּזה? סוֹ ף ◌ַ ◌ָ ּ
זוֹ ◌ֶכה ◌ַ ◌ֶּ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף
תבוֹ ◌ֵנן )שמשתדל( ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
יזכֹר ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ
◌ִ ◌ְ ּ
ילהְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
עליוֹ ן ◌ֵ ׁ
אחד ◌ֶ ◌ְ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ֶ ◌ָ
עמ ּה ◌ַ ּב ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָּ
יש לוֹ
ניהם
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִע ּמוֹ ְ◌ ,ויוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
ייר ׁש ּו
יקים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
צדּ ◌ִ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ַ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ארץ.
◌ָ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

ּבריתֹו ָקדֹוׁש ְונ ָֹורא ְׁשמֹו
ֹולם ְ ִ
צּוה ְלע ָ
לעּמֹו ִ ָ
ׁשלח ְ ַ
מפרש ְּפדּות ָ ַ
מאלפא
ׁשּתי ֵתבֹות ֵ ַ ְ ָ
ׁשּבכּלם ְ ֵ
ּוקים ֶ ְ ֻ ָ
הּפס ִ
ׁשאר ַ ְ
ּׁשֹונה ְּב ָכל ְ ַ
ַמה ֶ
ֹ
ֹ
וׁשּלאחריו ָׁשלׁש ָׁשלׁש?
ּובפסּוק ֶזה ְ ֶ ְ ַ ֲ ָ
ּביתא ְ ָ
ֵ ָ
לעמוֹ וגו' )קיא ,ט( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף ס"חַ◌ [(.ו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע
ּ ◌ְפד ּות ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְ ◌ַ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיא( ּ ◌ְפדוּ ת ׁ ◌ָש ◌ַלח
מדיןִּ◌ ַ◌ .
כ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתרוֹ ּ ֹ
◌ִ ◌ְ
לע ּמוֹ ◌ִצ ◌ָוּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְונוֹ ◌ָרא ׁ ◌ְשמוֹ ַ◌ .מה .וֹ ◌ֶנה ◌ְ ּב ◌ָכל
◌ְ ◌ַ
הפס ּו ◌ִקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּב ◌ּ ָ◌ 4
בפס ּוק
יתאּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מאלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
כלם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ֵתבוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ַאר ◌ַ ּ ◌ְ
צדדים
להש ◌ִלים ׁ ◌ִש ◌ָ.ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ׁ ◌ָש ׁ
אחריו ׁ ◌ָש ׁ
וש ◌ְּל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ֶזה ◌ְ ׁ ◌ֶ
ש ◌ַה ◌ְגּ ◌ּ 4
ראל ,ח ּוץ
ש ◌ָ ◌ֵ
אלוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
נגד ׁ ◌ְש ׁ
יתא ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ,זה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהגּ ◌ָּ◌ 4
נביאים ּו ◌ְכת ּו ◌ִבים,
נגד ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הראשוֹ ◌ָנהָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ַ ◌ֵ
אלה ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לעמוֹ ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַאל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
והכֹל ּ◌ָתל ּוי ◌ַּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ
חכמה ◌ַה ּזוֹ ְ◌ ּ .פדוּ ת ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְ ◌ַ ּ
נסים
להם ◌ִ ּ◌ִ
ועשה ◌ָ ◌ֶ
מצרים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
מגּ ל ּות ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
וקבלוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יתרוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
צוּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְגב ּורוֹ תָ◌ ִ◌ .
התקרב ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ֵגּ ◌ִרים
מ.ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לעבוֹ ◌ָדתוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
וקרבוֹ ◌ַ ◌ֲ
הרי
והלאהָ◌ ,קדוֹ ׁש ◌ְונוֹ ◌ָרא ׁ ◌ְשמוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מ.ם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה.כינהָ◌ ִ◌ .
נפי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
התקדּ ׁש ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
מתקדּ ׁש
הרי )מהצד האחר( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
יתרוֹ .
היה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
האחרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁשְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ונכ ּ ◌ֶפה ◌ַ ◌ַ ּ

לחכמה
ׁשער ִראׁשֹון ְ ָ ְ ָ
יּכנס ַּגם ָּכַ ַ 3
ּבׁשער ֶזה ֵ ָ ִ -
ׁשּיּכנס ְ ַ ַ
ִמי ֶ ִ ָ ֵ
ראׁשית
וזֹוהי ֵ ִ
יראת ה' ִהיא ְ ִ
עליֹונה ִ ְ ַ
ְֶ ָ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( ] :הקדמת ספר הזוהר )דף ז[(:
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵרא ׁ ◌ִ
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יראת ה'
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראשיתַ◌ ,ר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
חכמה,
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לעדִ◌ ׁ ֵ◌ .
עמדת ◌ָ ◌ַ
הלתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
יהם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ֶ
ע ◌ֵ ׂ
לכל ֹ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ׂ
ּ
ראת
גלל ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ◌ַ
יראת ה'ּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תב :סוֹ ף ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לכ ּ ֹ
צריְ◌ ִ◌ ,
ּ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
רגּ ה
הדּ ◌ְ ◌ָ
להכ ◌ֵנס ◌ְלתוֹ ַ◌ ַ◌ ,
חכמה] .נ"א :אלא היא ראשית[ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ה' ◌ִהיא סוֹ ף ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צדק.
ערי ◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ודּ
יכ ◌ֵנס ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה ,א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנס
.ער ◌ַלה' ַ◌ ַ◌ ,איֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם א ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֶזה ◌ַה ◌ַ ◌ַ
ועשה
וגנ ּוזׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נסתר ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ְ
למלְ◌ ֶ◌ ,
למים) .משל( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
ערים ◌ֵ ◌ֶּ
אחד
עשה ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶ ◌ָ
ה.ערים ◌ָ ◌ָ ׂ
אלהּ ,ו ◌ְבסוֹ ף ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לוֹ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
היכלוֹ ת ◌ֵ ◌ֶּ
אלה,
כמה ◌ֵ ◌ָ
מנע ּו ◌ִליםּ ְ◌ ,ב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ
פתחיםּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
לגבי.
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
יהיה ◌ִ ׁ
אלי ַ◌ ׁ -ש ◌ַער ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
להכ ◌ֵנס ◌ֵ ◌ַ
ְואמרּ ָ◌ :כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ ◌ַ
לחכמה
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יכ ◌ֵנסַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכַ◌ ׁ ,ש ◌ַער ◌ִ ׁ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה ּ ָ◌ ִ◌ -
תח ◌ְּב ◌ִרים
ראשית .בְ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
יראת ה' ◌ִהיאְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ֵ ׁ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
אחדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ואחד עוֹ ◌ֵמד
ונסתרָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
נקדּ וֹ ת ָ◌ ֶ◌ -
ואלה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌4
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְוא
ראשיתָ◌ ֶ◌ ,
נקראים ◌ֵ ׁ ◌ִ
להם ּ ◌ֵפר ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בגלל ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
התגּ ּל ּותּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והכל ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ַ ◌ִניםִ◌ .מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶזה נוֹ ◌ֵטל ◌ֶזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
הרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְשמוֹ
נקרא
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אתה ה' ׁ ◌ִש ◌ְמֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וידע ּו ◌ִּכי ◌ַ ּ◌ָ
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם פג( ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
לבדּ ָּ◌ ָ◌ .,
האדם ִ◌ -ה ◌ֵנּ ה
זכה ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ורעָ◌ ָ◌ .
גלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵעץ ׁ ◌ֶשל טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
ִיראת ה' ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ַ
יראהֶ◌ ְ◌ ,וזה
ולכן ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכה ִ◌ -ה ◌ֵנּ ה ◌ָרעֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ואם א ◌ָ ◌ָ
טוֹ בִ◌ ְ◌ .
ש ◌ֶכל טוֹ ב ּ ֶ◌ ֵ◌ -
ערים
אלה ׁ ◌ְש ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
לכל ט ּוב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםׂ ֵ◌ .
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ַער ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אחד.
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ֶכל טוֹ ב
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ֶ◌ -זה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
אמרׂ ֵ◌ ,
◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ּבא
ועל ׁ ◌ֶש6א ׁשוֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ָרע ה ּוא ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ִלי ◌ָרע ◌ְּכ ◌ָללַ◌ ְ◌ .
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התוֹ ◌ָרה.
מכי ◌ַ ּ
אמניםּ ,תוֹ ◌ְ ◌ֵ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
דוד ◌ַ ◌ֶ
חסדי ◌ָ ◌ִ
יהם ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עש ◌ֶ
לכל ֹ ◌ֵ ׂ
◌ָרעָ◌ ְ◌ .
שיםּ ָ◌ .כל ◌ֵ ּ
סקים
אל ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ביכוֹ ל ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
התוֹ ◌ָרה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
מכי ◌ַ ּ
◌ְואוֹ ◌ָתם ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ
מכים
סקים ◌ָ ּב ּה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
עש ◌ָ ּיה ◌ְּבעוֹ ד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ ׂ
לעד,
עמדת ◌ָ ◌ַ
הלתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
בכח ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
עש ◌ָ ּיהּ ,ו ◌ְ ֹ ◌ַ
יש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ ׂ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ׁ
עמדוֹ ◌ָּכ ◌ָרא ּוי.
◌ְועוֹ ◌ֵמד ◌ַה ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ַעל ◌ָ ◌ְ

ּבּתֹורה
ּכּלן ְּכתּובֹות ַ ָ
ליׂשראל ֻ ָ
ּקּב"ה ְ ִ ְ ָ ֵ
ׁשּנתן ַה ָ ָ
ּתֹורה ֶ ָ ַ
מצוֹות ַה ָ
ְִ
ּכלל
ּבדרָ ְ 3
ְ ֶֶ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( :
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִ
◌ֵ
מצווֹ ת
ואמרְ◌ ִ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ָ ּ
ראלּ4◌ ,כ ◌ָּלן ◌ְּכת ּובוֹ ת ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ
הראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל
צוה ◌ָ ◌ִ ׁ
אהים .זוֹ ◌ִהי ◌ַה ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
דרְּ◌ ,כ ◌ָללּ ְ◌ .ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
קראת ◌ֵ ׁ ◌ִ
יראת ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מצוה זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונקראת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ ֹ
ראשית
יראת ה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
יראת ה') .משלי א( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
)תהלים קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
להכ ◌ֵנס ◌ְלתוֹ ,
ה.ער ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
וזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ראשיתֶ◌ ְ◌ ,
נקרא ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ַדּ ◌ַעתִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפרדת
ראה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ .ה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
צוה ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ַ ּ◌ִ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֱ
מהם ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ָ ּ
ואחד ◌ִע ◌ָ ּקר
עקר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
צדדיםְ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ּ
ּ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ֵרא ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
בניו
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְחי ּו ◌ָ ◌ָ
יראהֵ◌ .י ׁש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ
ועל ◌ֵּכן
מענש ׁ ◌ֶשל גּ ּופוֹ אוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָממוֹ נוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוא ◌ָימ ּות ּו ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ֵרא ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
ּ
ירא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ראה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֵ
נמצאת ◌ַה ◌ִי ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵָירא ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ּ◌ָת ◌ִמידֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
תה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
יש ◌ָ ◌ָ
לעקרׁ ֵ◌ .
ה ּוא א ◌ָ ׂ
שם אוֹ ◌ָ ּ
יהנּ ֹםְ◌ ׁ .ש ◌ֵני
הגּ ◌ִ
מענש ◌ַ ◌ֵ
מענש אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
ה ּוא ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
◌ֵ ◌ֶּ
אלה א ◌ִ ◌ָ ּ
.ר ׁש ׁ ◌ֶש ּלוֹ .
וה ֶֹ ◌
יראה ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ
עקר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]הקדמת ספר הזוהר )דף יא[(:
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רא"ה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ָ ּ
מר ּבוֹ נוֹ ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָגדוֹ ל
יירא ◌ֵ ◌ִ
אדם ◌ִ ◌ָ
עקרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ִיּ ◌ְ ◌ָ
ְוש ּ◌ִליטּ ַ◌ ִ◌ ,
לפניו
והכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
וש ◌ ׁ
◌ ׁ ◌ַ
עקר ◌ְ ׁ ֶֹ
אינם
הארץ ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
וכל ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר )דניאל ד( ◌ְ ◌ָ
חש ּו ◌ִביםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְּכא ◌ֲ ׁ
יראהּ ָ◌ .ב ◌ָכה
קרא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולשים ◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חש ּו ◌ִביםׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ׁ
אמר -
אמרִ◌ .אם ֹ ◌ַ
אמרְ◌ ,ואוֹ י ◌ִאם א ֹ ◌ַ
ואמר ,אוֹ י ◌ִאם ֹ ◌ַ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
יאבד ּו
אמר ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
יעבד ּו ◌ֶאת ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםִ◌ .אם א ֹ ◌ַ
הרש ◌ִעים ◌ֵאיְ◌ ַ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ְֵידע ּו ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
יראה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה,
הדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ְ◌ .ב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
החברים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ְּ
והיא
מקטרגתִ◌ ְ◌ ,
מכה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לקה ּו ◌ַ ◌ָ ּ
רעה ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ָ ◌ָ
יש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פניה ◌ֵ ׁ
מל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ענש
גלל ֶֹ ◌ ׁ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
להלקוֹ ת ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
הרצ ּו ◌ָעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
המ ◌ְלקוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
יראת
תה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תב ◌ֵאר ,א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
והק ◌ְטר ּוג ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
עליו אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַּ
לח ◌ִ ּייםָּ◌ ֶ◌ .
הרעה
ראה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ִמי ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
יראת ה' ◌ְ ◌ַ
קראת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה' ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
רעה ◌ְוא
יראה ◌ָ ◌ָ
ההיאָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הרצ ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ִ
עליו ◌ָ ◌ְ
ונמצא ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
ההיאָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ִ
ראשית
נקרא ◌ֵ ׁ ◌ִ
יראת ה' ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קרא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ַ
ִיראת ה'ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָּ◌ ַ◌ ,
וזה ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
לכל
והיסוֹ ד ◌ְ ◌ָ
העקר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
צוה ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַדּ ◌ַעתַ◌ ְ◌ ,
נכללת ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ִּ
ראה ◌ַה ּזוֹ ׁ -שוֹ ◌ֵמר
התוֹ ◌ָרהִ◌ .מי ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵמר ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְצווֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ִ
הרי ◌ֶזה
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
יראה  -א ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
הכל .א ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
יראהּ ָ◌ ,ב ◌ָרא
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכלּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ה.ער ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ַ ◌ַ
הארץֶ◌ ׁ .ש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ֶזה ,עוֹ ◌ֵבר ◌ַעל
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ֵ
אהים ◌ֵאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֱ ◌ִ
הרעה
הרצ ּו ◌ָעה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וענשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ֶזה ְ◌ ָ◌ -
התוֹ ◌ָרהׁ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
מצווֹ ת ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ
וחשַ◌ ,על ּ ◌ְפ ◌ֵני
ובה ּו ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
תה ּו ◌ָ ֹ
היתה ֹ
והארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מלקה אוֹ תוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ה ◌ֵ ּ
להעני ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֶאת
ענשים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
אהיםֵ◌ ִ◌ .
◌ְתהוֹ ם ◌ְור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
הרש ◌ִעים.
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
חנקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
תה ּו ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
ּ ֹ

)ישעיה לד(

תה ּו,
◌ַקו ּ ֹ

)זכריה ב(
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הגּ דוֹ ל
התהוֹ ם ◌ַ ◌ָ
המש ◌ָ ּקעוֹ ת ◌ְּבתוֹ ְ◌ּ ַ◌ ,
אבנים ◌ַ ◌ְ ׁ ◌4
סקילהִ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
בה ּו  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ֹּ
ויהי
רפהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ה( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ָ
וחש - ,זוֹ ◌ְ ׂ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ֹ ְ◌ .
לענש ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ֹ ׁ
מעכם ◌ֶאת ◌ַ ּ
אש ◌ַעד
ב ◌ֵער ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
וההר ּ ֹ
החש) ,,שם ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקוֹ ל ◌ִמ ּתוֹ ֶ◌ ׁ ֹ ַ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֲ ◌ֶ
הרש ◌ִעים
ראשי ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
החזקה ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ָ ׁ ◌ֵ
האש ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חשְ◌ ,וכ ּו'ְ◌ .וזוֹ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ה.מים ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֵלב ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חרב
סערהֶ◌ ֶ◌ ,
סיף .ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרג ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
ש ֹרף אוֹ ◌ָתםְ◌ .ור ּו ◌ַח ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
מתחילה ◌ִל ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
החרב
להט ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ואת ◌ַ ◌ַ
אמר )בראשית ג( ◌ְ ◌ֶ
מלהטת ּבוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ְשנ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מצווֹ ת
עבר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
למי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הענש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ
ונקראת ר ּו ◌ַחׁ ◌ ֶֹ ָ◌ .
תהפ ◌ֶכתֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַ ◌ִּ
הכל.
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְּ
יראה ◌ֵ ׁ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה.
מצווֹ ת ◌ַ ּ
והלאה ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִ ◌ְ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ

חכמה
ראׁשית ָ ְ ָ
הּיראה – ֵ ִ
ּבׁשביל ַ ִ ְ ָ
אּלא ִ ְ ִ
העֹולם ֶ ָ
נברא ָ ָ
ֹלא ִ ְ ָ
יראת ה'
ְִ ַ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( ] :הקדמת ספר הזוהר )דף יא[(:
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִ
◌ֵ
אמרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ַּ
נברא
בנינוֹ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחק ◌ָ ◌ַ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
יראה
בעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ל.מים ּו ◌ַ ◌ַ
יראה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אדם ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ראהְ◌ ִ◌ ,
אלא ◌ַעל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אהים ◌ֵאת
.כת ּוב )בראשית א( ◌ְ ּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
◌ַל ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ תִ◌ .מ ּ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
ואת
ה.מיםֵ◌ ְ◌ ,
ירא ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
ה.מים ְ◌ ִ◌ -
הארץ ◌ֵאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מל ּ◌ֵמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם א
ירא ◌ַל ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ תְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ְ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
הארץ ְ◌ ִ◌ -
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר )תהלים קיא(
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קראת ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
נברא ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַעל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראשית.
יראת ה'ֶ◌ ְ◌ ,וזהוּ ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ֵראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ִ

יראת ה'
חכמה ִ ְ ַ
האמּתֹות – ֵרא ִׁשית ָ ְ ָ
החכמה ָ ֲ ִ
ַמהּו ַ ָ ְ ָ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף טו[(.
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִ
◌ֵ
הייתי
אחת ◌ָ ◌ִ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ֶ ּבן ּ ◌ַפ ◌ִ ּזיַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ׁ◌ָשנ ּו ◌ַר ּבוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ָ◌ ,
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האנשים
והי ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
קרדוֹ ָ◌ ְ◌ ,
פגעתי ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהר ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ַפר ◌ַ ◌ְ
הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרּ ,ו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מארחי
וראיתי ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
אחדִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ולנתי ׁ ◌ָשם ◌ֵליל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ֶ ◌ָ
חלקםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מחים ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ׂ
והתפ ◌ֵּלל,
מצד ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אש ּתוֹ ַ◌ ָ◌ .
לש ◌ַּכב ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
היה רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עמד ◌ֶזה ◌ִ ◌ַ ּ
מהי ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
תכם
תפל ◌ְ ◌ֶ
להםִ◌ ַ◌ :
אמר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ
ללהְ◌ ַ◌ ָ◌ .
והתפ ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְועמדה ◌ִהיא ◌ִ ◌ַ ּ
לש ◌ָ ּבת,
מ.בת ◌ְ ׁ ◌ַ
אמר ּו ◌ִליַ◌ :ה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָּלנ ּו ◌ַל ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ִ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה זוֹ ? ◌ָ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
היה ◌ָלנ ּו ◌ֵ ּבן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
ללים ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּל ◌ֵתנ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתפ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְוא
עשה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
חטאּ ֵ◌ ,בן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ּ ֵ◌ ,בן ◌ְ ◌ֵירא ◌ֵ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
היה
יהי ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
להםִ◌ ְ◌ :
אמר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ
מאלְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ולש ֹ
לימין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
מהתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ִיסטה ◌ֵ ◌ַ ּ
◌ ◌ְ ◌ֶ
יתם.
מים ◌ֲ ◌ִ ׂ
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ְ ׁ ◌ֵ
תכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לכם ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
עש ◌ֶ
נקלעתי
ימים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אחר ◌ָ ◌ִ
ה.כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ַ ◌ַ
אראה ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסיֶ◌ ְ◌ ֶ◌ :
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
והיה ◌ֶ ּבן ׁ ◌ֶש ◌ַבע
להםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הבן ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ַלד ◌ָ ◌ֶ
וראיתי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ּ
לשםִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ׁ ◌ָ
אביו:
אמר לוֹ ◌ָ ◌ִ
עמיַ◌ ָ◌ .
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ראה אוֹ ◌ִתי ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִיתְ◌ ,וא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ִניםָ◌ ָ◌ .
לדבר ◌ִ ◌ִּ
אני פוֹ ◌ֵחד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
איש ◌ָגּ דוֹ ל ה ּואַ◌ ָ◌ .
לפניוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ
◌ֵלָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לדבר ◌ִע ּמוֹ
נש ◌ָמה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִאם
יש לוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
ידעתי ◌ִאם ◌ֵ ׁ
הרי א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
להתקרב ◌ִ ּ
למד אוֹ ◌ִתי מוֹ ◌ִרי ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ָכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה
אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכֵ◌ּ ִ◌ ,
אמר לוֹ ַ◌ :חס
להתקרב ◌ִע ּמוֹ ַ◌ ָ◌ .
לד ◌ֵ ּבר ◌ִע ּמוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהָ◌ ,אס ּור ◌ְ ◌ַ
אליְ◌ ,וא
קרב ◌ֵ ◌ַ
והחכם ׁ ◌ֶשל ◌ַהדּ וֹ ר ה ּואַ◌ ָ◌ .
איש ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ְושלוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ
◌ ׁ ◌ָ
יש
חדשה ◌ֵ ׁ
אני רוֹ ◌ֶאה ◌ְ ּבֶ◌ ׁ ,ש ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר ◌ִליִ◌ ֲ◌ :
עמיַ◌ ָ◌ .
לד ◌ֵּבר ◌ִ ּ◌ִ
הספיק ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
צאת ◌ָלעוֹ ◌ָלם.
נזרקה ◌ְּבְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָ ◌ָ
עטיםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ימים מ ּו ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּבִ◌ ,מ ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ
עסק ּ◌ִתי ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
הייתיְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרתיּ ָ◌ :כ ,ה ּוא! ׁ ◌ֶש ◌ַר ◌ָ ּוק ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מהתיִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ָּת ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר
הח ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
נפ ׁש ◌ַ ◌ַ
ידעת ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ִליָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ :
נש ◌ָמהַ◌ ָ◌ .
ְונת ◌ָנה ◌ִ ּבי ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ◌ְ
אמר ּ◌ִתי לוֹ :
נפש ◌ַח ◌ָ ּיה? ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מש ◌ָמע ◌ֶ ◌ֶ ׁ
והרי ◌ַ ׁ ◌ְ
הארץֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
היתה ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הכת ּוב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ְ ּב ◌ִני.
◌ֱ ֹ
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הארץּ ,ו ◌ִמן
ציאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פש ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ֶ ׁ
אמר ◌ִלי מוֹ ◌ִריֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֶ
אמרּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
להתנענע
אבל ◌ִהיא ◌ַח ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
נגזרהָ◌ ֲ◌ ,
הארץ ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אבל ◌ֵאין
והכֹלָ◌ ֲ◌ .
רצים ◌ְ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ◌ִ
שים ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ ת ּו ◌ְ ׂ
לכאןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
לכאן ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
וחכמה ◌ַ ּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
נבראה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הש ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ָ ּ
להתכ ּלוֹ ת
הש ◌ֵּכלּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
להתנענע ◌ָ ּב ּה ◌ְלא ◌ַ ◌ְ ׂ
לח ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
לבהמה ּו ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רב?,
אמרתי לוֹ ְּ◌ :ב ◌ִניִ◌ ,מי ה ּוא ◌ַ ◌ְ ּ
הפהִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
הבל ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵת ◌ֵצאַּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
מדת ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה?
אמרתי לוֹ ּ :ו ◌ַמה ◌ָּל ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
סנדּ ◌ַראיִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
רבי ◌ֲא ◌ֶל ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר ◌ִליּ ִ◌ ַ◌ :
◌ָ ◌ַ
יראת
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
אמר ◌ִליָ◌ ּ ַ◌ :
◌ָ ◌ַ
סנדּ ◌ַראיַ◌ ,מה
אלכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר ◌ִלי ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ְּ
יהםּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
ש ◌ֶ
לכל עוֹ ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
ה' ◌ֵ ׂ
חכמה? ה ּוא ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
חכמה,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,והוּ א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קצת
אלא ◌ְ ◌ָ
להגּ לוֹ תּ ָ◌ ֶ◌ ,
עתיד ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ְו א ◌ָ ◌ִ
לשוּ ם ◌ָ ◌ָ
גלה ◌ְ ׁ
וּ ◌ֵמעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ָ ּ
לבד.
למשה ◌ְ ◌ַ
הימנּ ה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ידיעתהּ ָ◌ ֶ◌ ,
אדם,
עמד ◌ָ ◌ָ
עמד ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ָ ◌ַ
◌ְו א ◌ָ ◌ַ
עמד ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ ּ
משה )דברים
חכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
הרא ׁ ◌ִשית ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ַוה'
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
חכמהִ◌ ְ◌ .
וזה ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לג( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֵרא ׁ ◌ִשית לוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
החכמהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
נתן ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראה ,א ◌ָכת ּוב ◌ָ ◌ַ
מה? ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ
לש ֹ
חכמה ◌ִ ׁ ◌ְ
נתן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
קצתוֹ ,
לדעת ◌ְ ◌ָ
עתיד ◌ָ ◌ַ ◌ַ
יח ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
קצת ◌ֲ ◌ִ ּ◌ָ
עמד ◌ַעל ◌ְ ◌ָ
חכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
תהָּ◌ ַ◌ .
אמת ◌ָ ּ
בינה כ ּו'.
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
עליו ר ּו ◌ַח ה' ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ונחה ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )ישעיה יא( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֶכל
יראת ה' ◌ֵ ׂ
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכלָ◌ ֲ◌ ,
וקדם ◌ַ ּ ֹ
הכל ◌ְ ֶֹ ◌
ראשית ◌ַ ּ ֹ
ְוהחכמה ◌ִהיא ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יראת
ולחקר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לדעת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
בינהַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
*כל ּו ◌ִ ◌ָ
ארה ◌ַ ּב ◌ֵ ◌ֶ
נש ◌ֲ ◌ָ
ראה ◌ִ ׁ ◌ְ
טוֹ בְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרַ◌ ,ה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
חלהַ◌ ,עד
יראה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ַ ּ◌ִ
יהם ְ◌ -לעוֹ ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶ
לכל עוֹ ◌ֵ ׂ
ה'ָ◌ ְ◌ .
אמר
.מַ◌ ָ◌ ?,
אמרתי לוֹ ַ◌ :מה ◌ִ ◌ְ
מאהבהִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
לעשוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עצמוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְר ◌ִגּ יל ◌ַ ◌ְ
עליו )ירמיה לא(
וקראתי ◌ָ ◌ָ
אהבהִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ּ◌ִתי לוֹ ַ◌ :מר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אהבהְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ִליָ◌ ֲ◌ ַ◌ :
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אדא ◌ְּבנוֹ ,
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַרב ◌ָ ◌ָ
זכיתי ◌ִ ◌ְ
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אהבתיִ◌ ֲ◌ ַ◌ .,
ְואהבת עוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ְוספ ◌ְר ּ◌ִתי לוֹ ◌ֶאת ◌ֶזה.
◌ ◌ִ ּ ◌ַ

חטא
יראי ֵ ְ
ֹותם ִ ְ ֵ
הּקּב"ה ֶא ָּלא ְלא ָ
נתנם ַ ָ ָ
הּתֹורה ֹלא ְ ָ ָ
חמרֹות ַ ָ
ָכל ֻ ְ
לכם
ולא ָ ֶ
מצוֹותיו ְ ֹ
יראי ִ ְ ָ
לאֹותם ִ ְ ֵ
ְ ָ
לגיוֹ ן
ליראיו וגו' )קיא ,ה( ] :זוהר ח"ב פ' משפטים )דף קכ"א([ ◌ִ ◌ְ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
בשר
ואמר לוֹ  ,א ◌ָכת ּוב ּו ◌ָ ◌ָ ׂ
אבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אחד ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיא(
תאכל ּו?! ◌ִאם ◌ָּכַ◌ ,,מה ּו ׁ ◌ֶ
טרפה א ֹ ◌ֵ
*דה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַּב ◌ָ ◌ֶ
להיוֹ ת! ◌ָל ◌ָּמה
צריְ◌ ִ◌ $
היה ◌ָ ◌ִ
לבים ◌ָ ◌ָ
לכ ◌ָ ◌ִ
טרף ◌ָ ◌ַ
ליראיו? ◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ַ ◌ְּ
ליראיו?!
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרפה ◌ָ ◌ַ
האם ◌ָּכתוּ ב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ריקאִ◌ ַ◌ ,
אמר לוֹ ָ◌ ֵ◌ ,
ליראיו? ◌ָ ◌ַ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ליראיו ◌ַו ◌ַדּ אי,
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרפהַ◌ ָ◌ ,
טרף ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אמרֶ◌ ֶ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
טרף ◌ָּכתוּ ב! ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
ויראים
יראי ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ּבוֹ ◌ֶ ◌ָ ּ
נתנוּ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה א ◌ָ ◌ְ
אינכם
ידע ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ְ ◌ֶ
הרי ◌ָ ◌ַ
לכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
נתן ◌ָ ◌ֶ
ממנּ וּ ִ◌ .מ)וּ ם ◌ֶזה ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה א ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ֶּ
חמרה ׁ ◌ֶשל
מצווֹ ◌ָתיו ,וּ ◌ִמ)וּ ם ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ◌ ְ◌ -
מרים ◌ִ ◌ְ
ממנּ וּ ◌ְו א ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
ְיראים ◌ִ ּ◌ֶ
◌ ◌ֵ ◌ִ
ליראיו ◌ַו ◌ַדּ איְ◌ ,ו א
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ליראיוַ◌ ָ◌ ,
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ָ ּב ּהַ◌ ָ◌ .
וצריִ◌ ְ◌ $
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ
אלא
נתנם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ֶ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרה א ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ְ◌ -
לאחריםָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
חמרוֹ ת ◌ַ ּ
לכם.
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְו א ◌ָ ◌ֶ
יראי ◌ִ ◌ְ
חטאְ◌ ,לאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יראי ◌ֵ ◌ְ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ

ּבׁשעה
ּלילה ְ ָ ָ
ּבחצֹות ַה ַ ְ ָ
וקם ַ ֲ
ּבּלילה ְ ָ
ּבּתֹורה ַ ַ ְ ָ
ֹוסק ַ ָ
אדם ֶׁשע ֵ
ָּכל ָ ָ
ׁשּתּתף
לּמלֶ - 3זה ִמ ְ ַ ֵ
ּבית ַ ֶ ֶ
להתקין ַ ִ
ֹוררת ְ ַ ְ ִ
מתע ֶ ֶ
יׂשראל ִ ְ
ׁשּכנסת ִ ְ ָ ֵ
ֶ ְֶֶ
הּמל3
נקרא ִמ ֵּבית ַ ֶ ֶ
ִע ָּמּה ְ ֶוזה ִ ְ ָ
נתן
טרף ◌ָ ◌ַ
ליראיו )קיא ,ה( ] :זוהר ח"ג פ' אמור )דף צ'ַ◌ [(.מה ּו ◌ֶ ◌ֶ
נתן ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טרף ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
ליראיו? ◌ֶ ◌ָּ
לילה
ות ◌ָקם ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב) ,משלי לא( ◌ַ ּ◌ָ
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לביתהּ ָ◌ ִ◌ .
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ◌ִ
טרף ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
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ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ילהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
וקם ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילהָ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶל,$
מבית ◌ַ ּ◌ֶ
נקרא ◌ִ ◌ֵּ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִע ◌ָּמ ּהֶ◌ ְ◌ ,
למ ◌ֶלֶ◌ - $זה ◌ִ ׁ ◌ְ
להתקין ◌ַּב ◌ִית ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
טרף
ות ּ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ִיתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ◌ִ
תנים לוֹ ◌ָּכל יוֹ ם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ּ◌ִת ּקוּ ◌ֵני ◌ַ ◌ַּ
◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
יתה? ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים
וחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ ◌ֶ ◌ָ
לביתה ◌ְ ֹ
לנערתיהִ◌ .מי ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
נתן
טרף ◌ָ ◌ַ
ביתהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֶ◌ ֶ◌ ,,
ילה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
יתהּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ֵ ◌ָ ּ
נקראים ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
◌ִ ◌ָּ
ממקוֹ ם ◌ָרחוֹ ק
ממ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
טרף? ◌ֶ ◌ֶ
ליראיוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
טלת ◌ִ ◌ָּ
טרף ◌ַ ◌ָּ
לט ◌ֶרף
לחמהּ .ו ◌ִמי זוֹ ◌ֶכה ◌ַ ּ◌ֶ
ממ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
רחק ◌ָּת ◌ִביא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )משלי לא( ◌ִ ◌ֶּ
כר ◌ְלעוֹ ◌ָלם
כיחֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיא( ◌ִ ◌ְיז ּ ֹ
הכת ּוב מוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ַה ◌ֶ ּזה? סוֹ ף ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְּב ◌ִריתוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ
ילה.
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִע ◌ָּמ ּה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
תבוֹ ◌ֵנן )שמשתדל( ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְוא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
יש לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
עליוֹ ן ◌ֵ ׁ
אחד ◌ֶ ◌ְ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ֶ ◌ָ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ניהם ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
רשים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
עמוֹ ְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ְוה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ּ
ארץ.
יירש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ

ּבריתֹו ָקדֹוׁש ְונ ָֹורא ְׁשמֹו
ֹולם ְ ִ
צּוה ְלע ָ
לעּמֹו ִ ָ
ׁשלח ְ ַ
מפרׁש ְּפדּות ָ ַ
ְ ֵָ
מאלפא
ׁשּתי ֵתבֹות ֵ ַ ְ ָ
ׁשּבכּלם ְ ֵ
ּוקים ֶ ְ ֻ ָ
הּפס ִ
ׁשאר ַ ְ
ּבכל ְ ַ
ּׁשֹונה ְ ָ
ַמה ֶ
וׁשּלאחריו ָ ֹ
ׁשלׁש ָׁש ֹלׁש?
ּובפסּוק ֶזה ְ ֶ ְ ַ ֲ ָ
ּביתא ְ ָ
ֵ ָ
לעמוֹ וגו' )קיא ,ט( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף ס"חִ◌ [(.צ ◌ָ ּוה
ּ ◌ְפד ּות ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְ ◌ַ ּ
כ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתרוֹ ּ ֹ
◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח,
מדיןּ ִ◌ ַ◌ .
צוּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְונוֹ ◌ָרא ׁ ◌ְשמוֹ ַ◌ .מה
לעמוֹ ◌ִ ◌ָ
ּ ◌ְפדוּ ת ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְ ◌ַ ּ
הפס ּו ◌ִקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּב ◌ָּ◌ 4
יתא,
מאלפא ◌ֵּב ◌ָ
כלם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ֵתבוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
.וֹ ◌ֶנה ◌ְ ּב ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ַ ּ ◌ְ
להש ◌ִלים ׁ ◌ִש ◌ָ.ה
ש? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ׁ ◌ָש ׁ
אחריו ׁ ◌ָש ׁ
וש ◌ְּל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
בפס ּוק ◌ֶזה ◌ְ ׁ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ָ
הגּ ◌ּ 4
אלוֹ ת ׁ ◌ֶשל
ש ◌ַ ◌ְ
נגד ׁ ◌ְש ׁ
יתא ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ,זה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אלפא ◌ֵ ּב ◌ָ
צדדים ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהגּ ◌ָּ◌ 4
נגד ּתוֹ ◌ָרה
אחר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הראשוֹ ◌ָנהָ◌ ּ ,פס ּוק ◌ַ ◌ֵ
אלה ◌ָ ◌ִ ׁ
ראל ,ח ּוץ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ּ
כל ◌ָּתל ּוי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וה ּ ֹ
נביאים ּו ◌ְכת ּו ◌ִביםַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ִ
חכמה ◌ַה זוֹ ְ◌ ּ .פדוּ ת ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ְ ◌ַ ּ
לעמוֹ
)תהלים קיא(
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 ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַאל ◌ַ ◌ָ ּועשה
מצרים ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
מגּ ל ּות ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
יתרוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
צוּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
נסים ּו ◌ְגב ּורוֹ תָ◌ ִ◌ .
להם ◌ִ ּ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
וקבלוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
התקרב ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
מ.ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לעבוֹ ◌ָדתוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
וקרבוֹ ◌ַ ◌ֲ
והלאהָ◌ ,קדוֹ ׁש ◌ְונוֹ ◌ָרא ׁ ◌ְשמוֹ .
מ.ם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה.כינהָ◌ ִ◌ .
נפי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ֵגּ ◌ִרים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
התקדּ ׁש ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
הרי )מהצד האחר(
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מתקדּ ׁש ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
היה
האחרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁשְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָ ּבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ונכ ּ ◌ֶפה ◌ַ ◌ַ ּ
יתרוֹ .
◌ְּב ◌ִ ◌ְ

לחכמה
ׁשער ִראׁשֹון ְ ָ ְ ָ
יּכנס ַּגם ָּכַ ַ 3
ּבׁשער ֶזה ֵ ָ ִ -
ׁשּיּכנס ְ ַ ַ
ִמי ֶ ִ ָ ֵ
ראׁשית
וזֹוהי ֵ ִ
יראת ה' ִהיא ְ ִ
עליֹונה ִ ְ ַ
ְֶ ָ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( :
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵרא ׁ ◌ִ
יראת ה'
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתחִ◌ ׁ ֵ◌ ,
ראשיתִּ◌ ַ◌ ,
◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
חכמה,
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לעדִ◌ ׁ ֵ◌ .
עמדת ◌ָ ◌ַ
הלתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
יהם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ֶ
ע ◌ֵ ׂ
לכל ֹ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ׂ
ראת
גלל ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
יראת ה'ּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תב :סוֹ ף ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לכ ּ ֹ
צריְ◌ ִ◌ ,
ּ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
רגּ ה
הדּ ◌ְ ◌ָ
להכ ◌ֵנס ◌ְלתוֹ ַ◌ ַ◌ ,
חכמה] .נ"א :אלא היא ראשית[ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ה' ◌ִהיא סוֹ ף ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צדק.
ערי ◌ֶ ◌ֶ
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יכ ◌ֵנס ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה ,א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנס
ודּ איֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם א ◌ִ ◌ָ ּ
ה.ער ◌ַלה'ַ◌ ַ◌ ,
◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ועשה
וגנ ּוזׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נסתר ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ְ
למלְ◌ ֶ◌ ,
למים) .משל( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
ערים ◌ֵ ◌ֶּ
אחד
עשה ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶ ◌ָ
ה.ערים ◌ָ ◌ָ ׂ
אלהּ ,ו ◌ְבסוֹ ף ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לוֹ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶּ
היכלוֹ ת ◌ֵ ◌ֶּ
אלה,
כמה ◌ֵ ◌ָ
מנע ּו ◌ִליםּ ְ◌ ,ב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ
פתחיםּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
ראשוֹ ן
יהיה ◌ִ ׁ
אלי ַ◌ ׁ -ש ◌ַער ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הכ ◌ֵנס ◌ֵ ◌ַ
ואמרּ ָ◌ :כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְל ◌ִ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
לחכמה
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לגביִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה ִ◌ -י ◌ָ ּכ ◌ֵנסַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכַ◌ ׁ ,ש ◌ַער ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ַּ
ראשית.
יראת ה' ◌ִהיאְ◌ .וזוֹ ◌ִהי ◌ֵ ׁ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
]הקדמת ספר הזוהר )דף ז[(:
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אחדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אחד
נקדּ וֹ ת ָ◌ ֶ◌ -
ואלה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌4
תחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
בְ◌ׁ ,ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
להם
בגלל ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
התגּ ּל ּותּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואחד עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונסתרָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
אחד ◌ְוא ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםִ◌ .מי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ֶזה נוֹ ◌ֵטל
ראשיתָ◌ ֶ◌ ,
נקראים ◌ֵ ׁ ◌ִ
ּ◌ֵפר ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וידע ּו
אחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם פג( ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
הרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
אחדֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
והכל ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
גלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֵעץ
יראת ה' ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
נקרא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לבדּ ָ◌ .,ל ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִּכי ◌ַא ◌ָּתה ה' ׁ ◌ִש ◌ְמֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
זכה ִ◌ -ה ◌ֵנּ ה
ואם א ◌ָ ◌ָ
האדם ִ◌ -ה ◌ֵנּ ה טוֹ בִ◌ ְ◌ .
זכה ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ורעָ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶשל טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
לכל ט ּוב
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
יראהֶ◌ ְ◌ ,וזה ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ולכן ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָרעֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אחדַ◌ .ר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי
ערים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ֵ◌ -א ◌ֶּלה ׁ ◌ְש ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםׂ ֵ◌ .
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ָרע ◌ְּכ ◌ָלל.
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ֶ◌ -זה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
אמרׂ ֵ◌ ,
◌ָ ◌ַ
יהם
עש ◌ֶ
לכל ֹ ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְּבא ◌ָרעָ◌ ְ◌ .
ועל ׁ ◌ֶש6א ׁשוֹ ◌ֶרה ּבוֹ ◌ָרע ה ּוא ◌ֵ ׂ
◌ְ ◌ַ
מכי
מכי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ
אמניםּ ,תוֹ ◌ְ ◌ֵ
הנּ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
דוד ◌ַ ◌ֶ
חסדי ◌ָ ◌ִ
 ◌ֵא ּל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵשיםּ ָ◌ .כל ◌ֵ ּ
סקים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵאין
אל ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ביכוֹ ל ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
התוֹ ◌ָרה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
ּ
יש
מכים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ׁ
סקים ◌ָ ּב ּה .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
עש ◌ָיה ◌ְ ּבעוֹ ד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ ׂ
ּ
הכ ּ ◌ֵסא
לעדְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ִּ
עמדת ◌ָ ◌ַ
הלתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
בכח ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
עש ◌ָיהּ ,ו ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲ ◌ִ ׂ
עמדוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
◌ַעל ◌ָ ◌ְ

ּבּתֹורה
ּכּלן ְּכתּובֹות ַ ָ
ליׂשראל ֻ ָ
ּקּב"ה ְ ִ ְ ָ ֵ
ׁשּנתן ַה ָ ָ
ּתֹורה ֶ ָ ַ
מצוֹות ַה ָ
ְִ
ּכלל
ּבדרָ ְ 3
ְ ֶֶ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( ] :הקדמת הזוהר דף י"אָ◌ ּ [:פ ◌ַתח
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵרא ׁ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה
מצווֹ ת ◌ַ ּ
ואמרְ◌ ִ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ִּ
ׁ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ָ ּ
דר,
ראלּ4◌ ,כ ◌ָ ּלן ◌ְּכת ּובוֹ ת ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ
הכל.
הראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
צוה ◌ָ ◌ִ ׁ
המ ◌ְ ◌ָ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
◌ְּכ ◌ָללּ ְ◌ .ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
אהים .זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ִּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
ראשיתֶ◌ ׁ ,
קראת ◌ֵ ׁ ◌ִ
יראת ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מצוה זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונקראת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראשית ◌ַדּ ◌ַעת.
יראת ה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
יראת ה') .משלי א( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
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להכ ◌ֵנס ◌ְלתוֹ ,
ה.ער ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
וזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ראשיתֶ◌ ְ◌ ,
נקרא ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפרדת
ראה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ .ה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
צוה ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ַ ּ◌ִ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֱ
מהם ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ָ ּ
ואחד ◌ִע ◌ָ ּקר
עקר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
צדדיםְ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵרא ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
בניו
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְחי ּו ◌ָ ◌ָ
יראהֵ◌ .י ׁש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן
מענש ׁ ◌ֶשל גּ ּופוֹ אוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָממוֹ נוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוא ◌ָימ ּות ּו ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֵרא ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
ירא ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ראה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֵ
נמצאת ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵָירא ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ּ◌ָת ◌ִמידֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
תה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אדם ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
יש ◌ָ ◌ָ
לעקרׁ ֵ◌ .
ה ּוא א ◌ָ ׂ
שם אוֹ ◌ָ ּ
יהנּ ֹםְ◌ ׁ .ש ◌ֵני
הגּ ◌ִ
מענש ◌ַ ◌ֵ
מענש אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
ה ּוא ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ֵ ֶֹ ◌ ׁ
◌ֵ ◌ֶ ּ
רא"ה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ָ ּ
אלה א ◌ִ ◌ָ ּ
עקר,
וה.רש ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ .ה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
עקר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ִּליטִ◌ ,ע ◌ַ ּקר ◌ְו ׁש ֶֹ ◌ר ׁש
מר ּבוֹ נוֹ ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָגדוֹ ל ◌ְ ׁ ◌ַ
יירא ◌ֵ ◌ִ
אדם ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר
חש ּו ◌ִביםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לפניו ◌ְּכא ◌ֲ ׁ
והכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
אינם ◌ֲח ׁש ּו ◌ִביםׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הארץ ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
ְוכל ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
)דניאל ד( ◌ ◌ָ
ולשים ◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ
יראה.
קרא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
אמרִ◌ .אם
אמרְ◌ ,ואוֹ י ◌ִאם א ֹ ◌ַ
ואמר ,אוֹ י ◌ִאם ֹ ◌ַ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ָכה ◌ַ ◌ִ ּ
רבוֹ ◌ָנםִ◌ .אם א
יעבד ּו ◌ֶאת ◌ִ ּ
הרש ◌ִעים ◌ֵאיְ◌ ַ◌ ַ◌ ,
אמר ְ◌ ֵ◌ -ידע ּו ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ֹ ◌ַ
יראה
הדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ְ◌ .ב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
החברים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
יא ◌ְּבד ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר ַ◌ ְ◌ -
ֹ ◌ַ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשהְּ◌ ִ◌ ,
מקטרגת,
מכה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לקה ּו ◌ַ ◌ָ ּ
רעה ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ָ ◌ָ
יש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
פניה ◌ֵ ׁ
מל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ענש
גלל ֶֹ ◌ ׁ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
להלקוֹ ת ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
הרצ ּו ◌ָעה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ְוהיא ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ִ
המ ◌ְלקוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
יראת
תה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תב ◌ֵאר ,א ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
והק ◌ְטר ּוג ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
עליו אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַּ
לח ◌ִ ּייםָּ◌ ֶ◌ .
ראה
עליו ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ִמי ׁשוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
יראת ה' ◌ְ ◌ַ
קראת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה' ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
יראה
ההיאָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הרצ ּו ◌ָעה ◌ַ ◌ִ
עליו ◌ָ ◌ְ
ונמצא ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ָ
ההיאָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הרעה ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
יראת ה'
קרא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ָרעה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ
יראת ה'ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָּ◌ ַ◌ ,
ּ
צוה ◌ַה זוֹ ֶ◌ ְ◌ ,וזה
המ ◌ְ ◌ָ
נכללת ◌ָ ּכאן ◌ַ ּ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ראשית ◌ַדּ ◌ַעתַ◌ ְ◌ ,
ִנקרא ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
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◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ְצווֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּתוֹ ◌ָרהִ◌ .מי ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵמר
לכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ◌ִ
והיסוֹ ד ◌ְ ◌ָ
העקר ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יראה  -א ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת
הכל .א ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראה ◌ַה ּזוֹ ׁ -שוֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ ֹ
◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
הכלּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב
.ער ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הרי ◌ֶזה ◌ַה ◌ַ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ
הארץ.
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
.מים ◌ְ ◌ֵ
אהים ◌ֵאת ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יראהּ ָ◌ ,ב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
וענשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי
התוֹ ◌ָרהׁ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
מצווֹ ת ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ֶזה ,עוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
והינ ּו
מלקה אוֹ תוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הרעה ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרצ ּו ◌ָעה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵבר ◌ַעל ◌ֶזה ְ◌ ָ◌ -
אהים.
וחשַ◌ ,על ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְתהוֹ ם ◌ְור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
ובה ּו ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
תה ּו ◌ָ ֹ
היתה ֹ
ְוהארץ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הרש ◌ִעים.
להעניש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ענשים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׁ
ארב ◌ָעה ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
הנּ ה ◌ֵא ּל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ֵ
מדּ ה.
חבל ◌ִ ◌ָ
תה ּו) ,זכריה ב( ◌ֶ ◌ֶ
חנקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה לד( ◌ַקו ּ ֹ
תה ּו ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
ּ ֹ
הגּ דוֹ ל
התהוֹ ם ◌ַ ◌ָ
המש ◌ָ ּקעוֹ ת ◌ְּבתוֹ ְ◌ּ ַ◌ ,
אבנים ◌ַ ◌ְ ׁ ◌4
סקילהִ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
בה ּו  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ֹּ
ויהי
רפהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ה( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ֵ ◌ָ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֶ◌ ׁ ֹ ְ◌ .
לענש ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
וחש - ,זוֹ ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ֲ ֹ ׁ
מעכם ◌ֶאת ◌ַ ּ
אש ◌ַעד
ב ◌ֵער ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
וההר ּ ֹ
החש) ,,שם ד( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקוֹ ל ◌ִמ ּתוֹ ֶ◌ ׁ ֹ ַ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ֲ ◌ֶ
הרש ◌ִעים
ראשי ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
החזקה ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ָ ׁ ◌ֵ
האש ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חשְ◌ ,וכ ּו'ְ◌ .וזוֹ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ה.מים ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֵלב ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חרב
סערהֶ◌ ֶ◌ ,
סיף .ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרג ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
ש ֹרף אוֹ ◌ָתםְ◌ .ור ּו ◌ַח ֶ◌ -זה ◌ֶ ◌ֶ
מתחילה ◌ִל ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
החרב
להט ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ואת ◌ַ ◌ַ
אמר )בראשית ג( ◌ְ ◌ֶ
מלהטת ּבוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ְשנ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מצווֹ ת
עבר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
למי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הענש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ
ונקראת ר ּו ◌ַחׁ ◌ ֶֹ ָ◌ .
תהפ ◌ֶכתֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַ ◌ִּ
הכל.
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְּ
יראה ◌ֵ ׁ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה.
מצווֹ ת ◌ַ ּ
והלאה ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִ ◌ְ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ

חכמה
ראׁשית ָ ְ ָ
הּיראה – ֵ ִ
ּבׁשביל ַ ִ ְ ָ
אּלא ִ ְ ִ
העֹולם ֶ ָ
נברא ָ ָ
ֹלא ִ ְ ָ
יראת ה'
ְִ ַ
יראת ה' וגו'
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵרא ׁ ◌ִ
אמרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ַּ
נברא
בנינוֹ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצחק ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)קיא ,י( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף יא[(:
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◌ֶ ◌ָ ּ
יראה
בעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ל.מים ּו ◌ַ ◌ַ
יראה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אדם ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ראהְ◌ ִ◌ ,
אלא ◌ַעל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אהים ◌ֵאת
.כת ּוב )בראשית א( ◌ְ ּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
◌ַל ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ תִ◌ .מ ּ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
ואת
ה.מיםֵ◌ ְ◌ ,
ירא ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
ה.מים ְ◌ ִ◌ -
הארץ ◌ֵאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מל ּ◌ֵמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם א
ירא ◌ַל ◌ְּב ◌ִר ּיוֹ תְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ְ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
הארץ ְ◌ ִ◌ -
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר )תהלים קיא(
ראשיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קראת ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
נברא ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַעל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראשית.
יראת ה'ֶ◌ ְ◌ ,וזהוּ ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ֵראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ִ

יראת ה'
חכמה ִ ְ ַ
האמּתֹות – ֵרא ִׁשית ָ ְ ָ
החכמה ָ ֲ ִ
ַמהּו ַ ָ ְ ָ
יראת ה' וגו' )קיא ,י( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף טו[(.
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ִ
◌ֵ
הייתי
אחת ◌ָ ◌ִ ◌ִ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ֶ ּבן ּ ◌ַפ ◌ִ ּזיַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ׁ◌ָשנ ּו ◌ַר ּבוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ָ◌ ,
האנשים
והי ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
קרדוֹ ָ◌ ְ◌ ,
פגעתי ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהר ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ַפר ◌ַ ◌ְ
הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרּ ,ו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
וראיתי ◌ֶאת
אחדִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ולנתי ׁ ◌ָשם ◌ֵליל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ֶ ◌ָ
חלקםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מחים ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ׂ
מצד ◌ֶזה
אש ּתוֹ ַ◌ ָ◌ .
לש ◌ַּכב ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
היה רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ׁ ◌ְ
מארחי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
עמד ◌ֶזה ◌ִ ◌ַ ּ
להם:
אמר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ
ללהְ◌ ַ◌ ָ◌ .
והתפ ◌ְ ◌ָ
מצד ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ְוהתפ ◌ֵּללָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ועמדה ◌ִהיא ◌ִ ◌ַ ּ
מ.בת
אמר ּו ◌ִליַ◌ :ה ◌ְ ּז ◌ַמן ׁ ◌ֶש ◌ָּלנ ּו ◌ַל ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ִ ◌ַ ◌ָ ּ
תכם ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה זוֹ ? ◌ָ ◌ְ
תפל ◌ְ ◌ֶ
מהי ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
◌ַ ◌ִ
ללים ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
פל ◌ֵתנ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתפ ◌ְ ◌ִ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
שה ◌ֶאת
חטאּ ֵ◌ ,בן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲע ◌ֶ ׂ
עבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ֵּ◌ ,בן ◌ְ ◌ֵירא ◌ֵ ◌ְ
היה ◌ָלנ ּו ◌ֵּבן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
להם:
אמרתי ◌ָ ◌ֶ
מאלִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ולש ֹ
לימין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
מהתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יסטה ◌ֵ ◌ַ ּ
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
יתם.
עש ◌ֶ
מים ◌ֲ ◌ִ ׂ
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ְ ׁ ◌ֵ
תכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לכם ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ
היה ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְִיהי ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
נקלעתי
ימים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אחר ◌ָ ◌ִ
ה.כינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ַ ◌ַ
אראה ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסיֶ◌ ְ◌ ֶ◌ :
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
והיה ◌ֶּבן ׁ ◌ֶש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִנים.
להםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הבן ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ַלד ◌ָ ◌ֶ
וראיתי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְל ׁ ◌ָשםִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אביוֵ◌ :ל,
אמר לוֹ ◌ָ ◌ִ
עמיַ◌ ָ◌ .
לדבר ◌ִ ּ◌ִ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ָראה אוֹ ◌ִתי ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִיתְ◌ ,וא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ
להתקרב
עמוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אני פוֹ ◌ֵחד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
לפניוֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאי ׁש ◌ָגּ דוֹ ל ה ּואַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ָ
לדבר ◌ִ ּ
נש ◌ָמה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִאם אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ,
ידעתי ◌ִאם ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ִע ּמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
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נש ◌ָמה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה,
◌ִל ּ◌ֵמד אוֹ ◌ִתי מוֹ ◌ִרי ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ָכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
איש
אמר לוֹ ַ◌ :חס ◌ְו ׁ ◌ָשלוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ
להתקרב ◌ִע ּמוֹ ַ◌ ָ◌ .
עמוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָאס ּור ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לדבר ◌ִ ּ
לדבר ◌ִע ּ◌ִמי.
הספיק ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אליְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
קרב ◌ֵ ◌ַ
והחכם ׁ ◌ֶשל ◌ַהדּ וֹ ר ה ּואַ◌ ָ◌ .
◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ימים
חדשה ◌ֵי ׁש ◌ְ ּבִ◌ ,מ ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ
אני רוֹ ◌ֶאה ◌ְּבֶ◌ ׁ ,ש ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר ◌ִליִ◌ ֲ◌ :
◌ָ ◌ַ
מה ּ◌ִתי.
צאת ◌ָלעוֹ ◌ָלםָ◌ּ .ת ◌ַ ◌ְ
נזרקה ◌ְ ּבּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָ ◌ָ
עטיםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מ ּו ◌ָ ◌ִ
ונת ◌ָנה ◌ִ ּבי
עסקתי ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
הייתיְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמרתיּ ָ◌ :כ ,ה ּוא! ׁ ◌ֶש ◌ַר ◌ָ ּוק ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
היתה
הכת ּוב ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הח ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
נפ ׁש ◌ַ ◌ַ
ידעת ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ִליָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ :
ְנש ◌ָמהַ◌ ָ◌ .
◌ ׁ ◌ָ
נפש ◌ַח ◌ָ ּיה?
מש ◌ָמע ◌ֶ ◌ֶ ׁ
והרי ◌ַ ׁ ◌ְ
הארץֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פש
הנּ ◌ֶ ׁ
אמר ◌ִלי מוֹ ◌ִריֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֶ
אמרּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ְ ּב ◌ִניַ◌ ָ◌ .
אמרתי לוֹ ֹ ֱ◌ :
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
אבל ◌ִהיא
נגזרהָ◌ ֲ◌ ,
הארץ ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הארץּ ,ו ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ציאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶשהוֹ ◌ִ ◌ָ
שים ◌ְּב ◌ֵהמוֹ ת
לכאןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִ ׂ
לכאן ּו ◌ְ ◌ָ
להתנענע ◌ְ ◌ָ
◌ַח ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּיכוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
וחכמה ◌ַּב ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
הש ◌ֵּכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ְ ׂ
והכלָ◌ ֲ◌ .
רצים ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ׂ
נבראה ◌ֶ ◌ָּ
להתנענע ◌ָ ּב ּה
לח ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
לבהמה ּו ◌ְ ◌ַ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
הפה.
הבל ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ֶ
להתכ ּלוֹ ת ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ֵת ◌ֵצאַּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
הש ◌ֵּכלּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ְלא ◌ַ ◌ְ ׂ
סנ ◌ְדּ ◌ַראי.
אלכ ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ְּ
אמר ◌ִליִּ◌ ַ◌ :
רבַ◌ ָ◌ ?,
אמרתי לוֹ ְּ◌ :ב ◌ִניִ◌ ,מי ה ּוא ◌ַ ◌ְּ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה
אמר ◌ִליָ◌ ּ ַ◌ :
מדת ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
אמרתי לוֹ ּ :ו ◌ַמה ◌ָּל ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לכל
ש ◌ֶכל טוֹ ב ◌ְ ◌ָ
יראת ה' ◌ֵ ׂ
חכמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראשית ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיא( ◌ֵ ׁ ◌ִ
חכמה? ה ּוא
סנדּ ◌ַראיַ◌ ,מה ה ּוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אל ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
רבי ◌ֲ ◌ֶ
אמר ◌ִלי ◌ַ ◌ִּ
יהםּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
ש ◌ֶ
עוֹ ◌ֵ ׂ
ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
גלה
חכמה ,וּ ◌ֵמעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,והוּ א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לבד.
למשה ◌ְ ◌ַ
הימנּ ה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
קצת ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ָ
להגּ לוֹ תּ ָ◌ ֶ◌ ,
עתיד ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ְו א ◌ָ ◌ִ
לשוּ ם ◌ָ ◌ָ
◌ְ ׁ
ידיעת ּהָּ◌ ֶ◌ ,
אדם,
עמד ◌ָ ◌ָ
עמד ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ַ
אלא ◌ָ ◌ַ
עמד ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ְוא ◌ָ ◌ַ
משה )דברים לג(
חכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ְּב ֹ ׁ ◌ֶ
הראשית ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַעל ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
נתן
הרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ַוה' ◌ָ ◌ַ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
חכמהִ◌ ְ◌ .
ראשית לוֹ ֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֵ ׁ ◌ִ
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החכמהָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
נתן ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראה ,א ◌ָכת ּוב ◌ָ ◌ַ
מה? ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ
לש ֹ
חכמה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
קצתוֹ ,
לדעת ◌ְ ◌ָ
עתיד ◌ָ ◌ַ ◌ַ
יח ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
קצת ◌ֲ ◌ִ ּ◌ָ
עמד ◌ַעל ◌ְ ◌ָ
חכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
תהָּ◌ ַ◌ .
אמת ◌ָ ּ
בינה כ ּו'.
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
עליו ר ּו ◌ַח ה' ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ונחה ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )ישעיה יא( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֶכל
יראת ה' ◌ֵ ׂ
אבל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכלָ◌ ֲ◌ ,
וקדם ◌ַ ּ ֹ
הכל ◌ְ ֶֹ ◌
ראשית ◌ַ ּ ֹ
ְוהחכמה ◌ִהיא ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ולחקר
לדעת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
בינהַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
*כל ּו ◌ִ ◌ָ
ארה ◌ַ ּב ◌ֵ ◌ֶ
נש ◌ֲ ◌ָ
ראה ◌ִ ׁ ◌ְ
טוֹ בְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרַ◌ ,ה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
חלהַ◌ ,עד
יראה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ַ ּ◌ִ
יהם ְ◌ -לעוֹ ◌ֵ ׂ
ש ◌ֶ
לכל עוֹ ◌ֵ ׂ
יראת ה'ָ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר
.מַ◌ ָ◌ ?,
אמרתי לוֹ ַ◌ :מה ◌ִ ◌ְ
מאהבהִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
לעשוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עצמוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְר ◌ִגּ יל ◌ַ ◌ְ
עליו )ירמיה לא(
וקראתי ◌ָ ◌ָ
אהבהִ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ּ◌ִתי לוֹ ַ◌ :מר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אהבהְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ִליָ◌ ֲ◌ ַ◌ :
אדא ◌ְּבנוֹ ,
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַרב ◌ָ ◌ָ
זכיתי ◌ִ ◌ְ
ואני ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אהבתיִ◌ ֲ◌ ַ◌ .,
ְואהבת עוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
רתי לוֹ ◌ֶאת ◌ֶזה.
ְוספ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ִ ּ ◌ַ

f
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I

 Iשימוש תהלים I

I

להתגדל בגבורותיך
הללויה אשרי איש )קיב ,א(] :שימוש תהלים לפרק קיב[ להתגבר
בגבורותיך.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּולהׁשּתּדל
לרּדף ְ ִ ְ ַ ֵ
האיׁש )בשמחה וברצון הלב( ִ ְ ֹ
ׁשרצֹון אֹותֹו ָ ִ
ֹואים ֶ ְ
ּכׁשר ִ
ְֶ
יֹודעים
וּדאי ָאז ָׁשם ְ ִ
ונפׁשֹו ְּורצֹונֹו ַ ַ
ּבלּבֹו ְ ַ ְ
ּקּב"ה ְ ִ
אחר ַה ָ ָ
ַַ
ּבכסף
האיׁש ְ ֶ ֶ
לקנֹות ֶאת אֹותֹו ָ ִ
צריכים ִ ְ
ואז ְ ִ ִ
ׁשֹורה ּבֹו ְ ָ
ּׁשכינה ָ
ׁשה ְ ִ ָ
ֶַ
מּמּנּו
וללמד ִ ֶ
להתחּבר ִעּמֹו ְ ִ ְ ֹ
ׁשלם )ולהשתדל אחריו( ְ ִ ְ ַ ֵ
ֵָ
יבר* וגו' )קי"ב ,ב( :
יש ◌ִרים ◌ְ ָֹ ◌
זרעוֹ ּדוֹ ר ◌ְ ׁ ◌ָ
יהיה ◌ַ ◌ְ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
דעים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מנּ ◌ִין יוֹ ◌ְ ◌ִ
ח"ב פ' תרומה )דף קכ"חּ [(:ו ◌ִ ◌ַ
האיש
ושם ּבוֹ ◌ֶאת ◌ְמדוֹ רוֹ ? ◌ְּכ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִאים ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ ן אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
מתר ◌ֶ ּצה ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ◌ַ
לרדּ ֹף ּו ◌ְ ◌ִ
)בשמחה וברצון הלב( ◌ִ ◌ְ
ה.כינה ׁשוֹ ◌ָרה ּבוֹ ,
דעים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ודּ אי ◌ָאז ׁ ◌ָשם יוֹ ◌ְ ◌ִ
ונפשוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ַ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִל ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
ש ◌ֵלם) ,ולהשתדל אחריו(
כסף ׁ ◌ָ
האי ׁש ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
לקנוֹ ת ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
צריכים ◌ִ ◌ְ
ואז ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
מרים,
הראשוֹ ◌ִנים ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ ׁ
ממנּ ּוַ◌ ְ◌ .
עמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
וללמד ◌ִ ◌ֶּ
להתחבר ◌ִ ּ
לזכוֹ ת
לקנוֹ ת אוֹ תוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ ּ
יש ◌ִ ◌ְ
ש ◌ָכר ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ֵ ׁ
חבר ּ ְ◌ -ב ◌ָ ׂ
קנה ◌ְלֵ◌ ָ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ֵ
ולקנוֹ ת אוֹ תוֹ ַ◌ .אף
הצּ ◌ִדּ יק ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אחר ◌ַ ◌ַ
לרדּ ֹף ◌ַ ◌ַ
צריְ◌ ִ◌ $
.כינהַ◌ .עד ◌ָּכאן ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָכר ׁ ◌ָש ◌ֵלם,
ולקנוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָ ׂ
הרשע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אחר ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
לרדּ ֹף ◌ַ ◌ַ
צריְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ּכ ,אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ִ
ויעשה
האחר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
זהמה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
תה ◌ָ◌ ֲ◌ 4
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ
עביר ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו אוֹ ◌ָ ּ
ויכ ּ ◌ֶפה ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
]זוהר
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I

עליו ◌ְּכ ◌ִ ּ
ה.בח
אל ּו ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָרא אוֹ תוֹ ֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
חשב ◌ָ ◌ָ
לנפשוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
תעלה ּבוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ָ ּיה
אחרִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מכל ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
הצד
הט ◌ַעם? ◌ִּכי ה ּוא ◌ָגּ ◌ַרם ◌ִ ◌ְ ּ
מהכלָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
זוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
לכפוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
להעלוֹ ת ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ֵ
האחר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
אהרן) ,מלאכי ב( ורבים השיב מעון .וכתוב )שם( בריתי היתה
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל
הר ׁ ◌ָשע )ושב אליו( ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ראהָּ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵחז ◌ְּב ◌ַיד ◌ָ ◌ָ
אתוּ .בֹא וּ ◌ְ ◌ֵ
על ּיוֹ ת ◌ַמה ◌ֶ6.א עוֹ ◌ֶלה
ש ◌ֲ ◌ִ
רעה ,ה ּוא עוֹ ◌ֶלה ◌ְּב ׁ ◌ָש ׁ
לעזב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ ,
ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ
האחר ,גּ וֹ ◌ֵרם
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
אחר :גּ וֹ ◌ֵרם ◌ִ ◌ְ ּ
איש ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ּכׁ ,ש ּום ◌ִ ׁ
לכפוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
תעלה ◌ַ ◌ָ ּ
להעמיד ◌ָ ּכל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ דוֹ ְ◌ ,וגוֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ּ
ריתי
האיש ◌ַה ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּובּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ִ
ועל ◌ָ ◌ִ ׁ
למטהַ◌ ְ◌ .
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּומוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לבניוְ◌ ,וזוֹ ◌ֶכה
לראוֹ ת ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וה.לוֹ םְ◌ .וזוֹ ◌ֶכה ◌ִ ◌ְ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ַ ◌ָ
אתוֹ ◌ַ ◌ַ
היתה ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
ּ
הדּ ◌ִינים א ◌ְיכוֹ ◌ִלים
עלי ◌ַ ◌ִ
הבאּ ָ◌ .כל ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עשר
נכנס ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
הבאָ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ָלד ּון אוֹ תוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,תהלים קיב( ◌ִגּ ּבוֹ ר
בידוֹ ַ◌ ְ◌ .
מחה ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
עריםֵ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ועשר ◌ְ ּב ◌ֵביתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יבר .$הוֹ ן ◌ָ ֹ ׁ ◌ֶ
יש ◌ִרים ◌ְ ָֹ ◌
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ דּ וֹ ר ◌ְ ׁ ◌ָ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
וצדקתוֹ
לי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ְוגוֹ '.
זרח ◌ַּבחֹ ׁ ◌ֶש ,אוֹ ר ◌ַ ◌ְ
לעדַ◌ ָ◌ .
עמדת ◌ָ ◌ַ
ֹ ◌ֶ ◌ֶ

ּבארץ
ּביצרֹו ִּ -גּבֹור ָ ָ ֶ
ּבּתֹורה ִּגּבֹור ְ ִ ְ
ּבארץ ִּגּבֹור ַ ָ
אדם ִּגּבֹור ָ ָ ֶ
ּכׁשּבן ָ ָ
ְ ֶֶ
יבר3
יׁשרים ְ ָֹ
יתר ָאז ּדֹור ְ ָ ִ
מׁשיכּות ֶ ֶ
ונמׁשּ 3בֹו ְ ִ
ֹולה אֹורֹו ְ ִ ְ ָ
וּדאי ע ֶ
ַַ
זרעוֹ וגו' )קיב ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף קצ"א[(:
יהיה ◌ַ ◌ְ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ דּ וֹ ר
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואמר) ,תהלים קיב( ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ארץִ◌ ,גּ ּבוֹ ר ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,גּ ּבוֹ ר
אדם ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יברְּ◌ .$כ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ְ ָֹ ◌
יתר,
משיכ ּות ◌ֶ ◌ֶ
ונמשּ ,בוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
ודּ אי .עוֹ ◌ֶלה אוֹ רוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ארץ ◌ַ ◌ַ
יצרוֹ ִ◌ -גּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ
ראינ ּו
והרי ◌ָ ◌ִ
אבאֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
יברּ ָ◌ ,כת ּובַ◌ ָ◌ .
יברֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,,
יש ◌ִרים ◌ְ ָֹ ◌
◌ָאז דּ וֹ ר ◌ְ ׁ ◌ָ
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I

ראשי
מדים ◌ָ ׁ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכ ,עוֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ברים ◌ֶ ◌ְ
מרים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
לפי
אחד אוֹ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
אמר לוֹ ִ◌ּ ,תינוֹ ק ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
ללמד ּתוֹ ◌ָרה
אדם ◌ָ ּב ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶּ
מבטח ◌ָ ◌ָ
נתםָ◌ ְ◌ 4◌ ,
ׁ◌ָש ◌ָעהּ ְ◌ ,ב ◌ִלי ◌ַכ ◌ָ ּו ◌ָ ◌ָ
זכה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
למה ,א
דעת ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
עמדוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
אבל ◌ֶזה ׁ ◌ֶשאוֹ רוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ַעל ◌ָ ◌ְ
ראלָ◌ ֲ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
להריח ּ◌ַת ּפ ּו ◌ַח
וער ◌ָגּ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּכְ◌ .,ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חלקוֹ .
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ .

ֹולם ַה ֶּזה
ּבבנים ָּבע ָ
ּברִ ָ ְ 3
ׁשּמת ָ ֵ
ׁשרי הּוא ִמי ֶ ִ ְ
ַא ְ ֵ
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ וגו' )קיב ,ב( :
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
תב ◌ֵר,
אש ◌ֵרי ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ -
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יחידי ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ילִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בנים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
אלימל,
ממ ׁ ◌ְש ּ ◌ַפ ◌ַחת ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
איש ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ַ ◌ִ
לאיש ּה ◌ִ ׁ
לנעמי מוֹ ◌ַדע ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
חיל ◌ִ ◌ִּ
רבי ◌ְרח ּו ◌ַמאי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיב( ◌ִגּ ּבוֹ ר
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ּב ◌ַעז ◌ְוגוֹ ' )רותב(ִּ◌ ַ◌ .
בנים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
תב ◌ֵרְּ◌ ,ב ◌ָ ◌ִ
אש ◌ֵרי ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
גמא
ראהּ ַ◌ ,ב ◌4דּ ◌ְ ◌ָ
יחידי ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .בֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
ילִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ֵ
מתפ ◌ֵר ׁש ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְלמ"הּ ָ◌ ,כאן
מלאּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
אדם יהו"ה ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
לע ◌ְ ׂ
רש ◌ְ ◌ֶ
מתפ ◌ֵ ׁ
מלא יהו"הּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ה.ם ◌ָ ◌ֵ
◌ֵי ׁש ◌ַ ּבגּ ּוף ◌ַ ◌ֵ
◌
ָ
ועם מנצפ ּ
אפתח ◌ְל,
ואני ◌ֶ ◌ְ ּ◌ַ
וש ◌ַבעִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
עש ◌ִרים ◌ָ ׁ ◌ֶ
"ך ◌ֵהם ◌ֶ ◌ְ ׂ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ תִ◌ ְ◌ ,
מאר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת,
אדםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
גמת ◌ָ ◌ָ
ישרְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌4דּ ◌ְ ◌ַ
◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ׁ ָ◌ ,
ועפר
אש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ארב ◌ָעה ◌ְיסוֹ דוֹ ת ׁ ֵ◌ -
יש ◌ַ ּבגּ ּוף ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְוה ּוא אוֹ ר ◌ָגּ דוֹ לּ ָ◌ ,כׁ ֵ◌ ,
כחוֹ תּ ֵ◌ ְ◌ .
המית,
ואל ּו ◌ֵהם :ר ּו ◌ַח ◌ַה ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ּ ֹ
והם ◌ַ ◌ְ
מיםֵ◌ ְ◌ ,
ר ּו ◌ַח ּו ◌ַ ◌ִ
מצד
לנש ◌ָמהֵ◌ ְ◌ .
והנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
והנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המיתְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הב ◌ֲ ◌ִ
ְונפ ׁש ◌ַ ◌ַ ּ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
והם ◌ִ ◌ַ ּ
ה*מאל.
◌ַ ◌ְ ֹ
]זוהר חדש מדרש רות )דף קב[(.
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I

לאיׁש
ּתׁשּובה ָ ִ
ֹוררת ְ ָ
מתע ֶ ֶ
ִמן ַהה' ִ ְ
לנש ◌ָמה.
מהנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ה*כל ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
עלים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהֶ◌ ֵ◌ ַ◌ :
והם ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
המית
הב ◌ֲ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהּ .ו ◌ִמן ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ ּ
נמש ◌ֶכת ◌ִמן ◌ַ ◌ְ
ה*כל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ֶ
ְותאות ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
להנהיג
המית ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֲ ◌ִ
ונפש ◌ַ ◌ַ ּ
מתן ◌ִעם ◌ַהגּ וֹ ◌ִיםׁ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
המ ◌ָ*א ּו ◌ַ ּ◌ָ
◌ָיבא ◌ַ ּ◌ַ
ּ
ּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָגּ לְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
ותאות ◌ַ ּ◌ִ
לאכילה ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָיה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
האיבריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵי ◌ְלכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
וחמ ◌ָ.ה
המית )מן הרוח ארבע רוחות ,קר וחם קיץ וחרף(ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
הב ◌ֲ ◌ִ
הנּ ◌ֶפ ׁש ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ◌ֶ
ּ
והם :אחה"ע
נזכרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
עש ◌ִרים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִתיוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ׂ
ּ
מל ׁשוֹ ן,
מחי ,,דטלנ"ת ◌ִ ◌ָ
מ*פתים ,גיכ"ק ◌ֵ ◌ֵ
מגּ רוֹ ן ,בומ"ף ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
.ינּ ◌ִיםּ ֵ◌ ְ◌ .
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
נכללים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
המקוֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חמשת ◌ַ ּ◌ְ
ואל ּו ◌ֲ ◌ֵ ׁ ◌ֶ
זסצר"ש ◌ִמ ◌ִ ◌ַ
נברא ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוף.
בהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האיבריםּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
מנהיגים ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
כחוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ֹּ
ועליהם
אדםֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קרא ּו ◌ָ ◌ָ
האר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ַועליהם ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
צלמוֹ ּ .ו ◌ִמן
האדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
אהים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ברא ◌ֱ ◌ִ
הכת ּוב) ,בראשית א( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ירא
האדם ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
האדוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
לאדוֹ ◌ֵני ◌ָ ◌ֲ
יראה ◌ַ ◌ֲ
ררת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַה ּיוֹ "ד ◌ִ ◌ְ
ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאישּ .ו ◌ִמן ◌ַהו' ◌ִ ◌ְ
ררת ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ָ ◌ִ ׁ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ממנּ ּוּ .ו ◌ִמן ◌ַהה' ◌ִ ◌ְ
◌ִ ּ◌ֶ
מצווֹ תְ◌ ,וא
שים טוֹ ◌ִבים ּו ◌ִ ◌ְ
מע ◌ִ ׂ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
לאדם ּתוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמן ◌ַהה' ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ררים ◌ַ ◌ֲ
צלמוֹ ְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
סתר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
ה.ם ◌ַ ◌ִ
ֶיחטאֶ◌ .זה ּו ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ֱ ◌ָ
אדם.
נסתר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ה.ם ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ִנסתר ◌ְ ּבעוֹ ◌ָלמוֹ ּ ָ◌ ,כ ,ה ּוא ◌ֶזה ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָּ
ארב ◌ָעה ׁ ◌ֵשמוֹ ת :יהו"ה .יהו"ה .יהו"ה .יהו"הַ◌ ְ◌ .ודע
ודע ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ
קרא ּו ג ּוף,
ארב ◌ָעה ◌ְיסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
גמת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
האר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌4דּ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֵ ּ
אל ּו
איבריםַ◌ ְ◌ .
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
למאתים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
.טים ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מתפ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
והם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
מתעלים
למעלהֵ◌ ְ◌ ,
זכ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ארבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ִ
יש ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
הארב ◌ָעה ◌ֵ ׁ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הברת י'
נקדּ וֹ תִּ◌ .כי ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
ונקראים ◌ְ ◌4
הזכ ◌ְרנ ּוִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הארב ◌ָעה ג ּו ◌ִפים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ַעל ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ויש ◌ַעל
בהברת ה' ◌ָאהׁ ֵ◌ ְ◌ .
בהברת ו' אוֹ ּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
בהברת ה' ◌ֵאהּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
◌ִאיּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
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נגד
לאר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מנהיגים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
טעמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הנּ ◌-קדּ וֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
נקראים
והם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה.פליםֵ◌ ְ◌ ,
היסוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְר ◌ָ ּכ ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם מוֹ ◌ָצא ◌ַ ◌ְ
ַרגלי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ֵ
לש ◌ֶלת.
לשא ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ֶ
זרקא ּ◌ְת ◌ִ ׁ ◌ָ
והם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טעמיםֵ◌ ְ◌ ,
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועליהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ ◌ְ4נקדּ וֹ תֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
הטהוֹ ר ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
אדם,
וכן ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
והקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ֵשם הוי"הֵ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ְֶוזה ּו ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ִ
סתר ◌ַ ◌ָּ
אר ◌ַ ּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֵשםִ◌ :איָ◌ ,אה ,אוֹ ,
התפ ◌ְ.ט ּו ◌ַ ◌ְ
לבדּ ּה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִמן ◌ָהא' ◌ְ ◌ַ ◌ָ
עלםִּ◌ ,כי ה ּוא מוֹ ◌ִציא ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ּ
.ק ◌ֵ ּבל.
הנּ ◌ְ ◌ָ
התפ ◌ֵ.ט ה"א ◌ַ ◌ֶ
האלף ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ָאהּ .ו ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וה ּיוֹ "ד
וה.ני מוֹ ◌ִלידַ◌ ְ◌ .
מקבל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הברוֹ ◌ָתיו ◌ִאי אוֹ ׁ ִ◌ ָ◌ -
◌ ◌ְַוגם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ֲ ◌ָ
נקרא
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכלַ◌ ְ◌ .
מתפ ◌ֵ.ט ◌ַ ּ ֹ
עלם ׁ ◌ֶשל ◌ִאי מוֹ ◌ֶרה ◌ִּכי ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ
עלם ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ֶרה ◌ִּכי ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
הנּ ◌ְ ◌ָ
וה ּיוֹ "ד ◌ַ ◌ֶ
וה.ני מוֹ ◌ִלידַ◌ ְ◌ .
מקבלִ◌ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ ׁ
זרקאִּ◌ ,כ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֵּכן ה ּואִּ◌ ,כי
הראשוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ָ ◌ִ ׁ
ועל ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכֹלַ◌ ְ◌ .
מתפ ◌ֵ.ט ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
וה.נ ◌ָ ּיה ּ◌ְת ◌ִל ׁ ◌ָשאָּ◌ ִ◌ ,
מרכ ◌ֶבת :ת"ל
מלה ◌ֶּ◌ ְ◌ 4
ה ּוא מוֹ ◌ֶרה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ סוֹ ףִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
מה ◌ֵּכן ◌ִהיא,
וה.לי ׁ ◌ִשי ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ֶ
שאת ◌ַהת"לִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ש"אִּ◌ .כי ◌ִהיא נוֹ ◌ֵ ׂ
לש ◌ֶלתִּ◌ ,כ ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
הכֹל ּפוֹ ◌ִנים ׁ ◌ָשם )ועל זה כון המחבר באמרו(.
המ ׁ ◌ְש ּ ◌ַפ ◌ַעת ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַ ּ◌ַ
לתל ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
גמא ◌ַה ּזוֹ  :יוֹ ◌ֵסי יוֹ ◌ֵסי יוֹ ◌ֵסי יוֹ ◌ֵסי.
ארב ◌ָעה ׁ ◌ֵשמוֹ תּ ַ◌ ,ב ◌4דּ ◌ְ ◌ָ
ודע ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ
למאתים
.טים ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מתפ ◌ְ ◌ִ
קרא ּו ג ּוףּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אר ◌ַ ּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ ֵׁיש ◌ַ ◌ְ
נקדּ וֹ ת,
קרא ּו ◌ְ ◌4
אר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
ויש ◌ַ ◌ְ
איבריםׁ ֵ◌ ְ◌ .
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ְוהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
טעמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
הנּ ◌4קדּ וֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מתעלים ◌ַעל ◌ַהגּ ּוףֵ◌ ְ◌ .וי ׁש ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ֵ
וקדוֹ ׁש,
נסתר ◌ְ ◌ָ
שה ׁ ◌ֵשם ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ועל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מנהיגים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ תַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רבי ◌ְרח ּו ◌ַמאי
לנּ ◌4קדּ וֹ תִּ◌ ַ◌ .
והאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת גּ ּוף ◌ַ ◌ְ
עמיםָ◌ ְ◌ ,
ְוהנּ ◌4קדּ וֹ ת גּ ּוף ◌ַל ◌ְּט ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ
זכה
אש ◌ֵרי ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶּ
יהיה ◌ַ ◌ְזרעוֹ ְ◌ ׁ ַ◌ .
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיב( ◌ִגּ ּבוֹ ר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ליד.
ואם א ,ה ּוא הוֹ ◌ֵלִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ְ ◌ָ
בנים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ .
להתב ◌ֵרּ ְ◌ ,ב ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ליד? )תהלים כה(
ליד א ◌ִי ◌ָנּ ◌ֶקה ◌ָרעַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָיד ◌ְ ◌ָ
וכת ּוב )משלי יא( ◌ָיד ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
ליראיו.
סוֹ ד ה' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּפט
ּבמ ְ ָ
ּדבריו ְ ִ
יכל ֵּכל ְ ָ ָ
ּומלוה ְ ַ ְ
ֹונן ַ ְ ֶ
טֹוב ִאיׁש ח ֵ
מלוה וגו' )קי"ב ,ה( ] :זוהר ח"א פ' נח )דף סֶּ◌ ֵ◌ [(.
אלה
טוֹ ב ◌ִאי ׁש חוֹ ◌ֵנן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
איש
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיב( טוֹ ב ◌ִ ׁ
נח ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
ּתוֹ ◌ְלדת ֹ ◌ַ
מש ּ ◌ָפט .טוֹ ב ◌ִאי ׁש ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בריו ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
יכל ּ◌ֵכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
מלוה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
חוֹ ◌ֵנן וּ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
לכל,
קרא טוֹ בְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קמה( טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מלוה,
לכל ◌ַה ◌ֶ ּזה חוֹ ◌ֵנן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מלחמהֹ ּ ַ◌ .
איש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב )שמות טו( ה' ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ָ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ִ ◌ֶ ּ
בריו
יכלכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּוֵּ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
מ.לוֹ ְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
דבר א ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ֶ ◌ָּ
הרי אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ֶ◌ ׁ -ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
אלא ◌ְּב ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטְּ◌ ,כמוֹ
סא.,
מש ּ ◌ָפט ◌ְמכוֹ ן ◌ִּכ ◌ְ ◌ֲ
צדק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר )תהלים פט( ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ

ֹולמים
ֹומדת ְלע ָ ִ
ֹוׂשה ע ֶ ֶ
הּצדקה ֶׁשהּוא ע ֶ
ַ ְָ ָ
צדקתוֹ וגו'
לאביוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
◌ָּ◌ 4
וכ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֵדי
וענ ◌ִ ּיים ◌ְ ◌4
עש ◌ִירים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתק ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ִ◌ ׁ ֲ◌ -
כלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
לזכוֹ ת ◌ֵ ּ
חכמים
לזכוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יקים ◌ִעם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםּ ְ◌ ִ◌ ,
צדּ ◌ִ
לז ּכוֹ ת ◌ַ ◌ִ
באל ּוְ◌ ִ◌ :
◌ִ ◌ְ ּ
הרי ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,זוֹ ◌ֶכה
ענ ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ִירים ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ
לזכוֹ ת ◌ֲ ׁ ◌ִ
טפ ׁ ◌ִשיםּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִעם ◌ִ ּ ◌ְ
)קיב ,ט( ] :זוהר ח"א פ' ויגש )דף רח[(.
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יכל יוֹ ◌ֵסף
הח ◌ִ ּיים ◌ְוא ◌ָ ֹ
ונקשר ◌ְ ּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
לח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
האדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,תהלים
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עליו ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִבים ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ַ ◌ִ
להתאפק ◌ְ ֹ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
קרנוֹ ◌ָּתרוּ ם ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד.
לעד ◌ַ ◌ְ
עמדת ◌ָ ◌ַ
צדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאביוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
קיב( ּ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
ראהּ ָ◌ ַ◌ ,
עליו ◌ֶאת
וה ׁ ◌ְש ◌ִליט ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ממנּ ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
נפרדים ◌ִ ּ◌ֶ
והאדם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכלָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
מלַ◌ ,על ◌ַ ּ ֹ
היה ◌ֶ ◌ֶ
האדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
מהם
טפ ׁ ◌ִשים ּו ◌ֵ ◌ֶ
מהם ◌ִ ּ ◌ְ
רש ◌ִעיםֶ◌ ֵ◌ ,
מהם ◌ְ ׁ ◌ָ
יקים ּו ◌ֵ ◌ֶ
צדּ ◌ִ
מהם ◌ַ ◌ִ
מיניםֶ◌ ֵ◌ ,
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
חכמיםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכ ◌ָּלם ◌ְּכ ◌ֵדי
וענ ◌ִ ּיים4◌ ְ◌ ,
עש ◌ִירים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מתק ◌ְ ּי ◌ִמים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ׁ ֲ◌ ,
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
לזכוֹ ת ◌ֵ ּ
חכמים
לזכוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
רש ◌ִעיםּ ְ◌ ִ◌ ,
יקים ◌ִעם ◌ְ ׁ ◌ָ
צדּ ◌ִ
לז ּכוֹ ת ◌ַ ◌ִ
באל ּוְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ְ ּ
הרי ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,זוֹ ◌ֶכה
ענ ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ִירים ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ
לזכוֹ ת ◌ֲ ׁ ◌ִ
טפ ׁ ◌ִשיםּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִעם ◌ִ ּ ◌ְ
הח ◌ִ ּייםְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ֵנּ ה
ונקשר ◌ְּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
לח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
האדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
עמדת
וצדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מדת ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
שה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
דקה ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
הצ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
אמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אלעזר ◌ָ ◌ַ
לאביוֹ ◌ִניםַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לעדִ◌ ּ .פ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
צדּ יק,
אחד וּ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ִ
עמוּ ד ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
העמיד אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ
ְוהצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ַ ◌ִּ
הק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ,וזה ה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ֶקה ◌ְ ◌ָוזן
◌ ◌ַ ◌ַ ּ
להשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַה ◌ָגּ ן
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
כלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַל ּ ֹ
ראשים.
לארב ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
מ.ם ◌ִי ּ ◌ָפ ◌ֵרד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ָ

יׂשראל
ּכנסת ִ ְ ָ ֵ
לעד  -זֹו ְ ֶ ֶ
עמדת ָ ַ
צדקתֹו ֹ ֶ ֶ
ְִָ
יפ ◌ֵרד? ◌ֶ ◌ָּ
והמ ׁ ◌ְש ◌ֶקה ׁ ◌ֶשל
המזוֹ ן ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
מ-ם ◌ִי ּ ◌ָפ ◌ֵרדַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ִ ּ ◌ָ
אלא ◌ַ ◌ָּ
ּו ◌ִ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ֶקה
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
הכלַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הגּ ן ◌ַ ּ ֹ
◌ַה ◌ָנּ ◌ָהר ◌ַהה ּוא נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ָ
מתפ ◌ֵזר ◌ַ ◌ַּ
להיוֹ ת
צפים ◌ִ ◌ְ
וכמה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ּ ◌ִ
לארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
צדדים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אלי,
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
אמר )תהלים קמה( ◌ֵ ◌ֵ
מ.םְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לה ּזוֹ ן ◌ִ ◌ָ
מש ◌ִקים ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ◌ ׁ 4
נתן
עתוֹ ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ּ ,פ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
אכלם ◌ְ ּב ◌ִ ּ
להם ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וא ּ◌ָתה נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ֵ ּבר ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְי ◌ַ ׂ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
לעד  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עמדת ◌ָ ◌ַ
צדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
צדּ יקָ◌ ְ◌ ִ◌ .
לאביוֹ ◌ִנים ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
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I

מדת ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ָש ◌ֵלםָ◌ .ר ׁ ◌ָשע
ׁ◌ֶש ּ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ,היא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֹ ּ .
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
מלכ ּות עוֹ ◌ְ ◌ֵ
וכעס  -זוֹ ◌ַ ◌ְ
ִיראה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֶ
הצל
קדּ ׁשְ◌ ,ל ◌ַק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
מים ◌ִהיא ◌ֵּבית ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
מלכ ּות ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
הענ ◌ִ ּיים ◌ְ ּבתוֹ ּ ֵ◌ ַ◌ ,
לחן
צדקהֹ ָ◌ ,
נקרא ◌ַגּ ◌ַּבאי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראשית ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ֵ ׁ ◌ִ
.כינהּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לאביוֹ ◌ִניםִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ,גּ ◌ָ ּב ◌ֵאי
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
ְולז ּון ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ָ
צדקה.
תנים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נגד ◌ָ ּכל ◌ַהנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָכר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
טלים ◌ָ ׂ
צדקה נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ

וחּיים
לז ֵּמן לֹו ִקּיּום ְ ַ ִ
האדם ְ ַ
ֹומדת ַעל ָ ָ ָ
לעד  -ע ֶ ֶ
עמדת ָ ַ
ֶֶֹ
לעד וגו'
עמדת ◌ָ ◌ַ
צדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאביוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא
פ' בהעלותך )דף קנ"גּ [(.ו ◌ְביוֹ ם ◌ָ ◌ִ
הקים ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
לעד ◌ַ ◌ְ
עמדת ◌ָ ◌ַ
צדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
לאביוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קיב( ּ ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
קרנוֹ
אמר )משלי
לאביוֹ ◌ִניםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ּ ◌ִפ ◌ַ ּזר? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּ◌ָתר ּום ◌ְּב ◌ָכבוֹ דִ◌ ּ .פ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מיענ ּו
להש ◌ִ ◌ֵ
עלמא? ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מפ ◌ֵ ּזר ◌ְונוֹ ◌ָסף עוֹ דָ◌ .יכוֹ ל ּ ◌ִפ ּז ּור ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יא( ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ַ
נאהַ◌ .מה ◌ֶזה
לענ ◌ִ ּייםִ◌ ּ ,פ ּז ּור ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
לאביוֹ ◌ִניםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ִפ ◌ַ ּזר ◌ָ ◌ַ
עשרְ◌ .ונוֹ ◌ָסף עוֹ ד ְּ◌ -ב ◌ַח ◌ִ ּיים.
כלְ◌ .ונוֹ ◌ָסף עוֹ ד ְּ◌ -ב ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְונוֹ ◌ָסף עוֹ ד? ◌ַּב ּ ֹ
)קיב ,ט( ]זוהר ח"ג

מפ ◌ֵ ּזר ◌ְויוֹ ◌ֵסף עוֹ דַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
יש ◌ְ ◌ַ
להיוֹ תׁ ֵ◌ :
צרי ,לוֹ ◌ִ ◌ְ
ּ ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
◌ְונוֹ ◌ָסף? ◌ֶ ◌ָּ
מיתה ,ה ּוא גּ וֹ ◌ֵרם
אלא אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ּבוֹ ◌ִ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מעלה ◌ְלהוֹ ◌ִסיף לוֹ ַ◌ ָ◌ .
מח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּתוֹ ◌ֵסף ◌ֵ ◌ַ
לענ ◌ִ ּייםְ◌ ,מעוֹ ◌ֵרר
מעיד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הפס ּוק ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייאָ◌ ּ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
מחה
וש ◌ְ ◌ָ
נמצא ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ִ ׂ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶותָ◌ ְ◌ ,
◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ְלהוֹ ◌ִסיף ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
והאדם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם ◌ֶאת ◌ֶזהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי ,לוֹ  ,אוֹ תוֹ ◌ֵעץ
למעלהָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
מגן ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶות ◌ֵ ◌ֵ
הח ◌ִ ּיים עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
עליוְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ֵעץ ◌ַ ◌ָּ
ּ
לעד )תהלים קיא(ַ◌ .מה ◌ֶזה
עמדת ◌ָ ◌ַ
צדקתוֹ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְונוֹ ◌ָסף עוֹ ד )כמו שנאמר(ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
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לזמן לוֹ ◌ִק ּי ּום ◌ְ ◌ַ
האדם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מדת ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לעד? עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עמדת ◌ָ ◌ַ
ֹ ◌ֶ ◌ֶ
וח ◌ִ ּייםְּ◌ .כמוֹ
תנים לוֹ ּ ֵ◌ ְ◌ ,
ואל ּו
הח ◌ִ ּייםּ ָ◌ ,כַ◌ ,גּ ם נוֹ ◌ְ ◌ִ
לגבי ◌ַ ◌ַ
נתן לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְועוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ַ
להצילוֹ ּו ◌ְלהוֹ ◌ִסיף לוֹ ◌ַח ◌ִ ּיים.
מדים ◌ָ ◌ָ
אילנוֹ ת )נותנים לו( עוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ָ
עליו ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
קרן
תה ◌ֶ ◌ֶ
ראהָ◌ ,העוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
קרנוֹ ◌ָתרוּ ם ◌ְּב ◌ָכבוֹ דֹ ּ .
◌ַ ◌ְ
אמרנ ּו ,אוֹ ◌ָ ּ
אחד,
לחב ◌ָרם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
איש ◌ֶזה ◌ָגּ ◌ַרם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ
במה? ◌ַ ּב ◌ָ ּכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָּתר ּוםּ ,ו ◌ַ ּ◌ֶ
מטה.
למ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְלרוֹ ◌ֵקן ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ
עלה ּו ◌ַ ◌ָּ

f
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I

הלל ּו ¤את ׁ¥שם
יהו  © §
עבדי § ¨Ÿ
הלל ּו © § ¥
יה © §
א ©§
הלל ּו¨ ּ
מבר
יהו  § ¨Ÿ
יהי ׁ¥שם § ¨Ÿ
יהו  :ב § ¦
§ ¨Ÿ

 Iשימוש תהלים I

I

להשמיד המינות
הללויה הללו עבדי ה' )קיג ,א(] :שימוש תהלים לפרק קיג[ הוא טוב
להשמיד עבודת כוכבים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּולפי ְכבֹודֹו
לפי ְכבֹודֹו ְ ִ
לׁשּבחֹו ְ ִ
צריְ ַ ְ 3
האחד ָ ִ
ׁשּמׁשּבח ֶאת ָ ֶ ָ
ִמי ֶ ְ ַ ֵ ַ
ׁשבחֹו
צריְ ִ 3
ָּכִ ָ 3
רבי
עבדי ה' וגו' )קי"ג ,א'( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלבּ ִ◌ ַ◌ [(:
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
ּ
עבדי ה'
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יה ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קיג( ◌ַ ◌ְ
חזק ◌ָיה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
הלל ּו ◌ָ ּ
אמר
להתבוֹ ◌ֵנן ּבוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הלל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה'ְּ◌ .ב ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה'?
ואחר ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ,
עבדי ה'ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יהָ◌ ,אז ◌ָל ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
ּ
האחרִ◌ ָ◌ ,
◌ֶא ◌ָלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ]האחד[ ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
צרי* ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ְ ּבחוֹ
צרי* ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ ְ◌ .ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח
לפי ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ָ ּכ* ◌ָ ◌ִ
לפי ◌ְכבוֹ דוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
מגלּ ה ]גלוי ומסבב[ ◌ֶאת ◌ְגּ נ ּותוֹ ,
האחר ◌ְ ּב ׁ ◌ֶש ◌ַבח ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ  -ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ּ
אדם,
*הספד ◌ַעל ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
שה ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
לגלוֹ ת אוֹ תוֹ ַ◌ ְ◌ .
בכל
לגנ ּותוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
צריְּ◌ ,כ ◌ִפי ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ְוא יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ּתוֹ ִ◌ ׁ ,ש ◌ְבחוֹ ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
לפי ◌ְכבוֹ דוֹ .
צריִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ַבח ◌ָ ◌ִ

הללּו ֶאת ֵׁשם ה'
עבדי ה' ַ ְ
הללּו ַ ְ ֵ
ְַ
הכלָ◌ ,מקוֹ ם
רבוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
יש ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֶ ◌ְ
הלל ּו ◌ָי ּהּ ָ◌ ,כאן ◌ֵ ׁ
ראהְ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
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טמיר
להתבוֹ ◌ֵנן ]מקום[ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ִ
לדעת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
לטת ּבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
העין ׁשוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הכֹלּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ּ
"הֵ◌ ׁ ,שם ◌ֶ ◌ְ
הט ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
מיריםּ ,ו ◌ִמיה ּו? ◌ָי ּ
הדּ ◌ָבר
נסתר ◌ַ ◌ָ
וכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
אחדָ◌ ְ◌ ,
אחדְּ◌ ,כל ּו ◌ִלים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ושם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
יהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבח ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
הלל ּו? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
אמר ּו ◌ַ ◌ְ
למי ◌ָ ◌ְ
הלל ּו ◌ָי ּהִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ִמי ◌ַ ◌ְ
יה ◌ְוא ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הלל ּו ◌ָ ּ
נסת ◌ִרים,
נסתרּ ָ◌ ,כֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבח ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
"ה ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ּ
נסתר
להיוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
הכֹל ◌ִ ◌ְ
צריּ ַ◌ ,
וכִ◌ ָ◌ ,
ידענ ּו ◌ִמי ◌ֵהםָ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְּב ◌ִחים א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עבדי
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואמר ◌ַ ◌ְ
עליוֹ ןִ◌ ,גּ ◌ָּלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
סתר ◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ◌ָ
עליוֹ ןַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְּבסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
הלל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה'ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ּו ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ה' ◌ַ ◌ְ
נסתרְּ◌ ,כאוֹ תוֹ
מיריםֶ◌ .זה ּו ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ִמיר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְּט ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
קרא ׁ ◌ֵשםְּ◌ ,כמוֹ
עליוֹ ן ◌ַ ◌ָּ
נסתר
הראשוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
נקרא ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֵשם ה'ׁ ִ◌ ָ◌ .
אמר )שמואל ב ו( ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
התגּ ּל ּות
וגל ּויּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נס ◌ָּתר ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ]זה[ ◌ָגל ּוי] .השני[ ◌ִ ◌ְ
ואמר ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
אמר ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְ ּב ◌ִחים ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
ּ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה.
הרא ּו ◌ִיים ◌ְ ׁ ◌ַ
עבדי ה' ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָּ

מבר3
יהי ֵׁשם ה' ְ ָֹ
ְִ
יהי? ◌ֶ ◌ָּ
יהי  -סוֹ ד
אלא ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ִ
מברַ◌ ,,מה .וֹ ◌ֶנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
יהי ׁ ◌ֵשם ה' ◌ְ ָֹ ◌
◌ְ ◌ִ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִ ◌ְ
ההמש ◌ָכה ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
נס ּ◌ָתרְּ◌ ,כמוֹ
הב ◌ִרית ׁ ◌ֶשה ּוא יוֹ "ד ּ◌ַת ◌ְ ּ
י"הַ◌ ,עד סוֹ ד ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ּ
חתוֹ ◌ָנהְּ◌ ,כמוֹ
יהי ,סוֹ ד
הראשית ◌ַּכ ּסוֹ ףּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ָנהִ◌ ׁ ֵ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ּיוֹ "ד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חתוֹ ◌ָנה,
הת ◌ְ ּ
רגּ ה ◌ַ ּ◌ַ
הדּ ◌ְ ◌ָ
מירים ◌ַעד ◌ַ ◌ַ
הט ◌ִ ◌ִ
מט ◌ִמיר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ההמש ◌ָכה ◌ִ ◌ָּ
יה"י
אמר ◌ְ ◌ִ
בראשיתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מתק ◌ֵ ּים ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ּו ◌ַב ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעלה
עשים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֲ ◌ִ ׂ
מארתִ◌ ְ◌ ,
יה"י ◌ְ ֹ ֹ
ָרקיעִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ַ
יה"י אוֹ רְּ◌ .ב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַּ
יהיִ◌ ,מּ .ום
מטה א ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ִ
שים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
מע ◌ִ ׂ
◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ
יהיְּ◌ .ב ◌ָכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ
סת ◌ִרים ,א
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
נס ּ◌ַתר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ןְ◌ ִ◌ ,
מסוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ּסוֹ ד ◌ֶזה ׁ ◌ֶשה ּוא ]המשכה[ ◌ִ ּ
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מתק ◌ֵ ּים ◌ֶ ◌ָּ
נאמר ◌ְּבאוֹ ◌ָתם
מעלהְ◌ ,וא ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דברים ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
כל,
הקדוֹ ׁש ◌ַ ּב ּ ֹ
מת ◌ָ ּב ◌ֵרֵ◌ ַ◌ ,
בזה ◌ִ ◌ְ
מטהּ .ו ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ברים ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
מש ◌ַעד ◌ְמבוֹ אוֹ .
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מברְ◌ ,וגוֹ 'ִ◌ּ ִ◌ ,
יהי ׁ ◌ֵשם ה' ◌ְ ָֹ ◌
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ
לכלֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ָמקוֹ ם
מאיר ◌ַ ּ ֹ
ה.מש ּו ◌ֵ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אירה ◌ִ ּ◌ֶ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
◌ֶזה ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
ועד ◌ְמבוֹ אוֹ ֶ◌ -זה ּו ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ׁ ◌ֶשר
סתרַ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
העליוֹ ן ◌ַ ◌ִ
הראש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ֹ ׁ
לכל,
מ.ם יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
האמ ּו ◌ָנה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ,ו ◌ִ ◌ָ
קש ◌ֶרת ּבוֹ ◌ָ ◌ֱ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
תב ◌ֵארּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,עוֹ ◌ֵמד ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה
מכאן ◌ִנ ּזוֹ ןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ְוהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ
התעוֹ ◌ְרר ּות
והכל עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ◌ִ ◌ְ
מ.םֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
להתב ◌ֵרָ◌ ִ◌ ,
מלמעלה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לה ּזוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ
ברכים ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ.ם
עבדי ה' ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ררים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמעוֹ ◌ְ ◌ִ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
התגּ ּל ּותּ ָ◌ ,כת ּוב
אמרנ ּוּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁשְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֵשם ה'.
עבדי ה' ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ

ּתּלק
מס ַ ֵ
ּקּב"ה ִ ְ
הרי ַה ָ ָ
ֹולם ֲ ֵ
צּדיקים ָּבע ָ
נמצאים ַ ִ ִ
ׁשאין ִ ְ ָ ִ
ּבׁשעה ֶ ֵ
ְ ָָ
להם
ּגּלה ָ ֶ
מת ַ ֶ
ולא ִ ְ
מהם ְ ֹ
ֵֶ
ואמר,
◌ִמי ◌ַ ּכה' ◌ֱא ◌ֵהינ ּו וגו' )קיג ,ה( ] :זוהר ח"א פ' מקץ )דף קצדָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יהי ◌ָל ׁ ◌ָש ◌ֶבת ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מי ◌ַּכה'
גב ◌ִ
המ ◌ְ ◌ִ ּ
אהינ ּו ◌ַ ּ◌ַ
)תהלים קיג( ◌ִמי ◌ַּכה' ◌ֱ ◌ֵ
לש ◌ֶבת ֶ◌ ׁ -ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ] ,על כסא
התעלה ◌ֵ ◌ַ
יהי ◌ָ ׁ ◌ָ
גב ◌ִ
המ ◌ְ ◌ִּ
◌ֱ ◌ֵ
אהינ ּו ◌ַ ◌ַּ
יקים
צדּ ◌ִ
נמצאים ◌ַ ◌ִ
למ ◌ָּטהּ ְ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
התגּ ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ
כבודו למעלה[ ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
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ילי
המ ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ִ
מתגּ ◌ֶ ּלה ◌ָ ◌ֶ
מהם ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מסת ◌ֵּלק ◌ֵ ◌ֶ
הרי ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ,
להםַּ◌ ַ◌ .
נמצאים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
יקים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
לראוֹ ת ְּ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
יח ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
להש ◌ִגּ ◌ַ
חתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
נגד ◌ַ ּ◌ַ
דרגוֹ ◌ָתיו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ה ּוא יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,ה ּוא
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
להיטיב ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
נמצאים ◌ַ ◌ַ ּ
עליהםִ◌ ,מּ .ום
יח ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מהם ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְוא ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
מס ּ◌ִתיר ◌ֵ ◌ֶ
מסת ◌ֵּלק ּו ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
היסוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י(
והק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,
יקים ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א ◌ִ ◌ָּ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ָ ּ
ְוצ ◌ִדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ
גלה ◌ֶאת ׁ ◌ְשמוֹ
◌ַ ◌ָ ּ
ואת
ונחלתוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
חלק גּ וֹ ◌ָרלוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לבדּ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁשַ◌ ,רק ◌ְ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ֵּ
חלק ◌ַ ◌ָ ּ
נתב ◌ֵאר,
והנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מגנּ יםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לממנּ ים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ◌ 4
חלק ה'
וכת ּוב ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
עליוֹ ן גּ וֹ ◌ִים ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
הנחל ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לב( ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נחלתוֹ .
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
◌ַע ּמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ

ּצּדיק
יֹוסף ַה ַ ִ
למעלה ֵ -
צּדיק ְ ַ ְ ָ
ּדיקים ַ ִ
ׁשני ַצ ִ ִ
ׁשכינה ֵּבין ְ ֵ
עכׁשו ְ ִ ָ
ְַ ָ
המארח
ּגבירה ְ ֶוזה ַ ְ ָ ֵ ַ
ּבעל ַה ְ ִ ָ
ּבנימין ֶזהּו ַ ַ
למ ָּטה ִ ָ ְ ִ -
ְַ
הב ◌ִית וגו' )קיג ,ט( ] :זוהר ח"א פ' בראשית )דף מז[(.
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
ונמ ◌ְּכ ◌ֶרנּ ּו
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ִּביה ּו ◌ָדה )בראשית לז( ◌ְלכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
היסוֹ ד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
חטא ◌ֶאל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ
בגלל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
מעאליםּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַל ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
והפרידוֹ
עצה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ונתן ◌ֵ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ארץ ◌ֶ ◌ְ
תה ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
למכר אוֹ תוֹ ִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל
היה ◌ֶ ◌ְ
וכָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוֶ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ
היה לוֹ ◌ְיסוֹ דָ◌ ְ◌ .
חלק ׁ ◌ֶש ּלוֹ א ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל
היה ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ
ועזרוֹ תּ .ו ◌ֶמה ◌ָ ◌ָ
לשכוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הב ◌ִית ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְיה ּו ◌ָדה? ◌ַהר ◌ַ ◌ַּ
תהלים ספר חמישי | כד לחודש | מזמור קיג
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קדש
והיכל ּו ◌ֵבית ֶֹ ◌ ׁ
למטה? א ּו ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
נימיןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ִ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
לפי
מחלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ְיה ּו ◌ָדה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםּ .ו ◌ְרצ ּו ◌ָעה יוֹ ◌ֵצאת ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
לחלקוֹ ׁ ◌ֶשל
ונכנסה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
היה ◌ִמ ◌ִּמ ◌ְ ◌ָזרחָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ַגּ ם ◌ִדּ ◌ְגלוֹ ◌ָ ◌ָ
מזרחֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ְיה ּו ◌ָדה
זב ◌ַח ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
הרי ◌ַ ּ◌ִ
זב ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ֵּ
נבנה ◌ַ ּ◌ִ
ועליה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נימיןָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמד ◌ִ ◌ֶּ
הכ ּ ◌ֵסא ◌ַעל
עמד ◌ַ ◌ִּ
מל ◌ֶדתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
ות ◌ֲ ֹ
ארנ ּו )בראשית כט( ◌ַ ּ◌ַ
היהְּ◌ ,כ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
נגד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הרביעי )מלכות(ְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
עמ ּו ◌ָדיוְ◌ ,וה ּוא ּתוֹ ◌ֵמִ◌ ִ◌ ְ◌ ָ◌ ,
◌ַ ּ
לראש
היתה ◌ְ ֹ ׁ
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאסוּ ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
וכת ּוב ◌ָ ּב ּה )תהלים קיח( ◌ֶ ◌ֶ
רביעיתָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ארנ ּו ◌ְ ּבסוֹ ד
מזב ◌ַחְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
אחז ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ּ
ודודְּ◌ ,בנוֹ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ִפ ◌ָנּ הִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אליוֶ◌ .זה ּו
תה ◌ֵ ◌ָ
עליו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מצטער ◌ָ ◌ָ
הצ ◌ִדּ יק ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
האמ ּו ◌ָנהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֱ
לקרב אוֹ ◌ָ ּ
בנימין ◌ַ ◌ַ ּ
נימין
זכה ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליו ◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ םִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לג( חוֹ ◌ֵפף ◌ָ ◌ָ
תפיו
מארח ◌ַל ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ֵ ּבין ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
ונעשה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
למ ◌ָּטהׂ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ִדּ יק ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ַ ּ
ערב.
חלקוֹ ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
ׁ ◌ָש ◌ֵכןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ְ

ֹולמים
ּמקּדׁש ֵּבית ע ָ ִ
נקרא ֵּבית ַה ִ ְ ָ
ְִָ
הצ ◌ִדּ יק,
יקיםַ◌ .צ ◌ִדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
כינה ◌ֵּבין ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ִ
ועכשו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
למעלה  -יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ
לכן
המארחֵ◌ ָ◌ .
וזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
בירהֶ◌ ְ◌ ,
הגּ ◌ִ ◌ָ
נימיןֶ◌ .זה ּו ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
למ ◌ָּטה ִּ◌ -ב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
תכ ◌ֶּלה ]ס"א
הב ◌ִיתֶ◌ ,זה עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
עקרת ◌ַ ◌ַּ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיג( מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
הב ◌ִיתּ ַ◌ ִ◌ .
עקר ◌ָהעוֹ ◌ָלם
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
חתוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
כינה ּ◌ַת ◌ְ ּ
שמתגלה[ ,זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
נקרא ◌ֵ ּבית
לכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטהֹ ֵ◌ ָ◌ .
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ
יקים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
רחל ◌ֵּבין ׁ ◌ִש ◌ֵני ◌ַ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֵ
למים ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְז ◌ֵּב ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ֵּבית עוֹ ◌ָ ◌ִ
קדּ ׁש ◌ֵ ּבית עוֹ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
למיםִּ◌ ַ◌ .
◌ַ ◌ִּ
היה ◌ִ ּב ◌4יר ◌ָ.תוֹ
יר.תוֹ ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ּב ׁ ◌ִשיה,
כינה ◌ִּב ◌ָ◌ 4
.רתה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אבל ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נימיןָ◌ ֲ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למעלה
הרי עוֹ ◌ַלם הוֹ ד ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לה ◌ֵּבית עוֹ ◌ָ ◌ִ
א קוֹ ◌ֵרא ◌ָ ּ
הלל ּו ◌ָי ּה.
ולכן ◌ַ ◌ְ
כינהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מחה  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
למטהֵ◌ .אם ◌ַ ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
תהלים ספר חמישי | כד לחודש | מזמור קיג
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הּבנים
ּבית ֵאם ַ ָ ִ
ׁשהיא ִע ַּקר ַה ַ ִ
רחל ֶ ִ
ּבית  -זֹו ָ ֵ
עקרת ַה ַ ִ
מֹוׁשיבי ֲ ֶ ֶ
ִ ִ
לאה
ׂשמחה  -זֹו ֵ ָ
ְֵָ
עקרת ◌ַה ◌ַ ּב ◌ִית וגו' )קיג ,ט( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנדַ◌ [(.ו ◌ַ ּי ◌ְרא
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח,
לאה ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
ה' ◌ִּכי ◌ְ ׂ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שנ ּו ◌ָאה ◌ֵ ◌ָ
יבי
הללוּ ◌ָי ּה .מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
מחה ◌ַ ◌ְ
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
הב ◌ִית ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
עקרת ◌ַ ◌ַּ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
מחה -
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִיתֵ◌ .אם ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְ ׂ
רחלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִע ◌ַ ּקר ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִית  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
הב ◌ִית  -זוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ּ◌ָ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
אחר מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
לאהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
זוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ַ ּ
מחה ֶ◌ -זה
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
מנהגֵ◌ .אם ◌ַ ◌ָ ּ
עליו ה ּוא ◌ָ◌ ְ◌ 4
עקר ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ָ◌ ,
חדוה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ּבוֹ ,
וכל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ַה ּיוֹ ◌ֵבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ִ ׂ
הכל
הכֹלִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַ ּ ֹ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
ְוהפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ַ ◌ְּ
◌ ◌ַ ּ ◌ָ
הלל ּו ◌ָי ּה.
הפס ּוק ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ִס ּי ּום ◌ַ ּ ◌ָ
◌ְּבסוֹ ד ◌ָקדוֹ ׁשַ◌ ְ◌ ,
)תהלים קיג(

לאה
ׂשמחה  -זֹו ֵ ָ
הּבנים ְ ֵ ָ
רחלֵ .אם ַ ָ ִ
הּבית  -זֹו ָ ֵ
עקרת ַ ַ ִ
מֹוׁשיבי ֲ ֶ ֶ
ִ ִ
הב ◌ִית וגו' )קיג ,ט( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנזָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
מחה
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
הב ◌ִית ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
עקרת ◌ַ ◌ַּ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
ואמר ,מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
עקרת
מרת :מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
הק ◌ד ׁש אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייא ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
הללוּ ◌ָי ּהַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
עקרת
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
לאה .מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
מחה  -זוֹ ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
רחלֵ◌ .אם ◌ַ ◌ָ ּ
הב ◌ִית  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ַ ּ
מחה ]הללויה[ ֶ◌ -זה
ש ◌ֵ ◌ָ
חתוֹ ןֵ◌ .אם ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְ ׂ
הת ◌ְ ּ
הב ◌ִית ֶ◌ -זה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ַ ּ
הלל ּו ◌ָי ּה.
העליוֹ ןִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ

ׁשבה
והאם ָ ָ
ּקּב"ה ְ ָ ֵ
לפני ַה ָ ָ
ּבזכּיֹות ִ ְ ֵ
ּומרּבים ִ ְ ֻ
ֹולם ַ ְ ִ
ּבני ָהע ָ
כׁשּׁשבים ְ ֵ
ְֶ ִָ
ׁשּובה
נקרא ְת ָ
ּבנים ָאז ֶזה ִ ְ ָ
ּומכּסה ַעל ַה ָ ִ
ְ ַָ
הב ◌ִית וגו' )קיג ,ט( ] :זוהר ח"א פ' ויחי -דף ריח[:
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
הב ◌ִנים
יצחקּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קיג( ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ
תהלים ספר חמישי | כד לחודש | מזמור קיג
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I

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן,
אמר ◌ַ ◌ִּ
הב ◌ִנים ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ָ ◌ַ
הידוּ ◌ָעהּ ָ◌ ַ◌ .
האם ◌ַ ◌ְ
יהֵ◌ ָ◌ .
מחה ◌ַ ◌ְ
ש ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ׂ
הללוּ ◌ָ ּ
ואחד
זכר ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ָ
בנים ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ֶ◌ ,
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
בכרי ◌ִי ◌ְ ׂ
ליעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות ד( ◌ְ ּב ◌ִני ◌ְ ִֹ ◌
נתן אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
נקבהַ◌ .ה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לאברהם,
נתן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אתפ ◌ָארּ ַ◌ .בת ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ְּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ ,
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
וכת ּוב )ישעיה מט( ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ
כלּ ַ◌ .בת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית כד( ◌ַוה' ◌ֵ ּב ◌ַרֶ◌ ,את ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היתה לוֹ
יניקה אוֹ ◌ָתם,
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵמ ◌ִ ◌ָ
בצת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
והאם רוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בכל ׁ ◌ְש ◌ָמ ּהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לאברהםּ ,ו ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב א ◌ִ ◌ַ ּ
האדם
וש ◌ִנינ ּוַ◌ ,אל ◌ַ ◌ְיר ◌ֶ ּבה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ִניםָ◌ ׁ ְ◌ .
האם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
תקח ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ַ
וכת ּוב )ויקרא יח(
הב ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,
האם ◌ֵ ◌ַ
סת ◌ֵּלק ◌ָ ◌ֵ
למטהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מעל ◌ַ ◌ָ ּ
חטאיו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למי ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֶּ
אמִ◌ ,הוא א ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
.בים
ערות ּהּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
גלה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ערותה .אוֹ י ◌ְ ◌ִ
תגלה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְּ
והאם ׁ ◌ָש ◌ָבה
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זכ ּיוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מר ◌ִ ּבים ◌ִ ּב ◌ְ ◌4
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ַ ◌ְ
ּ
נקרא ◌ְ ׁ
הב ◌ִניםָ◌ ,אז ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מכסה ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
תש ּו ◌ָבהַ◌ .מה ◌ֶזה ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה? זוֹ
מחה.
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
ואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
מהָ◌ ְ◌ ,
האם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ׁ
.בה ◌ְּב ◌ִק ּי ּו ◌ָ ּ
ּ
ּ
רב ◌ָיה ◌ַעד
האדם ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ִר ◌ָיה ּו ◌ְ ◌ִ
ולכן א ◌ִי ּ ◌ָפ ◌ֵטר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ודּ איֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֵאם ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִליד ◌ֵּבן ּו ◌ַבת.

הּמל3
ׁשּפׁשע ְּבגּוף ַ ֶ ֶ
ּכמי ֶ ָ ַ
הּתֹורה ְ ִ
אחת ֶׁשל ַ ָ
ּבמצוה ַ ַ
ׁשּפׁשע ְ ִ ְ ָ
ִמי ֶ ָ ַ
יבי ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
עקרת ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִית וגו' )קיג ,ט( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף פ"הְּ◌ [(:כמוֹ
מוֹ ׁ ◌ִש ◌ִ
המ ◌ֶל,,
מצווֹ ת ◌ַ ּ
.נינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ֲאח ּוזוֹ ת ◌ְ ּבג ּוף ◌ַ ◌ֶּ
מהן ◌ִ ּב ◌ֵידי
מהן ◌ַּבגּ ּוףּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֶלּ ,,ו ◌ֵ ◌ֶ
מהן ◌ְ ּב ֹרא ׁש ◌ַ ּ◌ֶ
)במלך הקדוש העליון( ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֶלַ◌ ,הח ּו ◌ָצה.
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמגּ ּוף ◌ַ ּ◌ֶ
רגליוֵ◌ ְ◌ ,
מהן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ,,ו ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ֶּ
התוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ׁ ◌ַשע ◌ְּבגוּ ף
מצוה ◌ַ ◌ַ
ְולכן ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ׁ ◌ַשע ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ֵ
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
האנשים
פגרי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
ויצא ּו ◌ְ ◌ָורא ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלְּ◌ ,$כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֶּ
מצווֹ ת
ברים ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
לרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ממ ׁש .אוֹ י ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
הפ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִ ּביִּ◌ ,בי ◌ַ ◌ָּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
שיםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
דעים ◌ַמה ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
התוֹ ◌ָרה ◌ְוא יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ,אוֹ תוֹ
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ממ ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
חטאוֹ .
מגלה ◌ֶ ◌ְ
חטא ◌ֵ ◌ָ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
אליו ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
חטא ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
רבי שמעון ,הקדוש ברוך הוא ממש מגלה חטאו( ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
חטאוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )איוב כ( ◌ְ ◌ַ ּ
 ◌ַ ◌ָ ּמים
יגל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מגלה ◌ֶ ◌ְ
ממה לוֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
מים ◌ֲעונוֹ ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
יגל ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מתקוֹ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ִ ◌ְ
◌ֲעונוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ממה לוֹ ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא )זו כנסת
מתקוֹ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ִ ◌ְ
ה ּואֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶשה ּוא
אדםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
חטאוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
מגלים ◌ֶ ◌ְ
ישראל(ָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוָ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
ממה
מתקוֹ ◌ָ ◌ָ
וארץ ◌ִ ◌ְ
האדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
שה ◌ִדּ ין ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ארץ עוֹ ◌ָ ׂ
חטאוֹ ֶ◌ ֶ◌ ,
מגלה ◌ֶ ◌ְ
רבי
מ.מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּו ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לעשוֹ ת ּבוֹ ◌ִדּ יןַ◌ ָ◌ .
לוֹ ׂ ֲ◌ ַ◌ ,
בש ◌ֵלמ ּות,
נמצא ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
והב ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
האם ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ְת ◌ָנה תוֹ ◌ָרהֵ◌ ָ◌ ,
אנכי,
אהיִ◌ ֹ ָ◌ .,
אנכי ה' ◌ֱ ◌ֶ
מחהִ◌ ֹ ָ◌ .
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיג( ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
אבינ ּוִ◌ .היא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
לאברהם ◌ָ ◌ִ
היתה לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
.נינ ּוּ ַ◌ ,בת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
כינהְ◌ ,וזוֹ
וכת ּוב )משלי ג( ◌ֵעץ
ראלָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
בכרי ◌ִ ◌ְ ׂ
אהיֶ◌ ׁ ,,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִני ◌ְ ִֹ ◌
◌ַ ּבת .ה' ◌ֱ ◌ֶ
מארץ
צאתיֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ ,
אשר הוֹ ◌ֵ ◌ִ
הנּ ה ◌ֵ ּבןֶ◌ ׁ ֲ◌ .
חזיקים ◌ָ ּב ּהֵ◌ ִ◌ .
למ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ
וכת ּוב
לכםָ◌ ְ◌ .
היה ◌ָ ◌ֶ
קד ׁש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
מצריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא כה( יוֹ ◌ֵבל ◌ִהוא ֶֹ ◌
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
קראתם
החמ.ים ׁ ◌ָש ◌ָנה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ֵאת ׁ ◌ְש ◌ַנת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מחהַ◌ ִ◌ ְ◌ .
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
הב ◌ִנים) .והעולמות(
האם ,יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ַ ◌ָ ּ
בנים .יוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ֵאם ּו ◌ָ ◌ִ
◌ְדּ רוֹ רֵ◌ ֲ◌ .
מחה.
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
מחה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְ ◌ָ
◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
וכת ּוב )דברים כב( א
ממקוֹ ◌ָמםָ◌ ְ◌ .
נעברים ◌ִ ּ◌ְ
האם ּ4◌ -כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
נעברה ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ַ ּ
למטה,
אדם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יעשה ◌ָ ◌ָ
הב ◌ִניםְ◌ .ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ,א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
האם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
תקח ◌ָ ◌ֵ
חטאים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הכל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יצחקֹ ּ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִניםַ◌ ָ◌ .
מעל ◌ַ ◌ָ ּ
האם ◌ֵ ◌ַ
עבר ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
ברים ◌ַ ◌ָּ
התגּ ּל ּו
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
והדּ ◌ָ ◌ִ
אחדְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הכל ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ .ה ּכֹל ה ּואֹ ּ ַ◌ .
הבא.
ריהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ה*דהְ◌ ׁ ַ◌ .
צרי ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ְלקוֹ ◌ְ ◌ֵ
)ואמר
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 Iשימוש תהלים I

I

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

I

 Iזוהר תהלים I

I

יּבׁשה
והיה ַ ָ ָ
נבקע ְ ָ ָ
מּיד ִ ְ ַ
יֹוסף ִ ָ
ׁשראה ַה ָּים ֶאת ֲארֹונֹו ֶׁשל ֵ
ּכיון ֶ ָ ָ
ֵָ
ראה ◌ַו ◌ָיּ ֹנס וגו' )קיד ,ג( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף ר"לָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
היּ ם ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
למי
אשר ◌ְ ◌ִ
הגּ ◌ָידה ◌ָנּ א ◌ָלנ ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אליו ◌ַ ◌ִ
אמר ּו ◌ֵ ◌ָ
ואמר) ,יונה א( ◌ַו ּיֹ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
להתבוֹ ◌ֵנןּ4◌ ,כ ◌ָּלם ׁ ◌ָש ◌ֲאל ּו
יש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
הרעה ◌ַה ּ ֹזאת ◌ָלנ ּו ◌ְוגוֹ 'ּ ַ◌ .ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ׁ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשר -
למיּ ַ◌ .ב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ְ ◌ִ
הגּ ◌ָידה ◌ָנּ א ◌ָלנ ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
החכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ִ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לדעת ◌ִאם
נגלהַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
החכמהּ ָ◌ .כאן ׁ ◌ָש ◌ֲאל ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ֲאל ּו ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ּ
ּ
נבקע
ראה ◌ַה ◌ָים ◌ֶאת ◌ֲארוֹ נוֹ ִ◌ ,מ ◌ָיד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבא ◌ִמ ◌ַ ּז ◌ְרעוֹ ׁ ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ַ ◌ָ ּ
ראה ◌ֶאת
ראה ◌ַו ◌ָ ּי ֹנסַ◌ .ה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ָ
יב ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיד( ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )בראשית לט( ◌ַו ◌ָי ◌ָנס ◌ַו ◌ֵי ◌ֵצא ◌ַהח ּו ◌ָצהִ◌ .מ ◌ָיד ַ◌ -ה ◌ַי ◌ְר ◌ֵדּ ן
אשרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ְּביוֹ ◌ֵסף,
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ֲאל ּו אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לאחוֹ רַ◌ ְ◌ .
סב ◌ְ ◌ָ
◌ִי ּ ֹ
ּ
תק ◌ַה ◌ָ ּים
התפ ◌ֵּלל ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ ֹ
את ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶז ◌ַרעַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
אש ּתוֹ ִ◌ .אם ◌ָ ּב ◌ָ
את ◌ִ ׁ ◌ְ
אשר ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )שם לב(
יעקבֶ◌ ׁ ,
את ◌ִמ ◌ַז ◌ְרעוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואם ◌ָ ּב ◌ָ
למי ִ◌ ְ◌ -
מאתנ ּוִ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ִ ּ◌ָ
.לח
מלאכים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
והם ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תלֵ◌ ְ◌ .,
ואנה ◌ֵ ◌ֵ
אתה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
למי ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ִ
ויש ◌ַלח ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לרבוֹ ◌ְנְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,,
התפ ◌ֵּלל ◌ְ ◌ִ ּ
צרהַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
תה ◌ָ ◌ָ
ונצל ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
מלאכוֹ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
צרה.
תה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ָ
ְוננּ ◌ֵצל ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

החּוצה
וּיצא ַ ָ
וּינס ַ ֵ ֵ
ׁשּכתּוב ּבֹו ַ ָ ָ
ראה אֹותֹו ֶ ָ
וּינס? ֶא ָּלא ָ ָ
ַמה ֶּזה ַ ָ ֹ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ראה ◌ַ ◌ָויּ ֹנס וגו' )קיד ,ג( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רי"דַ◌ ָ◌ [(.
היּ ם ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵמר ◌ֶזה ,זוֹ ◌ֶכה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ִקיר
ֵייסאִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִקיר ׁ ◌ֵשם ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ׁ
◌ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מא(
הכלִ◌ .מ ◌ַנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִמ ּיוֹ ◌ֵסףֶ◌ ׁ ,
אוֹ תוֹ ◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
אתוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל
ונתוֹ ן ֹ
וכת ּוב ◌ְ ◌ָ
אשר לוֹ ָ◌ ְ◌ ,
מר ◌ֶּכ ◌ֶבת ◌ַה ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ֶנה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אתוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְר ◌ֵּכב ֹ
מצריםְ◌ .וא עוֹ דּ ָ◌ ֶ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
עבר ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּיםֲ◌ ,ארוֹ נוֹ
מדים ◌ַעל
התחלהְ◌ ,וא ◌ָהי ּו ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים עוֹ ◌ְ ◌ִ
פנים ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכנס ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשל יוֹ ◌ֵסף ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראה ◌ַו ◌ָ ּי ֹנסַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
לפניוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קיד( ◌ַה ◌ָ ּים ◌ָ ◌ָ
עמדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ָ ּי ֹנס? ◌ֶ ◌ָּ
ראה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )בראשית לט( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָנס ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַהח ּו ◌ָצה.
אלא ◌ָ ◌ָ
מיתתוֹ ְּ◌ .ב ◌ַח ◌ָ ּייו
לכבוֹ ד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
לכבוֹ ד ◌ְ ּב ◌ַח ◌ָ ּייו ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ָ
ראה ,זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם(
להתדּ ◌ֵ ּבק ◌ָ ּב ּהֶ◌ ׁ ,
רצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ
גלל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ַמדּ ּו ◌ַע? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
לש ◌ַּכב
אליה ◌ִ ׁ ◌ְ
וכת ּובְ◌ ,וא ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
אדניוָ◌ ְ◌ .
אשת ◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ֶאל ◌ֵ ׁ ◌ֶ
ַוימאן ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
זכה ◌ְ ּב ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
גלל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
עמ ּהִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
אצל ּה ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
לבסוֹ ף
זכה ◌ְ ◌ַ ּ
וכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָנס ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ַהח ּו ◌ָצהָ◌ ָ◌ ,
בגדוֹ ָ◌ ְ◌ ,
שה ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
תפ ◌ֵ ׂ
ַות ◌ְ ּ ◌ְ
◌ ּ◌ִ
לקח ◌ְ ּב ◌ֶזה
וכָ◌ ,רא ּוי לוֹ ֶ◌ -את ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ַ
עליוֹ ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
מחצה ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
כנס ◌ְלתוֹ ּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
האחר.
לקח ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ואת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ְ◌ ,

ׁשּסיני
ׁשעה ֶ ִ ַ
ּוב ָ ָ
ההר ְ
הזּדעזע ָ ָ
סיני ִ ְ ַ ֲ ַ
ּבהר ִ ַ
התּגּלה ְ ַ
ּקּב"ה ִ ְ ַ ָ
ׁשה ָ ָ
ּבׁשעה ֶ ַ
ְ ָָ
ֹורדים
ֹולים ְוי ְ ִ
והיּו ע ִ
הזּדעזעּו ְ ָ
ֹולם ִ ְ ַ ְ ְ
הרי ָהע ָ
ׁשאר ָ ֵ
ּדעזע ָּכל ְ ָ
הז ַ ֲ ַ
ְִ
היּ ם ◌ִּכי ◌ָתנ ּוס וגו' )קיד ,ה( ] :זוהר ח"ב פ' יתרו )דף פ"דָ◌ ׁ [(.ש ◌ִנינ ּו,
◌ַמה ◌ְלּ & ◌ַ ◌ָ
יצחקְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
התגּ ◌ָ ּלה ◌ְּב ◌ַהר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
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I

הרי
עזעָּ◌ ,כל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֵ
הזדּ ◌ֲ ◌ַ
ההר ,וּ ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּ◌ִס ◌ַיני ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עזע ◌ָ ◌ָ
הזדּ ◌ֲ ◌ַ
סיניַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ַ
רדיםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשהוֹ ׁ ◌ִשיט ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
והיוּ עוֹ ◌ִלים ◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
עזעוּ ◌ְ ◌ָ
הזדּ ◌ְ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מכריז) ,תהלים קיד(
והתי.ב ּוְ◌ ,וקוֹ ל יוֹ ◌ֵצא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עליהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָידוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כאילים
רקד ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ההרים ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
לאחוֹ רִ◌ ָ◌ ֶ◌ ,
סב ◌ְ ◌ָ
רדּ ן ּ◌ִת ּ ֹ
◌ַמה ◌ְּלַ◌ ,ה ◌ָ ּים ◌ִּכי ◌ָתנ ּוס ◌ַה ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
מריםִּ◌ ִ◌ ,
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ארץַ◌ ָ◌ .
פני ◌ָאדוֹ ן ח ּו ◌ִלי ◌ָ ◌ֶ
מל ◌ְ ◌ֵ
והם ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ .
ִיצחקִּ◌ ִ◌ ,
מחה .ח ּו ◌ִלי
ש ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִנים ◌ְ ׂ
האםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ ּ
פני ◌ָאדוֹ ן  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ
מל ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ
חתוֹ ◌ָנהִּ◌ ִ◌ .
האב,
יעקב ֶ◌ -זה ּו ◌ָ ◌ָ
פני ◌ֱאלוֹ ◌ַּה ◌ַ ◌ֲ ֹ
מל ◌ְ ◌ֵ
הת ◌ְ ּ
האם ◌ַ ּ◌ַ
ארץ  -זוֹ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ראלַ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
בכרי ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ִני ◌ְ ִֹ ◌
עטרה ׁ ◌ֶש ◌ִע ◌ְּט ◌ָרה ּלוֹ
יצחקּ ַ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א כג(
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עטרה? ◌ָ ◌ַ
אמוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּ
באדם
לבן ּו ◌ְ ◌ָ
תעטר ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ואנשיו ֹ ◌ְ ◌ִ
ְושא ּול ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
עטרים ◌ֶאל ◌ָדּ ◌ִודִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ונים ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ּבוֹ ּו ◌4מ ◌ָ ּק ◌ִפים ּבוֹ ַ◌ ָ◌ .
הגּ ◌ָ ◌ִ
בירקּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ָ ֹ
העטרה? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
עט ◌ָרה ּלוֹ ◌ִא ּמוֹ ִ◌ ,מי זוֹ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עטרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ְ
◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
פאר ּ◌ִתי
וכת ּוב )שםס( ּו ◌ֵבית ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אתפ ◌ָארָ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ְ ּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ ,
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
)ישעיהמט( ◌ִי ◌ְ ׂ
אפאר.
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ

ּפעלֹו?
ּתמים ָ ֳ
ּמׁשמעֹו ֶׁשל ַהּצּור ָ ִ
ּפעלֹו ַמה ַ ְ ָ
ּתמים ָ ֳ
ַהּצּור ָ ִ
ּתמים
ּפעלֹו ֶׁשל ָ ִ
לעׂשֹות ָ ֳ
מים ַ ֲ
ׁשהתהּפַ 3הּצּור ַ ִ
ִֶ ְֵַ
מים ◌ְוגוֹ ' )קיד ,ח( ] :זוהר ח"ב ]פ' המן[ )דף ס"ד[(:
אגם ◌ָ ◌ִ
ההפכי ◌ַהצּ ּור ◌ֲ ◌ַ
◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ָיד ּו ◌ַע,
מים ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ םֵ◌ ֲ◌ ,
אבאִ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
הרי א
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּב ּצ ּור ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְלהוֹ ◌ִריק ◌ַ ◌ִ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ
ונס ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ ,
וזה ּו אוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
◌ָרא ּוי ]אלא מגדלה[ֶ◌ ְ◌ ,
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מים ◌ְוגוֹ '.
אגם ◌ָ ◌ִ
ההפכי ◌ַהצּ וּ ר ◌ֲ ◌ַ
ואמר) ,תהלים קיד( ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ַ ּבח ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ַּב ּצ ּור
הצ ּור ◌ְּב ◌ָכַ◌ ְ◌ .,
ההפכיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מש ◌ָמע ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
הרי ◌ֵאין ◌ֶדּ ◌ֶרּ ַ◌ ,
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
העליוֹ ן הוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מים ◌ִ ◌ָּ
מטהּ .ו ◌ַמה ◌ְ.מוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ
במה
מים ◌ִמן ◌ַ ּ ◌ֶ
להם ◌ַ ◌ִ
צאת ◌ָ ◌ֶ
סלעֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְוהוֹ ◌ֵ ◌ָ
מטה? ◌ֶ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ּ◌ָ
הס ◌ַלעּ .ו ◌ַ ◌ָּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
מעלהּ ִ◌ ַ◌ .
הצ ּור ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים? ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
הס ◌ַלע ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ִ
הוֹ ◌ִציא ◌ַ ּ ◌ֶ
כח ◌ַ ּ
הצ ּור ◌ָּת ◌ִמים ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ?
◌ָ ◌ַ
הצ ּור ּ◌ָת ◌ִמים ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ַ◌ ,מה ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ָמעוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
אמרּ ַ◌ ,
לעשוֹ ת ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ׁ ◌ֶשל ּ◌ָת ◌ִמיםּ .ו ◌ִמיה ּו ◌ַה ּ◌ָת ◌ִמים?
התהפַ◌ ,ה ּצ ּור ◌ַ ◌ֲ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )בראשית יז( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
תמיםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו
והיה ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
התהלַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אברהם.
וזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ָמע ּ◌ָת ◌ִמים ּ ◌ָפ ◌ֳעלוֹ ֶ◌ ְ◌ ,
מיםּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
אגם ◌ָ ◌ִ
הצ ּור ◌ֲ ◌ַ
◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
ההפכי ◌ַ ּ
רצה
אחרתְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לתמיםְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ְש ◌ִנ ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הצ ּור ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה זוֹ הוֹ ◌ֵפּ ַ◌ ,
חזר
ראל א ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
חטאי ◌ִי ◌ְ ׂ
מים ◌ַּב ּצ ּור ◌ַה ◌ֶ ּזהַּ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
משה ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ַ ◌ִ
]כשנעש[ ֹ ׁ ◌ֶ
ואמר ,צ ּור
משה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התרעם ֹ ׁ ◌ֶ
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
התחלהּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לתמים ◌ְּכמוֹ ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
.היה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה,
ממה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ְילדֶ◌ּ ,ת ׁ ◌ִשיְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרְ◌ ׁ ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ְ
החלש ◌ָּת אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ַּ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ָּת ◌ִמיםׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ונעשה ]בו[ ◌ִדּ יןַ◌ ,מה ◌ֶ6.א
נמצא ◌ַ ◌ְ
ביל ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
ילדְּ◌ ,,כלוֹ ◌ַמר ◌ֲעל ּו ◌ֶמי.,
ימי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
היה ◌ִּב ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
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קטו

לש §מ¥ּ %תן
יהו  א ¨לנ ּו ּ¦כי § ׁ ¦
א א ¨לנ ּו § ¨Ÿ
יאמר ּו
למה § Ÿ
אמת :%ב ¨ ּ¨
חסדּ © %על ¤ּ ¦ £
ּ¨כבוֹ ד ©על © § §
ב'מים
ואהינ ּו  © ¨ ¨ ¦
אהיהם  :ג ¥ ¥
©הגּ וֹ ¦ים ©א ּ¥יה ¨נא ¡ ¤ ¥
מעשׂ ¥ה § ¥ידי
יהם ּ¤כ ¤סף § ¨ ¨
עצב ¤
חפץ ¨עשׂ¨ ה :ד ¥ּ © £
אשר ¨ ¥
ּכŸל ¤ׁ £
וזהב © £
להם §וא ¦ §ירא ּו:
עינים ¨ ¤
ידבר ּו ¦ © ¥
להם §וא § © ּ¥
אדם :ה ּ¤פה ¨ ¤
¨¨
ידיהם
להם §וא § ¦יריח ּון :ז § ¤ ¥
יש ¨מע ּו ©אף ¨ ¤
להם §וא ¦ ׁ §
אזנים ¨ ¤
ו ¨ § ©¦
§וא § ¦ ׁ
יהגּ ּו ּ¦ב §גרוֹ ¨נם:
יהלכ ּו א § ¤
רגליהם §וא § © ּ¥
ימיש ּון © § ¤ ¥
ראל
ישׂ ¨ ¥
טח ּ¨ב ¤הם :ט ¦ §
אשר ּב© ¥ Ÿ
יהם ּכŸל ¤ׁ £
עשׂ¤ ¥
יהי ּו Ÿ
ח ּ§כמוֹ ¤הם ¦ §
אהרן
מג ּ¨נם ה ּוא :י ּ¥בית © Ÿ £
עזרם ּו ¨ ¦
יהו  ¨§ ¤
ּ§ב ©טח ּ©ב ¨Ÿ
יהו
יראי § ¨Ÿ
מג ּ¨נם ה ּוא :יא ¦ § ¥
עזרם ּו ¨ ¦
יהו  ¨§ ¤
ּ¦ב §טח ּו ּ©ב ¨Ÿ
יהו
מג ּ¨נם ה ּוא :יב § ¨Ÿ
עזרם ּו ¨ ¦
יהו  ¨§ ¤
 ּ¦ב §טח ּו ּ©ב ¨Ÿ
יבר ¤את ּ¥בית
ראל § ¨ ¥
ישׂ ¨ ¥
יבר ¤את ּ¥בית ¦ §
יבר § ¨ ¥
זכרנ ּו § ¨ ¥
 § ¨¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

להתוכח עם המינים
לא לנו )קטו ,א(] :שימוש תהלים לפרק קטו[ זה המזמור הוא טוב
בבואך להתוכח בדת נגד עובדי ע"ג.

I

 Iזוהר תהלים I

I

יׂשראל ֵ -אּלּו
יברֶ 3את ֵּבית ִ ְ ָ ֵ
הּגברים ְ ָ ֵ
יברֵ - 3אּלּו ַ ְ ָ ִ
זכרנּו ְ ָ ֵ
ה' ְ ָ ָ
ואחר ָּכָ 3נ ִׁשים
ּבּתחּלה ְ ַ ַ
להתּברָ ִ ְ ַ 3
צריכים ְ ִ ְ ָ ֵ
ׁשּזכרים ְ ִ ִ
הּנׁשים ִמּׁשּום ֶ ְ ָ ִ
ַָ ִ
ויברכם ◌ַ ּב ּיוֹ ם
יבר* ◌ְוגוֹ ' )קטו ,יב( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלגֵ◌ ֲ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ [(.
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זכרנ ּו
ואמר) ,תהלים קטו( ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַהה ּוא ◌ֵלאמוֹ רִּ◌ ַ◌ .
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 Iזוהר תהלים I

I

יברּ ֵ◌ - ,
ברים.
הגּ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ְ
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ְוגוֹ ' .ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
יברֶ◌ ,את ◌ֵּבית ◌ִ ◌ְ ׂ
ְיברֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֵ
ראל ּ ֵ◌ -
צריכים
כרים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ִשיםִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּז ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
ְיברֶ◌ ,את ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ָ ◌ֵ
מתב ◌ְרכוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
להתב ◌ֵרּ ַ◌ ,ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אלא
ונשים א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
נשיםִ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ׁ ָ◌ ,
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ִשים.
מתב ◌ְרכוֹ ת ◌ַ ◌ָ
רכיםָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מת ◌ָ ּב ◌ְ ◌ִ
כרים ◌ִ ◌ְ
כריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּז ◌ָ ◌ִ
רכת ◌ַה ◌ְ ּז ◌ָ ◌ִ
מב ◌ְ ◌ַּ
◌ִ ◌ִ ּ
בעד ◌ֵ ּביתוֹ ,
וכ ּ ◌ֶפר ◌ַ ּב ◌ֲעדוֹ ּו ◌ְ ◌ַ
אמר ◌ִמ ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא טז( ◌ְ ◌ִ
ואם ּתֹ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
תב ◌ֵר,
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ,על ◌ֵ ּביתוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
עליו ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לכ ּ ◌ֵפר ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ ְ◌ ,
מתב ◌ְרכוֹ ת ◌ֶ ◌ָ ּ
ברים,
מגּ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ַרק ◌ִ ◌ְ
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ׁ ◌ִשים א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
בא ◌ְ ◌ֵ
ממנּ ּוֹ ּ .
◌ִ ּ◌ֶ
מתב ◌ְרכוֹ תָּ◌ ֶ◌ .
אל ּו ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
רכים ◌ֵ ּ
אלא ◌ַּב ּ◌ֶמה
רכה זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מב ◌ָ ◌ָ
חלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ
תב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ראל? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ◌ָ ּ
יברֶ◌ ,את ◌ֵּבית ◌ִי ◌ְ ׂ
נתן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
ארנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
הא.ה,
רכת ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ָ ◌ִ ◌ָ
תב ◌ֶ ◌ֶ
שאִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ספת ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּז ◌ָכר ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ׂ
ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ְוכן ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
ספת ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַל ◌ָ ּז ◌ָכר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֵ
תב ◌ֵר] ,ממנו אשתו ,וכן בכל מקום נותן הקדוש ברוך
שאִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵ ׂ
ספת
תה ּתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הוא תוספת ברכות לזכר שנשא כדי שתתברך ממנו הנקבה[ ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
חלקיםָ◌ ֶ◌ ,
האדם ,נוֹ ◌ֵתן לוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָרכוֹ תֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ָ*א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
אחד לוֹ
נקבתוֹ .
וחלק ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
חלקוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הכל ְ◌ ֶ◌ -
לנקבתוֹ ְ◌ ,וה ּוא נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ּ ֹ
ְואחד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ָ

ּבּמדּבר
ּבח ְׁשּבֹון ַ ִ ְ ָ
ֹולים ַ ֶ
ׁשהיּו ע ִ
ּגברים ֶ ָ
יברֵ - 3א ֶּלה ַה ְ ָ ִ
זכרנּו ְ ָ ֵ
ה' ְ ָ ָ
זמן
ּבכל ְ ַ
עליהם ְ ָ
ֹוסיף ֲ ֵ ֶ
ֹותם ּומ ִ
מבר 3א ָ
והּקּב"ה ְ ָ ֵ
ְַָ ָ
רבי
יבר* ◌ְוגוֹ ' )קטו ,יב( ] :זוהר במדבר פ' במדבר )דף קי"זּ ִ◌ ַ◌ [(:
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יברֶ◌ ,את ◌ֵ ּבית ◌ְוגוֹ '.
יברֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קטו( ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
יברּ ֶ◌ ֵ◌ - ,
דבר,
חש ּבוֹ ן ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
בריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִלים ◌ַ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
הגּ ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַ ◌ְ
זכרנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
זמןּ .בֹא
עליהם ◌ְּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
מבר ,אוֹ ◌ָתם ּומוֹ ◌ִסיף ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
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I

צרי,
חברוֹ ֶ◌ ׁ ,של ◌ָ ּב ◌ָניו ,אוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָממוֹ נוֹ ִ◌ ָ◌ -
ְראהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ֵ
ממֹ ׁ ◌ֶשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ברכוֹ תַ◌ ִ◌ .
עליו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
לברכוֹ ּו ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִ ּ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
לרבַ◌ ַ◌ .
ה.מים ◌ָ ֹ
כבי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וה ◌ְנּ ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְּככוֹ ◌ְ ◌ֵ
)דברים א( ◌ְ ◌ִ
עמים ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי
אלף ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עליכם ◌ָ ּכ ◌ֶכם ◌ֶ ◌ֶ
יסף ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
תכם ֹ ◌ֵ
אהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ה' ◌ֱ ◌ֵ
אחר ◌ָ ּכ- ,
אחתַ◌ ַ◌ .
הרי ◌ַ ◌ַ
תכםֵ◌ ֲ◌ ,
אהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אחת  -ה' ◌ֱ ◌ֵ
ברכוֹ ת ◌ָהי ּוַ◌ ַ◌ :
◌ְ ◌ָ
עליהםּ ְ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ַעל
לכםְ◌ .להוֹ דוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אשר ◌ִדּ ◌ֶ ּבר ◌ָ ◌ֶ
את ◌ֶכם ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ִויברְ◌ּ ֶ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֵ
עליו ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
חברוֹ ◌ְוא מוֹ ◌ֶדה ◌ָ ◌ָ
ואם ה ּוא מוֹ ◌ֶנה ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ַבח ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תִ◌ ְ◌ .
נתפס ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
מבר ,אוֹ תוֹ  -ה ּוא
ואם ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מלמעלהִ◌ ְ◌ .
חלה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
 ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָעין טוֹ ◌ָבהְ◌ ,וא
תה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
צריֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רכה ◌ָ ◌ִ
והב ◌ָ ◌ָ
מלמעלהּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
מתב ◌ֵרָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לבר ,אוֹ ◌ָ ּ
אהבת ◌ַ ◌ֵּ
בכֹל רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
הלבּ .ו ◌ַמה ּ◌ִמי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
עין ◌ָר ◌ָעהּ .ו ◌ַ ּ
◌ְּב ◌ַ ◌ִ
חברוֹ  ,רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
עין
בר ,אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ָ ◌ֵ
ברֶ◌ ,את ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ֵ
ברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
אחת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
טוֹ ◌ָבהְּ◌ ,ב ◌ֵלב טוֹ ב ִ◌ -מי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ֵ
ואהבת ◌ַ ◌ֵּ
גלל ◌ֶזה,
הלבִּ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
ולב טוֹ ב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
עין טוֹ ◌ָבה ◌ְ ◌ֵ
וכמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריִ◌ ַ◌ ,
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לבבְ◌ ,וגוֹ '.
אהיְּ◌ ,ב ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ְואהבת ◌ֵאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
)שם ו( ◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ

ּובלב טֹוב
ֹובה ְ ֵ
ּבעין ט ָ
העם ְ ַ ִ
מברכים ֶאת ָ ָ
ׁשהם ְ ָ ְ ִ
אהרן ֵ ֶ -
יברֶ 3את ֵּבית ַ ֲ ֹ
ְ ֵָ
מעלה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ַעל ◌ָדּ ◌ָבר
רכה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ָ ◌ָ
רש ּו ◌ָהֵ◌ ,אין ◌ַ ◌ְ ּ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ראהֵ◌ ֲ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
נמנ ּו? ◌ֶ ◌ָּ
לקח
כ ◌ֶפר ◌ָ ◌ַ
אלא ּ ֹ
ראל ◌ֵאיְ◌ ִ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
אמרׂ ְ◌ ִ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
מנהִ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
היה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והחש ּבוֹ ן א ◌ָ ◌ָ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהְ◌ ׁ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מהםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
אסף ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ
ּ
אחר ◌ָ ּכ,
ראלַ◌ ַ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
מברכים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
חלה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
בת ◌ִ ◌ָ
לחש ּבוֹ ןּ .ו ◌ַ ּ◌ְ
ועלה ◌ַ ◌ֶ ׁ ◌ְ
הכ ◌ֶפר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
מברכים ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
אחר ◌ָ ּכ ,חוֹ ◌ְ ◌ִזרים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֶפרַ◌ ַ◌ ,
מוֹ ◌ִנים אוֹ תוֹ ּ ֹ
ּ
בהם
בסוֹ ףְ◌ ,וא עוֹ ◌ָלה ◌ָ ◌ֶ
חלה ּו ◌ַ ּ
רכים ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
מתב ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ִנמצא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
גּ
רכה א
אלא ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
במנין? ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֵ ◌ָפה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ
למה ◌ַ ◌ַּ
מגּ ◌ָפהָּ◌ ָ◌ .
האחר ׁשוֹ ◌ֶרה
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
רכהַּ ◌ ַ◌ ,
הב ◌ָ ◌ָ
במניןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְס ּ◌ַת ◌ֶּל ◌ֶקת ◌ַ ◌ְּ
ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

פדיוֹ ן,
כ ◌ֶפר ּו ◌ִ ◌ְ
קחים ּ ֹ
מנין לוֹ ◌ְ ◌ִ
גלל ◌ֶזה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להנּ ◌ֵזקּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
עליוָ◌ ְ◌ ,ויכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ּ
ּ
ראל ֵ◌ -אל ּו ◌ַה ◌ָנּ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש6א
יש ◌ָ ◌ֵ
יברֶ◌ :את ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ ׂ
מהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לסלק אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
העם
מברכים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
אהרן ֶ◌ ׁ -ש ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
יברֶ◌ ,את ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
עוֹ לוֹ ת ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָניןֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ּ
גּ
אהרן ּ ָ◌ -כ ַ◌ ,ם
הלבֶ◌ .את ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ֲ ֹ
באהבת ◌ַ ◌ֵ
בלב טוֹ ב ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
עין טוֹ ◌ָבה ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
רכה )שלהם(.
הנּ ׁ ◌ִשים )שלהם(ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ְרכוֹ ת ◌ַּב ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ

ֹולם
ּברכֹות ָהע ָ
ּׁשניֶׁ ,שהּוא ִזיו ִ ְ
חדׁש ַה ֵ ִ
ֶֹ
הלו ◌ִ ּיםּ ָ◌ 4◌ ְ◌ ,
יראי ה' ֶּ◌ ֵ◌ -
רכיםִּ◌ ,כי ◌ֵהם
מתב ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אלה ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יבר& ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְּ◌ ַ◌ .
ְיראים ◌ֵ ◌ַ ◌ָ ּ
דלים -
טנּ ים ◌ִעם ◌ַה ◌ְגּ ◌ִ
הק ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ֵ ◌ִ
מנין
נמצא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראה ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש6א עוֹ ◌ִלים ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָניןֹ ּ .
היה,
להתב ◌ֵרָ◌ ָ◌ ,
מנין ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ◌ְ ◌ָנין ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
התב ◌ְרכ ּו בוֹ ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
הב ◌ָרכוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת
במקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
היהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
למים ◌ָ ◌ָ
להש ◌ִלים ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ה.ניֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִזיו ◌ִ ּב ◌ְרכוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לחדש ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
אחד ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
◌ ◌ְִנמנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ָ
חד ׁש ◌ִזי"וֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ◌ִ ּזיו
נקרא ֶֹ ◌
ועל ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו יוֹ ◌ֵצא ◌ִזיו ◌ָלעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
יברכ ,ה'
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלד( ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ממנּ ּוַ◌ ְ◌ ,
הכל יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
וכת ּוב )שם קלג( ◌ִּכי ׁ ◌ָשם ◌ִצ ◌ָ ּוה ה' ◌ֶאת
אחדָ◌ ְ◌ ,
והכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
מצ ּיוֹ ןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ִ ּ
רכה ◌ְוגוֹ '.
הב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְּ

ּולמּטה ִמ ֶּמּנּו
למעלה ְ ַ ָ
ׁשמים ְ ַ ְ ָ
עניני ָ ַ ִ
ׁשמים ַלה' – יֶ ְׁשנֹו ב' ִ ְ ָ ַ
ּׁשמים ָ ַ ִ
ַה ָ ַ ִ
רבי
מים ◌ַלה' ◌ְוגוֹ ' )קטו טז( ] :זוהר שמות )דף רטָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
ה-מים ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ואמרּ ָ◌ ,כת ּוב
אבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ

)תהלים קטו(

מים ◌ַלה'
ה.מים ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

צרי,
וכִ◌ ָ◌ ,
להתבוֹ ◌ֵנןָ◌ ְ◌ ,
אדםּ ַ◌ .ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
לבני ◌ָ ◌ָ
נתן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְוהארץ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים
אדםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לבני ◌ָ ◌ָ
נתן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והארץ ◌ָ ◌ַ
ה.מים ◌ַלה'ֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ַמרִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ :
מים? ◌ֶ ◌ָּ
ויש
מים ◌ְ ◌ֵ ׁ
להתבוֹ ◌ֵנןִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ָ ּכאן ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
למעלה,
מים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהםָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִ
למטה ◌ֵ ◌ֶ
למטהֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מיםָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וארץ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
חתוֹ נוֹ ת ◌ּ4כ ◌ָּלן
והת ◌ְ ּ
העליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
וכל ◌ַ ◌ְ
מהםָ◌ ְ◌ .
למטה ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
ְוארץ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אלה ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶּ
◌ְּכמוֹ ◌ֶזהֶּ◌ ֵ◌ ,
למטהֵ◌ ,הם ◌ֶע ◌ֶ ׂ
אלהָ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִ
שר ◌ְ ◌ִיריעוֹ תְּ◌ ,כמוֹ
מים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יריעהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מים ◌ַּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמר )שם קד( נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הארץ
להנהיג ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבתוֹ ◌ָכם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עשה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ׂ
ואת ◌ַ ◌ַּ
בבים
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
הת ◌ְ ּ
מנהיג ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
יעי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הת ׁ ◌ִש ◌ִ
חתוֹ ◌ָנהְ◌ּ ַ◌ .
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ִירי ה ּוא ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
העקר.
הע ◌ִ ׂ
◌ַּכ ◌ֲעבוֹ תוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
העגלהֲ◌ ָ◌ .

ֹולמים
לחי ָהע ָ ִ
ּקרבה ֶׁשּלֹו ְ ַ
וה ִ ְ ָ
הּמל 3הּוא ַחי ְ ַ
ּדוד ַ ֶ ֶ
ִָ
יה ◌ְוגוֹ ' )קטו ,יז( :
המ ◌ִתים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
א ◌ַ ּ◌ֵ
יהלל ּו ◌ָ ּ
המ ◌ִתיםִ◌ ,מּ .ום
המ ◌ִתים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אמר א ◌ַ ּ◌ֵ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
יה .א ◌ַ ◌ֵּ
יהלל ּו ◌ָ ּ
לחי א ◌ֵכןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב א ◌ַה ◌ֵּמ ◌ִתים
לחיּ .ו ◌ֵמת ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריְ◌ ,ל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ַחי ◌ְ ◌ַ
חלק
ואין ◌ָלנ ּו ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ָאנ ּו ◌ַח ◌ִ ּייםֵ◌ ְ◌ ,
יהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ואנחנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יהְ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְ
נברּ ָ◌ ,
ְיהלל ּו ◌ָ ּ
אמר) ,ישעיה לח( ◌ַחי ◌ַחי ה ּוא יוֹ ◌ֶד,
חזק ◌ָ ּיה ּו ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶות ◌ְּכ ◌ָללִ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ָּ
המ ◌ֶל ,ה ּוא ◌ַחיִּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רבה
והק ◌ְ ◌ָ
לחיָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
מתקרב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּכמוֹ ◌ִניִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַחי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ואתם
אליו ה ּוא ◌ַחיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
קרב ◌ֵ ◌ָ
למיםּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לחי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ַ
בניה ּו ◌ֶ ּבן
וכת ּוב ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אהיכם ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ְ◌ ,
בקים ◌ַ ּבה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
עלים ◌ִ ◌ַ ּ
בצאל.
מק ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
איש ◌ַחי ◌ַרב ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ידע ◌ֶ ּבן ◌ִ ׁ
◌ְיהוֹ ◌ָ ◌ָ
]זוהר ח"א פ' ויגש )דף רז[(:
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יהו  ¤את קוֹ ¦לי
יש ©מע § ¨Ÿ
אהבתי ּ¦כי ¦ ׁ §
א ¨ © § ּ¦
אקרא:
בימי ¨ § ¤
אזנוֹ ¦לי ּו § ¨ ©
הטה ¨ §
ּ©ת £חנ ּו ¨ני :ב ּ¦כי ¦ ּ¨
צרה § ¨ויגוֹ ן
מצא ּו ¦ני ¨ ¨
מצרי ׁ §שאוֹ ל § ¨
מות ּו § ¨ ¥
חבלי ¨ ¤
אפפ ּו ¦ני ¥ § ¤
ג ¨£
אקרא ¨א ּ¨נה § ¨Ÿ
יהו  ¨ § ¤
בשם § ¨Ÿ
אמצא :ד ּו § ׁ¥
¨§¤
יהו 
וצדּ יק ¥ ¥
נפשי :ה ©ח ּנ ּון §יהוֹ¨   § © ¦
מל ¨טה © § ׁ ¦
© ּ§
ואהינ ּו 
יע:
מרחם :ו ׁש¥ Ÿמר ּ§פ ¨ ¦
§© ¥
תאים §יהוֹ¨   ©דּ ּלוֹ ¦תי §ו ¦לי §יהוֹ ׁ ¦ש ©
עליכי:
יהו  גּ¨ ©מל ¨ ¨ § ¦
חיכי ּ¦כי § ¨Ÿ
למנ ּו ¨ § ¦
נפשי ¦ §
ז ׁש ּו ¦בי © § ׁ ¦
רגלי
מעה ¤את © § ¦
ממ¤ות ¤את ¦ ¥
נפשי ¦ ּ¨
צת © § ׁ ¦
חל § ּ¨
ח ּ¦כי ¦ ּ©
עיני ¦מן ¦דּ § ¨
הח ¦ּיים:
ארצוֹ ת © ©
יהו  ּ§ב © §
לפני § ¨Ÿ
אתהל ¦ § ¥
מדּ ¦חי :ט ¥ּ © § ¤
¦¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

שלא ימות ממיתה משונה
אהבתי כי ישמע )קטז ,א(] :שימוש תהלים לפרק קטז[ האומרו תדיר
לא ימות ממיתה משונה ולא ממיתה פתאומית.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכּסא ַה ָּכבֹוד ִמ ְּמקֹום
מּתחת ִ ֵ
הּנתּונה ִ ַ ַ
הּנׁשמה ַ ְ ָ
חביבה ִהיא ַ ְ ָ ָ
ּכּמה ֲ ִ ָ
ַָ
החּיים
מארצֹות ַ ַ ִ
הּקדׁש ֵ ַ ְ
ַ ֶֹ
לפני ה' ◌ְוגוֹ '
אתה ◌ֵלּ * ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ה.מרים
מצאני ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַר ◌ִּבי ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה) ,שם ה( ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ 4
מרי
מעלי ׁשֹ ◌ְ ◌ֵ
רדידי ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
נשא ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
פצע ּו ◌ִני ◌ָ ◌ְ ׂ
בבים ◌ָ ּב ◌ִעיר ◌ִה ּכ ּו ◌ִני ◌ְ ◌ָ
הס ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
מת ◌ַחת ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
הנּ ת ּו ◌ָנה ◌ִ ּ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַ ◌ְ
חביבה ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ
החמוֹ תַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ֹ
ּ
אמר )תהלים
הח ◌ִייםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מארצוֹ ת ◌ַ ◌ַ
דשְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
הק ◌ ׁ
הכבוֹ דִ◌ ,מ ◌ְּמקוֹ ם ◌ַ ּ ֶֹ
◌ַ ◌ָ ּ
)קטז ,ט( ] :זוהר חדש פ' נח ,מדרש הנעלם )דף כ"ו[(:
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אמרתי
אני ¨ © § ּ¦
מאד :יא ¦ £
עניתי § Ÿ
אני ¨ ¦ ¦
אדבר ¦ £
האמנתי ּ¦כי ¥ּ © £
י ¦ּ § © ¡ ¤
ליהו  ּ¨כל
אשיב © ¨Ÿ
האדם ּכ¥Ÿזב :יב ¨מה ¨ ׁ ¦
בחפזי ּ¨כל ¨ ¨ ¨
§¨§¦
עלי:
ּ©ת §גמ ּולוֹ ¦הי ¨ ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

קטז( ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
דוד
קראוֹ ◌ָ ◌ִ
ולמה ◌ְ ◌ָ
ארצוֹ ת ◌ַ ◌ַ
לפני ה' ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
אתהלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הח ◌ִ ּייםָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
יצחק ,א
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ארצוֹ ת? ◌ָ ◌ַ
יש ◌ֲ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ׁ
וכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הח ◌ִ ּייםִ◌ ְ◌ ,
ארצוֹ ת ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
אמר אוֹ תוֹ ◌ָדּ ◌ִודָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
ארצוֹ ת ◌ָ ◌ַ
ממ ׁשְ◌ ,וא ◌ַעל ◌ַדּ ◌ַעת ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
ארצוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
אתכםְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר,
ארצה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אמר )יחזקאל כ( ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
רצ ּוי ה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ׁ
לשוֹ ן ◌ִ ּ
אמר ◌ָדּ ◌ִודֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
תמיד
אשר ◌ִ ◌ְירצ ּו ◌ָ ◌ִ
לפני ה' ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אתהלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ַ
ללכת ׁ ◌ָש ◌ָּמה.
וחפצם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אשר ◌ְרצוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
קראים ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
יקיםַ◌ ,ה ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
האפלְּ◌ ,כ ◌ֵדי
להאיר ◌ַעל ◌ַהגּ ּוף ◌ָ ◌ָ ◌ֵ
דש ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממקוֹ ם ◌ַה ּק ֶֹ ◌ ׁ
ּו ◌ִ ּ◌ְ
ולעבד ◌ֲעבוֹ ◌ָדתוֹ ּו ◌ְרצוֹ ן ּבוֹ ◌ְראוֹ ָ◌ ,לבא
דרְ◌ ,י ׁ ◌ָש ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְלהוֹ ◌ִליכוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
טל ◌ְ ׂ
ול ּ ֹ
למחר ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָכרוֹ

מּדה
ּכנגד ִ ָ
ּקּב"ה ָּדן ִמ ָּדה ְ ֶ ֶ
ׁשה ָ ָ
מל ֵּמד ֶ ַ
ְַ
ות ◌ַ.ק
אשיב ◌ַלה' ◌ְוגוֹ ' )קטז ,יב( ] :זוהר חדש מדרש רות )דף צטִ◌ּ ַ◌ [(:
◌ָמה ◌ָ ׁ ◌ִ
מה
למה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ערפה ָ◌ ָ◌ ָ◌ -
תהָ◌ ּ ְ◌ ָ◌ .
ער ּ ◌ָפה ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ְ
נקרא ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
מהָּ◌ ָ◌ .
הרפה ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
לחמוֹ ◌ָ ּ
לש ◌ֵדה
למקוֹ ◌ָמ ּה ◌ִ ◌ְ ׂ
וחזרה ◌ִ ◌ְ
תהָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ערף ◌ַ ◌ֲ
החזירה ֶֹ ◌
ער ּ ◌ָפה? ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
לחמוֹ ◌ָ ּ
והכל
לש ּ◌ִתיםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
לארץ ּ ◌ְפ ◌ִ ׁ ◌ְ
והלכה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קבל ּו ◌ָהָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זנתהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ּ
מוֹ ◌ָאבָ◌ ְ◌ ָ◌ .
וילדה ◌ִמ ◌ְ ּזנ ּות
לזנ ּותָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
עצמה ◌ִ ◌ְ
הריפוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָדּ ׁ ◌ִשים ◌ָ ּב ּה ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
הפקירה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
בניםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
נה ׁ ◌ֶשל
ואנשיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
נפל ּו ◌ְ ּב ◌ַיד ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
וכלם ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ָ.ה ◌ָ ◌ִ
היה ◌ֶ ּבן ◌ְ ּב ◌ָ ּ
וכי ◌ִמי
הרפהִ◌ ְ◌ .
ילידי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ִ ּב ◌ִ ◌ֵ
בנב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ויש ◌ִּבי ◌ְ ֹ
אמר )שם כא( ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ר ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ארץ
לים ◌ִהיאְּ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
והא ֹנב ◌ְסמ ּו ◌ָכה ◌ִליר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נתן אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ֹנב? ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ַ
לש ּ◌ִתים? ◌ֶ ◌ָ ּ
נחס,
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
אלא ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
ארץ ּ ◌ְפ ◌ִ ׁ ◌ְ
ראלְ◌ ,וה ּוא ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
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הנים,
הכ ◌ֲ ◌ִ
ענין ֹנב ◌ִעיר ◌ַ ּ ֹ
עסקי ֹנבִ◌ ,מ ּ ◌ְפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַרם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
יקים ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
אפל ּו ◌ְּכח ּוט
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מדק ◌ֵדּ ק ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
רמת ◌ָ ּכל ◌ָ ּכּ ְ◌ ,ב ֹנב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ :דּ ◌ִודָ◌ ,גּ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ה*ערהַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
זרעְ◌ ,,וא
הדּ ין ◌ָיח ּול ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ְ
הניםַ◌ ,ח ◌ֶ ּיי ,,אוֹ ◌ַ ◌ִ
הכ ◌ֲ ◌ִ
◌ִעיר ◌ַ ּ ֹ
עצמ ,,אוֹ ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
י.אר ◌ֶ ◌ָּ
אחדָ◌ ׁ .ש ◌ָנה ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ָ◌ ,כת ּוב )שמואל א כב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵלט ◌ֵ ּבן
אלא ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ◌ֵ
אביו
מכל ◌ֵ ּבית ◌ָ ◌ִ
לאחימלּ ָ◌ ִ◌ ,
נש ◌ַאר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
לאחימלְ◌ ,וגוֹ 'ֶ◌ ׁ .ש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
אחד ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ
אלפים
וכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בניוַ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ָעוֹ ן ◌ֶזה ◌ֵמת ׁ ◌ָשא ּול ּו ◌ָ ◌ָ
לבדּ וֹ ַ◌ ְ◌ ,
אביתר ◌ְ ◌ַ
לתי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ז ּו ◌ָ ◌ִ
לארץ
הלֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ונגזר ◌ַעל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָלמ ּותֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ראלַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
רבבוֹ ת ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ּו ◌ְ ◌ָ
אחי.,
הרג ◌ָ ◌ִ
לבנהֶ◌ :זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הרפהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ראתה אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ִל ׁ ◌ְש ּ◌ִתיםָ◌ ֲ◌ ָ◌ ,
אמרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עסקי
מדּ ◌ִוד ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להנּ ◌ֵקם ◌ִ ◌ָ
הדּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
זמן ◌ִ ◌ַ
יע ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
ה.עה ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
עסקי
בנבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ויש ◌ִ ּבי ◌ְ ֹ
להרגוֹ ִ◌ .מ ◌ָ ּיד ְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ -
וזמן ◌ֶאת ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ִ ּבי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ֹנבֵ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
יהיה
זרעי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
רבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָדּ ◌ִודּ ִ◌ :
חנןּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ֹנבַ◌ ָ◌ .
הדּ ין.
והריני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עלי ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
מקבל ◌ָ ◌ַ
לפניִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
◌ָנכוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
המ ּ◌ֶטה.
ועל ◌ַ ּ◌ַ
עליו ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ָ ◌ָ
והגרים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
יש ◌ִ ּביִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נטלוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
עשה? ◌ְ ◌ָ
◌ֶמה ◌ָ ◌ָ ׂ
הס ◌ִיף
ושם ◌ַ ּ◌ַ
אוירׂ ָ◌ ְ◌ ,
נטלוֹ ּו ◌ְ ◌ָזרקוֹ ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
אמר לוֹ ֵ◌ :אין ◌ְּכבוֹ ◌ִדיָ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ַ
חרב
הרג ּבוֹ ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב כא( ◌ְוה ּוא ◌ָחג ּור ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ֵ
אבישי ׁ ◌ֵשם
הזכיר ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ַ
להכוֹ ת ◌ֶאת ◌ָדּ ◌ִודִ◌ .מ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
אמר ◌ְ ◌ַ ּ
חדשה ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ָ
לים.
והלִ◌ ,ליר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נש ◌ַמטַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אוירְ◌ ,וס ּוסוֹ ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ִ ׁ ◌ְ
ועמד ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
המפרשַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ָֹ ◌ ׁ
לרכב ◌ַעל ס ּוסוֹ ׁ ◌ֶשל
ואמרַ◌ ,מה ּו ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
נהדרין ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לס ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אבי ׁ ◌ַשי ּו ◌ָבא ◌ַ ּ◌ַ
הלִ◌ ֲ◌ :
◌ָ ◌ַ
אמר
אוירַ◌ ָ◌ .
לדוד עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
מצאוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וה ּ◌ִתיר ּוה ּוָ◌ ְ◌ .
הדּ ◌ַחק? ◌ְ ◌ִ
מלִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
מת ◌ִ ◌ָּ
אמר לוֹ ) ,תהלים קטז( ◌ָמה ◌ָא ׁ ◌ִשיב ◌ַלה' ◌ָּכל
פל ◌ְתַ◌ ָ◌ .,
לוֹ ֲ◌ ,ח ּ ֹזר ◌ִ ּ◌ְ
הרמתי,
מבית ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ָ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לני ◌ִ ◌ֵּ
מק ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
עליֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ4◌ ְ◌ ,
ּ◌ַת ◌ְגמוּ לוֹ ◌ִהי ◌ָ ◌ָ
ימנע ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ַאל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חרב ◌ַח ◌ָדּ ה ◌4מ ◌ַנּ ◌ַחת ◌ַעל ◌ַצ ◌ָ ּוארוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אפ ּל ּו ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
עצמוֹ
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I

מת ◌ִ ◌ָ ּ
הדּ ין ◌ַעל ◌ַ ◌ְזרעוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
וק ◌ֵ ּבל ◌ַ ◌ִ
פלתוֹ ִ◌ ְ◌ ,
חזר ◌ִ ּ◌ְ
הרחמיםִ◌ .מ ◌ָ ּיד ◌ָ ◌ַ
◌ִמן ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לש ּ◌ִתי ◌ְוגוֹ '.
הפ ◌ִ ׁ ◌ְ
אבי ׁ ◌ַשי ◌ֶ ּבן ◌ְצר ּו ◌ָיה ◌ַו ◌ַ ּיֶ◌ ,את ◌ַ ּ ◌ְ
עזר לוֹ ◌ֲ ◌ִ
)שמואל ב כא( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ָ
ראתה ◌ִּכי ◌ֵמת ◌ְ ּב ◌ָנ ּה
אחזיה ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ועתליה ◌ֵאם ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שמואל א יא( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלכהּ ָ◌ .כת ּוב
זרע ◌ַה ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אבד ◌ֵאת ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ַ
ות ◌ָקם) ,דברי הימים ב כב( ◌ַו ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ּ◌ָ
אמרה,
ות ◌ַד ◌ֵּבר? ◌ָ ◌ְ ◌ָ
זרע כ ּו'ַ◌ .מה ּו ◌ַ ּ◌ְ
דבר ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ַ
ות ◌ַ ◌ֵּ
וכת ּוב ◌ַ ּ◌ְ
אבדָ◌ ְ◌ ,
ות ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ּ◌ְ
ות ◌ַ ּקח ◌ְיהוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ַּבת
לאבד ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ּ ַ◌ .
עתידין ◌ַ ◌ְזרעוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָדּ ן
אש כ ּו'ֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
המ ◌ֶל ,יוֹ ◌ָרם כ ּו'ֶ◌ ,את יוֹ ◌ָ ׁ
◌ַ ּ◌ֶ
ונתן
גזרה זוֹ ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
גזרה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ועל ◌ָ ּכל ◌ֶזהַ◌ ,אף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מדּ הַ◌ ְ◌ .
נגד ◌ִ ◌ָ
מדּ ה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ָ
לעמד.
הדּ יןַ◌ ,על ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה י( עוֹ ד ◌ַה ּיוֹ ם ◌ְ ּב ֹנב ◌ַ ◌ֲ ֹ
למדּ ת ◌ַ ◌ִ
רש ּות ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ְ ׁ
פני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
בעת ◌ִדּ ין ◌ִמ ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
מדת ◌ְותוֹ ◌ַ ◌ַ
מדּ ת ◌ַה ◌ִדּ ין ◌ְ ּב ֹנב עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עדין ◌ִ ◌ַ
◌ֲ ◌ַ ◌ִ
רש ◌ִעים
מדקדּ ק ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּכּ ִ◌ - ,ב ◌ְ ׁ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
צדּ ◌ִ
ה ּואּ .ו ◌ָמה ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
וכמה.
◌ַעל ◌ַ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ

יׂשראל
ּבכנסת ִ ְ ָ ֵ
עלים ַ -אף ִ ְ ֶ ֶ
ׁשלׁשה ָע ָׂשר ָ ִ
ּׁשֹוׁשּנה ֵיׁש ָּבּה ְ ֹ ָ
ַָ
ַמה
ֵיׁש ְ ֹ
צדדיה
אֹותּה ִמ ָּכל ְ ָ ֶ ָ
ׁשּמּקיפֹות ָ
רחמים ֶ ַ ִ
ׂשרה ִמּדֹות ַ ֲ ִ
ׁשלׁש ֶע ְ ֵ
חזק ◌ָ ּיה
אא ◌ְוגוֹ ' )קטז ,יג( ] :הקדמת הזוהר )דף אִ◌ [(.ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ּכוֹ ס ◌ְי ׁש ּועוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
)נ"א רבי אלעזר( ּ ◌ָפ ◌ַתחּ ָ◌ ,כת ּוב
ראל ]משום שיש שושנה ויש
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַהחוֹ ◌ִחיםִ◌ .מי ◌ַה.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ולבן -
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שושנה[ָ◌ .מה ◌ַה.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵ ּבין ◌ַהחוֹ ◌ִחים ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ּה ◌ָ ֹ
ורחמיםַ◌ .מה .וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ּה
יש ◌ָ ּב ּה ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראל ◌ֵ ׁ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַאף ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ֵרה ◌ִמדּ וֹ ת
ש ◌ֶע ◌ְ ׂ
ראל ◌ֵי ׁש ׁ ◌ְש ׁ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
עלים ַ◌ -אף ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עשר ◌ָ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ָ ׂ
ׁ◌ְש ׁ ◌ָ
אהים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאן,
צדדיהַ◌ .אף ◌ֱ ◌ִ
מכל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
תה ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ֲ ◌ִ
ַרחמים ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִ ּקיפוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
)שיר השירים ב(
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נסת
לה ◌ִּקיף ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ֵרה ◌ֵתבוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ש ◌ֶע ◌ְ ׂ
זכר ,הוֹ ◌ִציא ׁ ◌ְש ׁ
מ.עה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַּ
◌ִ ◌ָ ◌ָ
נזכר
למה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
נזכר ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
תהַ◌ ַ◌ ְ◌ .
ול ׁ ◌ְש ֹ
ראל ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
אחרתָּ◌ ָ◌ .
מר אוֹ ◌ָ ּ
בבים ◌ֶאת
חזקים ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
עלים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
חמ.ה ◌ָ ◌ִ
אחרת ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
פעם ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
והם ]חמשה[
נקראים ◌ְי ׁש ּועוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
החמ.ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַה.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ הְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יש ּועוֹ ת
הסוֹ ד ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קטז( ּכוֹ ס ◌ְ ׁ
ועל ◌ֶזה ◌ַ ּ
עריםַ◌ ְ◌ .
]חמשים[ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ַעל
צריכה ◌ִ ◌ְ
רכה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
רכהּ ַ◌ .
א*א ,זוֹ ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
חמ ◌ָ.ה
אצבעוֹ ת ◌ְוא יוֹ ◌ֵתרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַה.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַעל ◌ֲ ◌ִ
חמש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֵ ׁ
וה.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא
אצבעוֹ תַ◌ ְ◌ .
חמש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
דגמא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ ׁ
חזקים ◌ְ ּב ◌ָ◌ ְ◌ 4
עלים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
ה.לי ׁ ◌ִשי -
הים" ◌ַ ◌ְ ◌ִ
"א ◌ִ
ה.ני ◌ַעד ◌ֱ
מ"אהים" ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
רכהִ◌ ֱ◌ ֵ◌ .
ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ונכלל ◌ַ ּב ◌ְּב ◌ִרית
ונגנז ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ברא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
והלאה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חמש ּ◌ֵתבוֹ תּ ָ◌ ִ◌ .
◌ָ ◌ֵ ׁ
נקרא ◌ֵעץ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זרעֶ◌ ְ◌ ,
כנס ◌ַ ּב.וֹ ׁ ◌ַש ◌ָנּ ה ]ס"א זו[ ◌ְוהוֹ ◌ִציא ◌ָב ּה ◌ֶ ◌ַ
◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ּ
ממ ׁש.
אשר ◌ַ ◌ְזרעוֹ בוֹ ְ◌ .ואוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶז ◌ַרע ◌ַק ◌ָ ּים ◌ְ ּבאוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
שה ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ע ◌ֶ ׂ
ֹ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ָּ
נים ◌ִז ּו ּו ◌ִגים ]של אותו[
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִ
נזרע ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
הב ◌ִרית ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ְ ּ
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
מפר ׁש ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
החק ּוק ◌ְ ָֹ ◌
ה.ם ◌ֶ ◌ָ
נזרע ◌ַ ◌ֵ
◌ַה ◌ֶ ּז ◌ַרע ◌ַהה ּואּ ָ◌ ,כַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
בראשית.
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ

ֹותן
הּברכֹות ֵמא ָ
ׁשֹופעֹות ַ ְ ָ
ְ
ׁשהרי ְּבכֹוס זֹו
אּׂשא ֶ ֲ ֵ
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶ ָ
אליו
אֹותם ֵ ָ
וכֹונס ָ
ֹותם ְ ֵ
נֹוטל א ָ
ׁשּלמעלה ְוהּוא ֵ
ְיׁשּועֹות ֶ ְ ַ ְ ָ
אא ◌ְוגוֹ ' )קטז ,יג( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רנַ◌ [(.רב
ּכוֹ ס ◌ְי ׁש ּועוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
לבר,,
אחר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לאדם ◌ַ ◌ֵ
רכה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נתן ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
המנ ּו ◌ָנא ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן א ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
]שרצה לטל[ ◌ֶ ◌ָּ
ונטל אוֹ תוֹ ]בימין ובשמאל[ ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
הק ◌ִדּ ים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אלא ה ּוא ◌ִ ◌ְ
ימין ]ולא בשמאל[
לטל אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
אמרנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֹ ּ ִ◌ ,
והרי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מברֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .,
ידיו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
אבל
יפה ה ּואָ◌ ֲ◌ .
התעוֹ ◌ְרר ּו בוֹ ֶ◌ ָ◌ -
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ
מאלַ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
ּו ◌ִב ◌ְ ׂ
ישוּ עוֹ ת
צריּ ,כוֹ סֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קטז( ּכוֹ ס ◌ְ ׁ
רכה ◌ָּכִ◌ ָ◌ ,
ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
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ישוּ עוֹ ת
הרי ◌ְּבכוֹ ס זוֹ ׁשוֹ ◌ְפעוֹ ת ◌ַה ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵמאוֹ ◌ָתן ◌ְ ׁ
אאֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
נש ◌ָמר
ושם ◌ִ ׁ ◌ְ
אליוָ◌ ׁ ְ◌ ,
מעלהְ◌ ,והוּ א נוֹ ◌ֵטל אוֹ ◌ָתם ◌ְוכוֹ ◌ֵנס אוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צריכים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מתכ ◌ֵנּ ס ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ּכוֹ סּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
העליוֹ ן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
]להם[ ◌ ◌ִַיין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לבר ,אוֹ תוֹ
והיּ ◌ִין ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכנ ּוס ◌ַ ּב ּכוֹ ס ◌ַה ֹּזאת,
מאלַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
בשׂ ֹ
ימין ]ובשמאל[ ◌ְו א ◌ִ ◌ְ
◌ְּב ◌ָ ◌ִ
יהיה ◌ֵריק
לחן ׁ ◌ֶש8א ◌ִ ◌ְ ◌ֶלבר* ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ◌ ְ◌ 6
צריכים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אחדּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
תב ◌ְרכ ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִיּ ◌ְ ◌ָ ּ
נקראת
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ראהְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
אחדֹ ּ .
כל ]אחד[ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
וייןַ◌ ,ה ּ ֹ
◌ִמ ◌ֶלּ ◌ֶחם ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מאל
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
צריִ◌ ָ◌ ,
רכהִ◌ ָ◌ ,
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
רכהָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
צריכה
מאלּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לש ֹ
ימין ◌ִ ◌ְ ׂ
נת ◌ֶנת ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ִ
תהְ◌ ,ואוֹ ◌ָת ּה ּכוֹ ס ◌ִ ּ◌ֶ
]וצריך[ ◌ִ ּ ֹ
לטל אוֹ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
בא
הבאּ .ו ֹ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להתמלא ◌ַ ◌ִיין ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֵיין ◌ַ ּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ָ ּכאן
דברים ◌ֶ ◌ְ
התגּ ּל ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רכה] ,כאן[ ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראהּ ,כוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהּ ,כוֹ ס
נתגּ ◌ָּלה סוֹ ד ◌ַ ּ◌ֶ
ערה ,אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָאנ ּו ◌ַ ּב ּ◌ְמ ◌ָ ◌ָ
מאלֶ◌ ,זה ◌ָצפוֹ ן ◌ְ ◌ָודרוֹ םְ◌ ,וכוֹ ס
ימין ּו ◌ִב ◌ְ ׂ
ש ֹ
לקב ◌ָל ּה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
צריּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רכה ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ּ
מהם.
רכה ◌ֵ ◌ֶ
היה נוֹ ◌ֵטל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
רכה ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ

ּונה
האמ ָ
ּברכה סֹוד ָ ֱ
ְּבכֹוס ֶׁשל ְ ָ ָ
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִרי,
מטתוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
רכה? זוֹ )שיר ג( ◌ִ ּ◌ָ
◌ִמי זוֹ ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
והגּ ּוף
ימיןַ◌ ְ◌ ,
יח ּה ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
להנּ ◌ָ
וצריִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָנּ ◌ֵתן ◌ֵ ּבין ◌ָצפוֹ ן ◌ְ ◌ָודרוֹ םִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
תה
רכה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
תה ּכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ויש ◌ִגּ ◌ַ
עמ ◌ֶהםְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ַ
לבר ,אוֹ ◌ָ ּ
יח ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
תת ◌ֵ ּקן ◌ִ ◌ָּ
אהי,
עיני ה' ◌ֱ ◌ֶ
אר ◌ַ ּבע ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים יא( ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ֵ
◌ְּב ◌ַ ◌ְ
האמוּ ◌ָנהָ◌ ,צפוֹ ן ◌ְ ◌ָודרוֹ ם
רכה סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
נמ ◌ָצא ◌ְּבכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּב ּה ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ִ◌ .
לחם,
לחן ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
וש ◌ְ ◌ָ
מר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ 4◌ ׁ ְ◌ .
הרי ◌ֶ ◌ְ
מערבֵ◌ ֲ◌ ,
מזרח ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ויהיה
עניֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לחם ִֹ ◌
ויתב ◌ֵרֶ◌ ֶ◌ ,
מטה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
תב ◌ֵר ,אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
לחם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ָּ
רכת
מת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
וימ ◌ֵצא ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
ענגֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לחם ֶֹ ◌
◌ֶ ◌ֶ
ארנ ּוָּ◌ ִ◌ ְ◌ .
למעלה ]באותו לחם של
למטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ארב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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ויתב ◌ֵר,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,ב ◌ָאבוֹ תּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לחבר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
רכהּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברכה[ְ◌ .וכוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
תב ◌ֵר] ,והשלחן בלחם משום שיתברך מכל הצדדים ,מלמעלה
למטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ומלמטה למעלה בסוד כוס של ברכה ,שיתחבר דוד המלך באבות ויתברך למטה,

האדם,
לחנוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
שיתברך לחם עני ויהיה לחם ענג ,והרי בארנו ,ויתברך[ ׁ◌4ש ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא בוֹ ◌ָמזוֹ ן ּ◌ָת ◌ִמיד.

ֹודֹותיה
ּומנהגיה ְוס ֶ ָ
ּברכה ִ ְ ָ ֶ ָ
סדר ּכֹוס ֶׁשל ְ ָ ָ
ֵֶ
יש ּועוֹ ת ◌ֶא ◌ָא ◌ְוגוֹ ' )קטז ,יג( :
ּכוֹ ס ◌ְ ׁ
דברים:
ש ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רכה ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּקנ ּו בוֹ ◌ֲע ◌ָ ׂ
לישי ּ -כוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
ידיו.
מקבלוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ◌ָ
מלאְּ◌ ַ◌ ְ◌ .
עט ּוףַ◌ .חיֵ◌ ָ◌ .
הדחה ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
טיפהִ◌ .ע ּט ּורּ ִ◌ .
מגביהוֹ ◌ִמן ◌ַ ◌ַ ּ
טפח.
רקע ◌ֶ ◌ַ
הק ◌ְ ◌ַ
עיניו ּבוֹ ּ .ו ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
◌ְונוֹ ◌ְתנוֹ ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיןְ◌ .ונוֹ ◌ֵתן ◌ֵ ◌ָ
מלא
בדר :סוֹ דּ ,כוֹ ס )דברים לג( ◌ָ ◌ֵ
לאנשי ◌ֵביתוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מת ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
ּו ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ְגּ רוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַעל
אהי"םּ ,ו ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ַ ◌ְ
גימטר ◌ָ ּיא ◌ֱ ◌ִ
רכת ה'ּ .כוֹ ס ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַּ
אאִ◌ .מי
ישוּ עוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ְשמוֹ ּ -כוֹ סֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קטז( ּכוֹ ס ◌ְ ׁ
ספירוֹ ת ׁ ◌ֶשל
חמש ◌ְ ◌ִ
נגד ◌ָ ◌ֵ ׁ
אצבעוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
חמש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
יש ּועוֹ ת? ◌ָ ◌ֵ ׁ
נקרא ◌ְ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
.טת ◌ָ ּב ◌ֶהם
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
אהים ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִּב ◌ָינה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ּכוֹ סֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ֵשם ◌ֱ ◌ִ
עש ◌ָרה
שרּ ְ◌ ,באוֹ ת י'ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֲ ◌ָ ׂ
עמים ◌ֶע ◌ֶ ׂ
ערים .ה' ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לחמ.ים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
חמ ׁש
אהים ◌ַח ◌ִ ּייםֵ◌ ָ◌ ,
חכמים ◌ְ ּבכוֹ סֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֱ ◌ִ
ְדברים ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְּקנ ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ִ
טיפה.
הדחה ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
באר ּוּ ְ◌ ,בכוֹ ס ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
חש ּבוֹ ן ה'ּ .ו ◌ֵ ◌ֲ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
פניםְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
טיפה ◌ִמ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
מבח ּוץּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
הדחה ◌ִ ◌ַּ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ֶ◌ ׁ -ש ◌ְ ּי ◌ֵהא ּתוֹ כוֹ
נש ◌ָמה ◌ְטהוֹ ◌ָרה
להיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
מכוֹ ס ◌ֶזהְ◌ ִ◌ ,
◌ְּכ ◌ָברוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה ◌ַל ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ּ
טהרה
וקדּ ׁשוֹ ָ◌ ֳ◌ ָ◌ .
וטהרוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ) -ויקרא טז( ◌ְ ◌ִ ◌ֲ
פנים ּו ◌ִמ ◌ַּבח ּוץְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
מב ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ִּ
טהרתוֹ ּו ◌ְ ◌ָ◌ 4
מבח ּוץּ .ו ◌ַמה ּכוֹ ס ◌ֵאין ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
קד ◌ָ.ה ◌ִ ◌ַ ּ
פניםּ ,ו ◌ְ ◌4
מב ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ִ ּ
קד.תוֹ
טהרתה
מים ַ◌ -אף ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ,
מבח ּוץ ◌ְּב ◌ִלי ◌ַ ◌ִ
פנים ּו ◌ִ ◌ַ ּ
מב ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ִ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֵאין ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ָ ּ
]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רמ"ד[(:
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אמר ◌ַר ◌ָ ּבן
מבח ּוץ ◌ְ ּב ◌ִלי תוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
פנים ּו ◌ִ ◌ַּ
מב ◌ְ ◌ִ
קד.תה ◌ִ ◌ִ ּ
ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ ָ◌ 4
גלל
דרשּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ ׁ
לבית ◌ַ ּ◌ִ
יכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ
מליאלִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּתוֹ כוֹ ◌ְּכ ◌ָברוֹ א ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַגּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ורע.
הדּ ◌ַעת טוֹ ב ◌ָ ◌ָ
מעץ ◌ַ ◌ַ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ֵ ◌ֵ
מצד ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
ודר ,סוֹ ד  -ה' ◌ִהיא ּכוֹ ס,
תלמידיםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
מעטרוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רש ּוה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ַעט ּור ֵ◌ ּ -פ ◌ְ ׁ
עטרה ◌ַעל ה'.
תלמידים ◌ְ ּבאוֹ ת י'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
מעטרוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ראשוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ,
ה.כינה ◌ַעל ֹ ׁ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראשוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
לעטף ֹ ׁ
צריֹ ֲ◌ ַ◌ ,
עט ּוף ִ◌ ָ◌ -
◌ִ ּ
חכם ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אמוֹ ת
לתלמיד ◌ָ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהָ◌ ,אס ּור ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עלי ◌ַ ּ◌ִ
רש ּוה ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ּ◌ֵפ ◌ְ ׁ
להל ,ד' ◌ַ ּ
◌ְּב ◌ִ ּ
הארץ ◌ְּכבוֹ דוֹ ּ ָ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
הראשִ◌ ,מּ .ום )ישעיה ו( ◌ְמא ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
גל ּוי ◌ָ ֹ ׁ
להיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ּ
בהזכ ◌ַרת ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָ ּ
הראש.
גל ּוי ◌ָ ֹ ׁ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָאס ּור ◌ִ ◌ְ
ברכה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אויר.
ש ◌ָתה ◌ֲ ◌ִ
ונע ◌ְ ׂ
התעט ◌ָפה ◌ָ ּבאוֹ רֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
יהו"ה ◌ִהיא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
ׁ◌ֶשאוֹ ת י' ◌ִמן ◌ְ ָֹ ◌
חכמה,
)וזהו אויר של ארץ ישראל מחכים( ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ ת י'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
התעטף ּבוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו
וזה ּו אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אוירֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
יהי אוֹ ר
וזה ּו )בראשית א( ◌ְ ◌ִ
*למהֶ◌ ְ◌ .
עטה אוֹ ר ◌ַּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קד( ֹ ◌ֶ
תה ◌ָ ּוה
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
עלי סוֹ דוֹ ת ◌ַ ּ
פר ׁש ּוה ּו ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
אוירּ .ו ◌ֵ ◌ְ
יהי ◌ֲ ◌ִ
 ◌ְ ◌ִויהי אוֹ ר,
יהי אוֹ ר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
נאמר ◌ְ ◌ִ
ההויוֹ תּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נתה ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ודר ,סוֹ ד
החביתֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
קדמוֹ ןַ◌ .חי ֵ◌ ּ -פ ◌ְר ׁש ּוה ּו ◌ַחי ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
היה ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
למעלה,
ממ ◌ָּטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לס ◌ִפירוֹ ת ◌ִ ּ◌ַ
מינית ◌ַ ּ◌ְ
עליוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
כינה ◌ֶ ◌ְ
 ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָיב ◌ֶנה
חכמה ◌ִ ◌ָ ּ
ונאמר ◌ָ ּב ּה )משלי כד( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נקראת אוֹ ת ח'ַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי
חבית :ח' ◌ַּב ◌ִי"תּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,
וזה ּו ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ִיתֶ◌ ְ◌ .
יינ ּה
וזה ּו ◌ֵ ◌ָ
מ.ם ה ּוא ◌ַחיֶ◌ ְ◌ .
חזיקים ◌ָ ּב ּהַ◌ ,ה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ִ ◌ָ
למ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ג( ◌ֵעץ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ
צדּ יק ◌ַחיֶ◌ ׁ ,שה ּוא
נקרא ◌ַחיְ◌ .ועוֹ דִ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרהִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ּב ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואדםִ◌ ַ◌ .יין
לבןָ◌ ְ◌ .
גונים ָ◌ ָ◌ -
ממנּ ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
החביתִ◌ ַ◌ .יין ◌ֵי ׁש ◌ִ ּ◌ֶ
◌ַחי ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
גונים ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין,
כנגד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ע"בּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בעים ּ ◌ָפ ◌ִניםֵ◌ ֲ◌ .
ימטר ◌ָ ּיא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ִגּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
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ויכ ּל" ּו
בעים ּ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ִקדּ ּו ׁש ◌ַ ◌ְ ◌4
ושמוֹ ר ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתְ◌ ,ו ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ה ּוא ◌ָזכוֹ ר ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי ע"ב.
 ◌ֲ ◌ֵואף ׁ ◌ֶשה ּוא
מלא ◌ִּב ◌ְר ◌ַּכת ה'ַ◌ ְ◌ .
מלא ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּכוֹ ס )דברים לג( ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ
צריְ◌ ִ◌ ,
אדם ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
ינה ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ֵ
מלא ◌ִמ ◌ֵ ּי ◌ָ ּ
להיוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ֵלםְּ◌ ,כמוֹ
בא
אמר )בראשית כה( ◌ִאי ׁש ◌ָּתם ֶ◌ -גּ ◌ֶבר ׁ ◌ָש ◌ֵלםְּ◌ ,כמוֹ )שם לג( ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יהיה ◌ָ ּב ּה ּ ◌ְפ ◌ָגם,
למהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נש ◌ָמה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ָ
צריְ◌ ִ◌ ,
ַיעקב ׁ ◌ָש ◌ֵלםּ ָ◌ .כִ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ֲ ֹ
יקרבַ◌ .אף ◌ָ ּכ,
אשר ּבוֹ מ ּום א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר )ויקרא כא( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל )איש( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ִ ◌ֵּ
חש ּבוֹ ן ּכוֹ ס) .שם י"ה(
אהיםְּ◌ ,כ ◌ֶ ׁ ◌ְ
"ה  -ה ּוא ◌ֱ ◌ִ
אלם ◌ִעם ◌ָי ּ
והפ ,אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ִ ◌ֵּ
יש
אשר ◌ֵ ׁ
מתי? ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מלאַ◌ ָ◌ .
ותמצא ◌ָ ◌ֵ
אלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מלאֹ ֲ◌ ַ◌ ,
ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
אדנ"י
"הָ◌ ֲ◌ .
"הְ◌ ַ◌ ְ◌ .
והינ ּו )שמות יז( ◌ִּכי ◌ָיד ◌ַעל ◌ֵּכס ◌ָי ּ
ׁ ◌ָשם אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ָי ּ
.ניהםּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה
מלא ◌ִמ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
האמצעי ◌ָ ◌ֵ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ׁ ◌ְ
חש ּבוֹ נוֹ ו"הּ ַ◌ ָ◌ .
מקבלוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָ ◌ָ
מפרשְּ◌ ַ◌ ְ◌ .
אדםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ֵשם ◌ְ ָֹ ◌ ׁ
עליו ◌ָ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ָ
ידיו ְּ◌ -כמוֹ
נגד
אחד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
חמ.ה ◌ִדּ ◌ְ ּברוֹ ת ◌ְ ּבל ּו ◌ַח ◌ֶ ◌ָ
היתה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ל ּוחוֹ תָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
חמ ׁש
נגד ◌ָ ◌ֵ
וחמ ◌ָ.ה ◌ְּבל ּו ◌ַח ׁ ◌ֵש ◌ִני ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ימיןִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אצבעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַיד ◌ָ ◌ִ
חמש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֵ ׁ
ימיןּ .ו ◌ִמּ .ום
בימיןְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ◌ְּב ◌ַיד ◌ָ ◌ִ
ונתנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאלְ◌ּ ִ◌ ְ◌ .
ש ֹ
אצבעוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַיד ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
הפס ּוק,
בידיוֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִעיד ◌ַ ּ ◌ָ
אבנים ◌ְּב ◌ָידוֹ ְ◌ ,וא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזהְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ל ּוחוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עיניו ּבוֹ ִ◌ -מּ .ום ׁ ◌ֶש ּכוֹ ס
אש ◌ָדּ ת ◌ָלמוֹ ְ◌ .ונוֹ ◌ֵתן ◌ֵ ◌ָ
מימינוֹ ◌ֵ ׁ
)דברים לג( ◌ִ ◌ִ
עיני ה'
אמר ◌ָ ּב ּה )דברים יא( ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ֵ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
נגד ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶזה ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
ועליהם
סנהדריןֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
בעים ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
מעלה ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ועינים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אהיּ ָ◌ ,ב ּהִ◌ ַ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ֱ ◌ֶ
ואחת ◌ֵעין
ימיןַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אחת ◌ֵעין ◌ָ ◌ִ
עליוֹ נוֹ תַ◌ ַ◌ .
עינים ◌ֶ ◌ְ
ואהרןְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ֹ ׁ ◌ֶ
וזה ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשל נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ּב ּכוֹ ס
"ב ◌ַ ּי ◌ִין"ֶ◌ ְ◌ .
מנין ◌ַּ
והם ע"בְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מאלֵ◌ ְ◌ .
ש ֹ
◌ְ ׂ
מגביהוֹ ◌ִמן ◌ַ ◌ַ ּ
טפח ִ◌ -מּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ ת ה' ◌ִהיא ּכוֹ ס,
רקע ◌ֶ ◌ַ
הק ◌ְ ◌ַ
◌ֵעינוֹ  .וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
נפת ◌ַחת אוֹ ת
טפחֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
תה ◌ָ ּבאוֹ ת י'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
צריֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להעלוֹ ת אוֹ ◌ָ ּ
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עיני
יקר ּ§ב ¥ ¥
עמוֹ  :טו ¨ ¨
נגדה ּ¨נא § ¨
אש ּ¥לם ¨ § ¤
ליהו  ©ׁ £
© ¨Ÿ
לכל © ּ
יהו  ּ¦כי
לחסידיו :טז ¨א ּ¨נה § ¨Ÿ
ותה © ¨ ¦ £
המ § ¨
יהו  © ּ¨
§ ¨Ÿ
סרי :יז §ל%
חת §למוֹ ¨ ¥
אמת¦ ּ %פ ּ©ת § ּ¨
עבדּ ¤ּ %בן ¤ ¨ £
אני © § §
עבדּ ¦ £ %
אני © § ¤
¦£
נדרי
אקרא :יח § ¨ ©
יהו  ¨ § ¤
בשם § ¨Ÿ
זבח ּתוֹ ¨דה ּו § ׁ¥
אזבח © ¤
©ּ § ¤
חצרוֹ ת
עמוֹ  :יט ּ§ב © §
נגדה ּ¨נא § ¨
אש ּ¥לם ¨ § ¤
ליהו  ©ׁ £
© ¨Ÿ
לכל © ּ
יה:
ככי §יר ּו ׁ¨ש ¨¦לם © §
יהו  ּ§בתוֹ ¦ ¥
ּ¥בית § ¨Ÿ
הלל ּו¨ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

מת ◌ָנה ִ◌ -מּ .ום
לאנשי ◌ֵביתוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
מש ◌ְגּ רוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
אצ ◌ָ ּבעוֹ תּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
חמש ◌ֶ ◌ְ
ה' ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ ׁ
נפשנ ּו
אמר ◌ָ ּב ּה )במדבר יא( ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
נפשֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תב ◌ֵרְ◌ ׁ ִ◌ ,
אש ּתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א(
שה ּ ◌ֵפרוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
רכת ◌ְועוֹ ◌ָ ׂ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
כלּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
יבשה ◌ֵאין ּ ֹ
◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ָ
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא.
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ

f
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יהו  ּ¨כל גּ וֹ ¦ים ׁ©ש ּ§בח ּוה ּו ּ¨כל
הלל ּו ¤את § ¨Ÿ
א ©§
יהו
ואמת § ¨Ÿ
חסדּ וֹ ¤ ¡ ¤
עלינ ּו © §
גבר ¨ ¥
האמים :ב ּ¦כי ¨ ©
¨ ¦ּ ª
יה:
 §לעוֹ ¨לם © §
הלל ּו¨ ּ

 Iשימוש תהלים I

I

למי שהלשינוהו חינם
הללו את ה' כל גוים )קיז ,א(] :שימוש תהלים לפרק קיז[ למי שהלשינו
עליו ולא עשה כלום.

I

 Iזוהר תהלים I

I

האמים
יהוה ◌ָּכל גּ וֹ ◌ִים ׁ ◌ַש ◌ְ ּבח ּוה ּו ◌ָּכל ◌ָ ◌ִ◌ּ 6
הלל ּו ◌ֶאת ◌ְ ָֹ ◌
◌ַ ◌ְ
אמר מוֹ ◌ֵרנ ּו
יצחקֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
שמות פ' תרומה )דף קנ"בַ◌ ָ◌ [(:
אזי ◌ִהיא
מדת ◌ַּב ◌ָגּ ◌ֶון ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ֲ◌ ,
כש ◌ִהיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
כלת ◌ִהיא ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ִדיןּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּ◌ְת ◌ֵ ◌ֶ
אמר לוֹ ּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
רחמים? ◌ָ ◌ַ
מתי ◌ִהיא ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נפשוֹ תַ◌ ָ◌ .
יני ◌ְ ◌ָ ׁ
◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ָלד ּון ◌ִדּ ◌ֵ
מסתכ ◌ִלים ּ ◌ָפ ◌ִנים
ניהם ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מחזירים ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
הכר ּו ◌ִבים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
פניםָ◌ ,אז ◌ָ ּכל
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
פניםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ְּכר ּו ◌ִבים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְּב ◌ָ ◌ִ
מתהפָ◌ ,גּ ◌ֶון
אחרֵ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
לגון ◌ַ ◌ֵ
כלת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מתהפָ◌ ,גּ ◌ֶון ּ◌ְת ◌ֵ ◌ֶ
מתת ◌ְ ּק ◌ִניםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
ונים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הגּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
מדּ ין
מתהפִ◌ ִ◌ ,
ונים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
הגּ ◌ָ ◌ִ
הפ ּוְ◌ ַ◌ ,
ולכן ◌ְ ּב ◌ִ ּ
זהב )לבן(ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
לגון ◌ָ ◌ָ
ירק ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ֹ
הגּ ◌ָ ◌ִ
הפ ּוְ◌ ַ◌ ,
כל ◌ְּב ◌ִ ּ
וה ּ ֹ
לדיןַ◌ ְ◌ ,
מרחמים ◌ְ ◌ִ
וכן ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לרחמיםֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
וניםְּ◌ .כמוֹ
הכל עוֹ ◌ֵמד
ניהם ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ ,כֹ ּ ַ◌ ,
ראל ּ◌ִת ּק ּו ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
סדּ ◌ִרים ◌ִי ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ
אתפ ◌ָאר,
אשר ◌ְ ּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ ,
ראל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מט( ◌ִ ◌ְ ׂ
מסת ◌ֵדּ רֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
וכַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ָ
לחן
ית ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ
ועש ◌ָ
ונים ׁ ◌ֶש ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,ה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶשל ◌ּ4כ ◌ָּלםׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
בע ◌ָּת
וש ◌ָ ◌ְ
ואכלת ◌ְ ◌ָ ׂ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,דברים ח( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עצי ׁ ◌ִש ּ◌ִטים ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ ַ◌ .
◌ֲ ◌ֵ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
יש ◌ָ ◌ֵ
יקים ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ׂ
צדּ ◌ִ
אהיְ◌ :וגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ִ
ברכת ◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
)קיז ,א( ] :זוהר ספר
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I

בש ◌ִביל
העמיםּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
מכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אליו ◌ִ ◌ָ ּ
וקרבם ◌ֵ ◌ָ
בהם ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
התרצה ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ראל  -א
יש ◌ָ ◌ֵ
ואלמלא ◌ִ ◌ְ ׂ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ו.בע ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
◌ ◌ַָנתן ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם
חס ּדוֹ וגו' )קיז ,ב( :
עלינ ּו ◌ַ ◌ְ
גבר ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ַ
ברכ ◌ָּת
בעת ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
וש ◌ָ ◌ְ ◌ָּ
ואכל ◌ָּת ◌ְ ◌ָ ׂ
ואמר) ,דברים ח( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
תורה[ ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
נתן ◌ָלִ◌ .,אם ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ
הארץ ◌ַה ◌ָבה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהיַ◌ ,על ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
צרי?,
גון ◌ֶזה א ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ְּב ◌ָ ◌ֶ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לארץ ◌ִ ◌ַ
מברכיםּ ְ◌ ,בח ּוץ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ּ
אלאְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הארץ.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ,ח ּ◌ֵלק ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אחרֵּ◌ ִ◌ .
חלק ◌ֶאת
לצד ◌ַ ◌ֵ
והחרבה ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ
אחדָ◌ ָ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ֶ ◌ָ
◌ַה ◌ִ ּיּ .וב ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ַה ◌ִ ּיּ .וב ◌ְ ◌ִ ◌ִ ּ
הארץ
אחתּ ,ו ◌ִמי ◌ִהיא? ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
סביב ◌ְ ◌ָ◌ 4
והקיף ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ
הארץ ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ְ ּ
הארץ
באמצע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מרכז ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִהיא ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ָ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ ּ
קדש
לים ה ּוא ◌ֵ ּבית ֶֹ ◌ ׁ
אמצע ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ליםַ◌ ְ◌ ֶ◌ .
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִהיא ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
לשם
המזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ִ ּיּ .וב יוֹ ◌ֵרד ◌ְ ׁ ◌ָ
הט ּוב ◌ְ ◌ָ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםָ◌ ְ◌ .
וכל ◌ַ ◌ָּ
וכל ◌ַ ּ
מ.ם.
ואין ◌ְלָ◌ ,מקוֹ ם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַה ◌ִ ּיּ .וב ׁ ◌ֶש6א ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ִ ◌ָ
מלמעלהֵ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
]זוהר שמות פ' תרומה )דף קנ"ז(.זוהר

חרב ◌ָק ׁ ◌ֶשה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
נמצא ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ֵ
החרבהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חלּ ק ◌ֶאת ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ֵ
ארב ◌ִעים
ותקפוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
כחוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ
ראל ּ ֹ
יש ◌ָ ◌ֵ
.בר ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
מד ◌ָ ּברֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ
ּ◌ְפ ◌ָרט ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
והנּ וֹ ◌ָרא.
ליכַּ◌ ,ב ◌ִּמ ◌ְד ◌ָ ּבר ◌ַה ◌ָגּ דל ◌ְ ◌ַ
המוֹ ◌ִ ◌ֲ
ׁ ◌ָש ◌ָנהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )דברים ח( ◌ַ ּ
עליו
הלכ ּו ◌ָ ◌ָ
בעל ◌ָ ּכ ◌ְרחוֹ ◌ָ ◌ְ
האחרּ ,ו ◌ְ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
מד ◌ָ ּבר ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַ ◌ַ ּ
נמצא ּו
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
ואם ◌ִ ◌ְ ׂ
ארב ◌ִעים ׁ ◌ָש ◌ִניםִ◌ ְ◌ .
כחוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
וש ◌ְבר ּו ֹ
ראל ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
האחר
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
היה ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
אר ◌ָ ּב ◌ִעים ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ ָ◌ ,
יקים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
מעבר אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מ.הר ◌ִגּ יז ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן
◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ◌ֶ ◌ִ ◌ְ
ונפל ּו ◌4כ ◌ָּלם ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְר ׁש ּותוֹ .
האחרְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
עמיםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
התחזק אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
עלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵאיֵ◌ ,מת ׁ ◌ָשם?
משה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
והרי ֹ ׁ ◌ֶ
אמרֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
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רש ּותוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ְ ּב ◌ַהר
היה ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
אמן א ◌ָ ◌ָ
משה ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
הרי ֹ ׁ ◌ֶ
 א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵיטים
עליו ׁ ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
חלק ּו ◌ָ ◌ָ
מחקתֶ◌ ׁ .ש ◌ֶנּ ◌ְ ◌ְ
העברים? ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
העבריםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ונש ◌ַאר
אחרְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
וש ◌ִּליט ◌ַ ◌ֵ
ממנּ ה ◌ְ ׁ ◌ַ
נמסר ◌ִ ּב ◌ֵידי ◌ְ ◌ֶ◌ 4
מעלהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
ונקבר ׁ ◌ָשםְ◌ ,וא
עליוּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וש ◌ַלט ◌ָ ◌ָ
אמן ◌ְ ׁ ◌ָ
העבד ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
משה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכַ◌ ,,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ֹ ׁ ◌ֶ
התעסק ◌ִּב ◌ְקב ּו ◌ָרתוֹ ַ◌ -רק ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
דר,
אתוֹ ִ◌ ,מי? אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
קבר ֹ
בגּ יַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
אתוֹ ◌ַ ◌ַ
קבר ֹ
לד( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
קרא ◌ֶאל
אמרְ◌ ,וא ◌ָכת ּוב ◌ִמי ה ּואַ◌ .ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
משה ◌ָ ◌ַ
ואל ֹ ׁ ◌ֶ
נסתר )שמות כד( ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
אתוֹ ְ◌ ,וא ◌ָכת ּוב ◌ִמי
קבר ֹ
משהְ◌ ,וא ◌ָכת ּוב ◌ִמי ה ּואַ◌ .אף ◌ָ ּכאן ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
ֹ ׁ ◌ֶ
ה ּואָּ◌ ֶ◌ ,
ולכן ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַהר
לחבריםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ודּ אי ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזה ◌ָיד ּו ◌ַע ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אלא ◌ַ ◌ַ
בש ◌ִביל
נקבר ׁ ◌ָשםּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
לבדּ וֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ
עליו ַ◌ -רק ֹ
א ׁ ◌ָש ◌ַלט ◌ָ ◌ָ
מד ◌ָ ּבר
מתי ◌ִ ◌ְ
האחרים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ֵ ◌ֵ
לכל ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
דיע ◌ְ ◌ָ
◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ּ4כ ◌ָּלם
הש ◌ָרה ◌ְבתוֹ ◌ָכםְ◌ ִ◌ ,
◌ָיק ּומ ּו ,אוֹ תוֹ ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם ◌ְ◌ ׁ 4
הבא.
העמידה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
התעוֹ ◌ְרר ּות ◌ָ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
האחר,
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ת ◌ֶקף ◌ְ ֹ ◌ַ
מד ◌ָ ּבר ה ּוא ּ ֹ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
וכח ◌ַ ◌ַ ּ
◌ֵאיִ◌ ,צ ◌ָ ּוה ◌ַ ◌ָ ּ
להר
לש ◌ְלחוֹ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ִעיר ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ָ ׂ
לש ◌ְלחוֹ ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַהר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
להם ◌ְ ׁ ◌ָ
היה ◌ָ ◌ֶ
עזאזל? ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ
הלכ ּו בוֹ
דברָּ◌ ֶ◌ .
ארב ◌ִעים
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
הלכ ּו בוֹ ◌ִ ◌ְ ׂ
הרי ◌ָ ◌ְ
אלאֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ראל ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ּ
התח ◌ֵזק ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ַ
ותקפוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קפוֹ ּ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .
נש ◌ַ ּבר ◌ָּת ◌ְ ּ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ִניםֵ◌ ֲ◌ ,
עבר ּבוֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ִדּ ּי ּו ◌ָרם ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
הרי ◌ָ ◌ָ
למיםּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַהר ◌ֲ ◌ֵ
◌ִאי ׁש ׁ ◌ָשם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ארב ◌ִעים ׁ ◌ָש ◌ִנים.
ׁ◌ָשם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ותחת
עליוֹ ןַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חזק ◌ֶ ◌ְ
סלע ◌ָ ◌ָ
*עיר ◌ַה ◌ֶ ּזה ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ה ּוא ◌ֶ ◌ַ
אבל ◌ַ ּב ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
נכנס ׁ ◌ָשם,
איש א )אינו יכול להכנס לשם( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סלעֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ
עמק אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ַ
ֹ ◌ֶ
ראל ◌ְוא
ש ◌ָ ◌ֵ
מעל ◌ִי ◌ְ ׂ
עבר ◌ֵ ◌ַ
טרפוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
לאכל ◌ַ ◌ְ ּ
ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵלט יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ֱ ֹ
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I

האמ ּו ◌ָנה
עליהם ◌ַּב ◌ִ ּיּ .ובִ◌ ׁ .ש ◌ְלטוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
מקטרג ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ַ ◌ְּ
קדש
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ּב ◌ֵבית ֶֹ ◌ ׁ
הנּ ◌4ק ◌ָדּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ָּכל )העולם( ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מר ◌ַּכז ◌ַ ◌ְ
ּתוֹ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
בק ּי ּוםּ ִ◌ ,ב ◌ְזכ ּותוֹ ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָ ּכל
עכ ׁ ◌ָשו ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ִ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםַ◌ ְ◌ .
כל ◌ְּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַצד
מ.ם ◌ַל ּ ֹ
צאים ◌ִ ◌ָ
וספ ּוק יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ִ ּ
לארץ
עכשו ◌ִמח ּוץ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ולכןַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
◌ַה ◌ִ ּיּ .ובֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ּ
וספ ּוק
נמצא ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ִ ּ
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מכ ◌ַח ּו ◌ְזכ ּות ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהִ◌ ,עם ◌ָ ּכל ◌ֶזהֹ ּ ִ◌ ,
אהיַ◌ ,על
ברכ ◌ָּת ◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב )דברים ח( ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ
הרי
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הט ◌ָבה ◌ַ ◌ַ
הארץ ◌ַ ּ ֹ
נתן ◌ָלַ◌ .,על ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ
הט ◌ָבה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הארץ ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
תע ◌ֵדּ ן ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ
וס ּפ ּוק ◌ָלעוֹ ◌ָלםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
נמצא ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ִ
ביל ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
לחנוֹ
קד.ת
ולדאג ◌ַעל ◌ְ ◌ַ◌ 4
להזכיר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
יש לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
מאכליםׁ ֵ◌ ,
מתענּ ג ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הארץ ◌ַ ◌ְּ
עצב
בש ◌ִביל אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
חרבּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
היכל ◌ַ ּ◌ֶ
ועל ◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מחה ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתה ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָשם,
ש ◌ְ ◌ָ
תה ◌ִ ׂ
מתעצב ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ
לחנוֹ ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
עליו ◌ְּכ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
בנה ◌ֶאת
אל ּו ◌ָ ּב ◌ָנה ◌ֶאת ◌ֵ ּביתוֹ ּו ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא חוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ָ ◌ָ
חלקוֹ !
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
קדּ ׁשְ◌ ׁ ַ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ
חרבוֹ ת ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ָ ◌ְ

f

תהלים ספר חמישי | כד לחודש | מזמור קיז

1132

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום יז תמוז

קיח

חסדּ וֹ :
ליהו  ּ¦כי טוֹ ב ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
א הוֹ ד ּו © ¨Ÿ
יאמר ּו
חסדּ וֹ  :ג § Ÿ
ראל ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
ישׂ ¨ ¥
יאמר ¨נא ¦ §
ב © Ÿ
יראי
יאמר ּו ¨נא ¦ § ¥
חסדּ וֹ  :ד § Ÿ
אהרן ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
¨נא ¥בית © Ÿ £
קראתי ּ¨י ּה
המ ©צר ¨ ¨ ¦
חסדּ וֹ  :ה ¦מן © ּ¥
יהו  ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
§ ¨Ÿ
אירא ©מה ּ©י£עשׂ ¤ה
יהו  ¦לי א ¦ ¨
יה :ו § ¨Ÿ
במ § ¨
ענני © ּ¤
¨ ¨¦
רחב ¨ ּ

I

 Iשימוש תהלים I

I

ליתן תשובה לאפיקורוס
הודו לה' כי טוב )קיח ,א(] :שימוש תהלים לפרק קיח[ להשיב תשובה
לאפיקורוס.

I

 Iזוהר תהלים I

I

קדֹוׁשים ְוג'
ׁשּׁשה ֵׁשמֹות ְ ִ
ּדוד ָּכאן ִ ָ
אמר ָ ִ
ּתּקּונין ָ ַ
ּתׁשעה ִ ִ
ִ ְָ
אדם
ּבבני ָ ָ
ִ ְֵ
אמר
קראתי ◌ָי ּה ◌ְוגוֹ ' )קיח ,ה( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קל"טַ◌ ָ◌ [(:
◌ִ
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ
◌ִמן ◌ַ ּ◌ֵ
סלסל
אלעזר ◌ְּב ◌ֵרי ּה ,ק ּום ◌ְּב ◌ִרי )קדישא(ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ,
לרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
◌ִ ◌ִּ
תק ּונוֹ י ◌ִ ◌ֵּ
ישאּ ְ◌ ,ב ◌ִ ּ
אלין) .דף קל"ט ע"ב(
דיקנא )נ"א דמלכא( ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ָ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ָנא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קראתי ◌ָי ּה
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קיח( ◌ִמן ◌ַ ּ◌ֵ
אלעזרָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָקם ◌ִר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הכא ט'
נדיביםָ◌ּ .ת ◌ָנאָ◌ ָ◌ ,
מבטוֹ ◌ַח ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .עד ◌ִ ◌ְּ
ענני ◌ַ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ִ
במרחב ◌ָ ּ
מלכאּ ְ◌ ,ב ◌ִגין
אצטריָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
להני ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנין ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
יקנא ◌ָדּ אֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
בדּ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנין ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ
הני
אמר ◌ָ ◌ֵ
חזיֵּ◌ ,כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
עמיןָ◌ּ .תא ◌ֲ ◌ֵ
ול ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ַ ּ◌ִ
מלכיןִ◌ ְ◌ ,
לש ◌ַאר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לנצחא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמילם.
סבב ּו ◌ִני ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
אמר ◌ָ ּכל גּ וֹ ◌ִים ◌ְ ◌ָ
לבתר ◌ָ ◌ַ
ט' ּ◌ִת ּק ּו ◌ִניןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אצטריכנאִ◌ .מּ .ום ◌ְדּ ◌ָכל גּ וֹ ◌ִים
למאי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמינאַ◌ ְ◌ ,
הני ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנין ◌ַדּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
אמרֵ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ
דיקנא ◌ָדּ א ,ט' ּ◌ִת ּק ּו ◌ִניןְ◌ ,דּ ◌ִאינּ ּון ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי,
בת ּק ּו ◌ָנא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סבב ּו ◌ִניּ .ו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
ותנא
אמילםָ◌ ָ◌ ְ◌ .
דכתיב ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עלמאָ◌ ֲ◌ ,
אשצינ ּון ◌ִמן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ ◌ִ
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יתא
הכאִ◌ ׁ ,ש ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִודָ◌ ָ◌ ,
ספראִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ָעה ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנין ◌ָ ◌ַ
צניע ּו ◌ָתא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ימא
ואי ּ◌ֵת ◌ָ
אדםִ◌ ְ◌ .
תלת ◌ָ ◌ָ
מהן ◌ֲהווֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ
קדּ י ׁ ◌ָשאְ◌ .דּ ׁ ◌ִשית ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
◌ִאינּ ּון ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ
אדם ◌ֲהווֹ .
כלל ◌ָ ◌ָ
נדיבים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
לתא ◌ֲהווֹ ְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ִאינּ ּוןְ◌ּ .ת ◌ָ ◌ָ
ענני
קראתי ◌ָי ּהַ◌ ,חדִ◌ ָ◌ ָ◌ .
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
כתיבִ◌ :מן ◌ַ ּ◌ֵ
מהןִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
יתא ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
ּ ◌ָת ◌ָנא ׁ ◌ִש ◌ָ
איראְ◌ּ ,ת ◌ַלתָ◌ ְ◌ .יי ◌ִלי ◌ְ ּבעוֹ ◌ְ ◌ָזרי,
במרחב ◌ָי ּהְ◌ּ ,ת ◌ֵריןָ◌ ְ◌ .יי ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יתא.
לחסוֹ ת ◌ַּב ◌ְ ◌ָייִ◌ ׁ ,ש ◌ָ
חמ.ה .טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
לחסוֹ ת ◌ַּב ◌ְ ◌ָייָ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
ארבע .טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
אדםַ◌ ,חד.
יעשה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
אירא ◌ַמה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
כתיבָ◌ ְ◌ :יי ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
אדם ּ◌ְת ◌ַלתִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ◌ָ
לחסוֹ ת ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָיי ◌ִמ ◌ְּבטוֹ ◌ַח
אדםְ◌ּ ,ת ◌ֵרי .טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
מבטוֹ ◌ַח ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
לחסוֹ ת ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָיי ◌ִ ◌ְ ּ
טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
אדם
אד ◌ַּכר ◌ָ ◌ָ
אתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
בכל ◌ֲ ◌ָ
רזא ◌ְדּ ◌ִמ ◌ָּלהִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
חזי ◌ָ ◌ָ
ותא ◌ֲ ◌ֵ
נדיביםְ◌ּ ,ת ◌ַלתָּ◌ ְ◌ .
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אתחזיִ◌ .מּ .ום
הכי ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
קדּ י ׁ ◌ָשאְ◌ .דּ ◌ָ ◌ִ
אד ◌ַּכר ◌ֶא ◌ָּלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ
הכאָ◌ ,לא ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
אתחזי
אתחזי ◌ֵלי ּהּ .ו ◌ַמאי ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אדםֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ְּב ◌ָמה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אקרי )הוה( ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אהים ◌ֶאת
יצר ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ִ
כתיב) ,בראשית ב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶ
ישאִ◌ .דּ ◌ְ ּ◌ִ
קדּ ׁ ◌ָ
◌ֵלי ּהְ◌ ׁ .ש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ
בגין
ליה ּו ◌ְ ◌ִ
אהיםְּ◌ .כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
מלאְ◌ ,דּ ה ּוא ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ִ
האדםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
אתחזי ◌ֵ ּ
אדם ◌ֶ ◌ָּ
ותנאְּ◌ ,כ ◌ִתיב ◌ִמן
ישאָ◌ ָ◌ ְ◌ .
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ָ
אדכר ◌ָ ◌ָ
הכא ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,
לקביל
י"הֵ◌ ֳ◌ ָ◌ ,
יהְ◌ּ ,ת ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ענני ◌ַ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
י"ה ◌ָ ּ
זמני ◌ָ ּ
במרחב ◌ָ ּ
קראתי ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֵּ
ערי
ש ◌ְ ◌ֵ
מדחמא ◌ְדּ ◌ַ ׂ
אתאחדן ◌ְּבה ּוּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ערי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ֵ
עלעוֹ יְ◌ ,דּ ◌ַ ׂ
ּ◌ְת ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ
איראָ◌ ְ◌ .יי ◌ִלי ◌ְ ּבעוֹ ◌ְ ◌ָזרי.
ואמר ◌ְ ◌ָיי ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
ארי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ותלייןָ◌ ׁ ,ש ◌ֵ
אתמ.כאן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אד ◌ַּכר
בש ◌ָמא ◌ָדּ אְ◌ ַ◌ ,
ישאּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
חסרִּ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ְדּ ה ּוא ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ְדּ ◌ָלא ◌ָ ◌ֵ
תנא ◌ָ ּכל
הכי ה ּואְ◌ .דּ ◌ָ ◌ָ
אדםִ◌ ָ◌ ,
עשה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַמה ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אדםּ .ו ◌ַמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
קנן ◌ְ ּב ◌ִ ּ
אתקר ּון
תק ּונוֹ יְ◌ ְ◌ ִ◌ .
אתת ◌ְ ◌ָ
מלכאַּ◌ ,כד ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ישין ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
תרין ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ִ
◌ִאינּ ּון ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
אתקרי ׁ ◌ְש ◌ָמא
לפא ◌ְ ּבה ּוֵ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מש ◌ְ ◌ָ
כ ◌ָּלאּ .ו ◌ַמה ◌ְדּ ◌ַ ׁ ◌ְ
כליל ּ ֹ
קנא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אדםִ◌ .דּ ּי ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אדם
ואתקרי ◌ָ ◌ָ
אתקרי ידו"דֵ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ביהֵ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ות ◌ְ ◌ָ
ישאַ◌ּ ְ◌ .
קדּ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ערא ּו ◌ַמה ◌ְדּ ◌ֵ ּ
עראּ ,ו ◌ַמה ◌ְדּ ◌ֵבי ּה.
כללא ◌ְדּ ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
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ש ◌ְנאוֹ י ◌ְ ּב ◌ִגין
לאכנעא ◌ַ ׂ
הכאָ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
וא ◌ֵלּ ין ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָעה ּ◌ִת ּק ּו ◌ִנין ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ִ
יקיר ּו
ליה ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
יקנא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
אחיד ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מלכאְ◌ ,ואוֹ ◌ִקיר ◌ֵ ּ
◌ִ ◌ָּ
גיני ּהַ◌ .מאי
עביד ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֵ
מל ◌ָ ּכא ◌ָ ◌ִ
מלכאְ◌ ַ◌ .
בעי ◌ִמן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
על ◌ָאהּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
ולא גּ ּו ◌ָפאָּ◌ ֶ◌ .
יקנא,
אזיל ◌ָ ּב ◌ַתר ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
אלא גּ ּו ◌ָפא ◌ָ ◌ִ
יקנאָ◌ ְ◌ ,
טעמא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אזיל ◌ָ ּב ◌ַתר גּ ּו ◌ָפא) .ס"א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא
ודיקנא ◌ָלא ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדישא ,תערא ומה דביה אתקרי יהו"ה אתקרי אדם בכלא תערא ומה דביה( )ול"ג

אתי ◌ַהאי ח ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ּב ◌ָנאַ◌ ,חד
ווני ◌ָ ◌ֵ
בתרי ◌ְגּ ◌ָ ◌ֵ
מן ודיקנא עד וגופא( ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
במרחב ◌ָי ּה,
ענני ◌ַ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
קראתי ◌ָ ּי ּהַ◌ ,חדִ◌ ָ◌ ָ◌ .
דקאמרןְ◌ּ .ת ◌ֵריןִ◌ :מן ◌ַה ּ◌ֵמ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ִּכ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארבע .ה' ◌ִלי
אדםּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
שה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
איראְ◌ּ ,ת ◌ַלתַ◌ .מה ◌ַ ּי ◌ֲע ◌ֶ ׂ
ּ◌ְת ◌ֵרי .ה' ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
לחסוֹ ת ◌ַ ּבה',
יתא .טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
נאיִ◌ ׁ ,ש ◌ָ
אראה ◌ְּבשוֹ ◌ְ ◌ָ
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
חמ ׁשִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ְּבעוֹ ◌ְ ◌ָזריֵ◌ ָ◌ ,
לחסוֹ ת ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָיי ◌ִמ ◌ְּבטוֹ ◌ַח
מנייא .טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
אדםְ◌ּ ,ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מבטוֹ ◌ַח ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
בעהּ ְ◌ ִ◌ .
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָעה) .ס"א טוב לחסות בה' ,מבטוח באדם .ז .טוב לחסות בה'.
נדיביםִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ח .מבטוח בנדיבים(

מיירי ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָדּ ◌ִודּ ָ◌ ,כל ◌ָמה
"הַ◌ ,מאי ◌ָקא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ִמן ◌ַ ּ◌ֵ
קראתי ◌ָ ּי ּ
קאמר) .רבי יהודה
דיקנא ◌ָדּ א ◌ָ ◌ָ ◌ַ
הכאַ◌ ,על ּ◌ִת ּק ּו ◌ָנא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
לאתפ ׁ ◌ְש ◌ָטא,
יקנא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ארי ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
מאתר ◌ְדּ ׁ ◌ָש ◌ִ
יהָ◌ ֲ◌ ֵ◌ ,
המ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמר( ◌ִמן ◌ַ ּ◌ֵ
קראתי ◌ָ ּ
דנין ◌ֵ ◌ֵ ◌ָּ
אתר ◌ָדּ ◌ִחיקּ ַ◌ ִ◌ ,
מעילאְ◌ּ ,תחוֹ ת
תחא ◌ְדּ א ּו ◌ְ ◌ִ
מק ּ◌ֵמי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ה ּוא ◌ֲ ◌ָ
באתר
זמניּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
"ה ◌ָי"ה ּ◌ְת ◌ֵרי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בגין ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
ערי ◌ְדּ ◌ֵרי ׁ ◌ָשאּ .ו ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ׂ
אמר ◌ָי ּ
ארי
וש ◌ִ
ונחית ◌ֵמא ּו ◌ְדנוֹ יָ◌ ׁ ְ◌ ,
יקנאִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אתפ ׁ ◌ַשט ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ
)ס"א ובתר( ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ְ
אתר ◌ְדּ ◌ָלא ◌ָדּ ◌ִחיל
איראְ◌ ,דּ ה ּוא ◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ָיי ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
לאתפ ׁ ◌ְש ◌ָטאַ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אצטריְ◌ ,וכ ּו') ,אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי
וכל ◌ַהאי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
)ס"א דחיק( ◌ְ ◌ָ
יקרא
ועמיןּ ְ◌ ,ב ◌ִגין ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תיה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אצטריך( ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלכין ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
לאכנע ּ◌ְתחוֹ ◌ֵ ּ
דיקנא ◌ָדּ א.
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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I

אמרּו
לאׁש? ֶא ָּלא ָ ְ
ׁשּנפלּו ָ ֵ
ועזריה ֶ ָ ְ
מיׁשאל ַ ֲ ַ ְ ָ
חנניה ִ ָ ֵ
ָמה ָראּו ֲ ַ ְ ָ
ּבמאמרֹו
למצרים ְ ַ ֲ ָ
להרע ְ ִ ְ ַ ִ
ּכדי ְ ָ ַ
ּבאׁש ְ ֵ
ּגּופם ָ ֵ
הּפילּו ֶאת ָ
הּצפרּדעים ִ ִ
ַ ְ ְַ ְ ִ
ּבׁשביל
וכּמה ִ ְ ִ
ּכּמה ְ ַ ָ
אחת ַ ָ
אנחנּו ַעל ַ ַ
ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ְ ַ ֲ -
רּבֹוננּו
ְּכבֹוד ִ ֵ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי,
אירא ◌ְוגוֹ ' )קיח ,ו( ] :זוהר חדש מדרש רות )דף צ"גַ◌ ָ◌ [(:
ה' ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
ועזריה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ּ ◌ִפיל ּו אוֹ ◌ָתם
חנניה ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ְפת ּו ◌ֶאת ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר )תהלים קיח( ה' ◌ִלי א
חנניה ◌ָ ◌ַ
קדתָ◌ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
האש ◌ַה ּיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בשן ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ְלתוֹ ִּ◌ ,כ ◌ְ ׁ ◌ַ
ּ
ואתה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ָירא
אמר )ירמיה ל( ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מיש ◌ֵאל ◌ָ ◌ַ
אדםָ◌ ׁ ִ◌ .
עשה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
אירא ◌ַמה ◌ַי ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ִ ◌ָ
עזריה
נאם ה'ָ◌ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ .
אני ◌ְ ◌4
אתִ◌ ָ◌ ,
ראל ◌ִּכי ◌ִ ּ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
ואל ּ◌ֵת ◌ַחת ◌ִי ◌ְ ׂ
יעקב ◌ְ ◌ַ
עב ◌ִדּ י ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא) ,ישעיה מד( ◌ֶזה
ראל ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
אמרְ◌ ׁ ,ש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
יקרא
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
איראֶ◌ ְ◌ .
אמר ה' ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
חנניהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
יאמר ◌ַלה' ◌ָא ◌ִני ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ַ
יעקב.
עבדּ י ◌ַ ◌ֲ ֹ
וא ◌ָּתה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ָירא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ְ ◌ַ
מיש ◌ֵאלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
יעקב ֶ◌ -זה ◌ִ ׁ ◌ָ
בשם ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ׁ ◌ֵ
ראל ◌ְוכ ּו' .א
ש ◌ָ ◌ֵ
אמר ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
עזריהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
יכנּ ה ֶ◌ -זה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ְב ׁ ◌ֵשם ◌ִי ◌ְ ׂ
דנ ◌ֵ ּיאל
היה ◌ָ ◌ִ
ולמה א ◌ָ ◌ָ
עתה ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יעקב ◌ְוא ◌ַ ◌ָּ
עתה ◌ֵיבוֹ ׁש ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ָּ
יחור ּוָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
האליל
אצרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
נקרא ◌ֵ ּב ◌ְ ◌ְ ׁ ◌ַ
אני ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
דנ ◌ֵ ּיאל ◌ָ ◌ַ
עמ ◌ֶהם? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ָ
לטש ◌ַ ּ
וכת ּוב )שם
אלהי כ ּו'ָ◌ ְ◌ ,
אצר ◌ְּכ ׁ ◌4שם ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
אמר )דניאל ד( ◌ֵּב ◌ְ ◌ְ ׁ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לטש ◌ַ ּ
לדנ ◌ֵ ּיאל.
חוה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ
נפל ◌ַעל ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
כדנצר ◌ָ ◌ַ
ב( ◌ָאז ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלְ◌ ,נב ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ַ ּ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
הל,
אשַ◌ ָ◌ .
ש ◌ְרפ ּון ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
היהם ּ◌ִת ◌ְ ׂ
סילי ◌ֱא ◌ֵ ◌ֶ
אמרְ◌ ּ ,פ ◌ִ ◌ֵ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
לאש?
ועזריה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְפלוּ ◌ָ ◌ֵ ׁ
חנניה ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמ ◌ֶהםָ◌ .מה ◌ָראוּ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְוא ◌ָ ◌ָ
היה ◌ִ ◌ָּ
להרע
אש ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הפילוּ ◌ֶאת גּ וּ ◌ָפם ◌ָ ּב ◌ֵ ׁ
פרדּ ◌ִעים ◌ִ ּ ◌ִ
הצּ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמרוּ ְ◌ ַ◌ ,
אלא ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ ּ
אחת
אנחנוּ ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
מאמרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ְ◌ ַ◌ ֲ◌ -
למצריםְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
רבוֹ ◌ֵננוּ .
וכמה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ּ◌ְכבוֹ ד ◌ִ ּ
ּ◌ַכ ּ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

מּכל
ּברכֹות ִ ָ
ֹותן ַה ְ ָ
יתע ְֹוררּו א ָ
ּזמן ִ ְ
ּכׁשּיּגיע אֹותֹו ַה ְ ַ
אמרַ ִ ַ ֶ ְ ...
יעקב ָ ַ
ֲַ ֹ
ּכראּוי
ֹולם ַעל ִקּיּומֹו ָ ָ
ויתקּים ָהע ָ
ּצדדים ְ ִ ְ ַ ֵ
ַה ְ ָ ִ
ראה
בא ◌ְ ◌ֵ
סבב ּו ◌ִני ◌ְוגוֹ ' )קיח ,י( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמוֹ ּ [(.
◌ָ ּכל גּ וֹ ◌ִים ◌ְ ◌ָ
תה
אחת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
יעקבַ◌ ַ◌ :
התב ◌ֵרֹ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אביו ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ה.כינה,
ואחת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ תַ◌ ַ◌ ְ◌ .
והרויח ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ ּ
התעקמ ּותַ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
היה ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
מל ◌ָבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לאַ◌ ,הה ּוא,
המ ◌ְ ◌ָ
יעקבַ◌ ַ◌ ְ◌ .
אהים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
ַויברִ◌ ֱ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ואחת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַּ
אביו
אחרת ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
רכה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ואחת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
עשוַ◌ ַ◌ ְ◌ .
הממנּ ה ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 4
ּ
אתְ◌ ,וגוֹ 'ַּ◌ .ב ◌ְז ◌ַמן
יברְ◌ ֹ ,
ואל ׁ ◌ַש ◌ַדּ י ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ארםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ֵ
לפדּ ן ◌ֲ ◌ָ
הלַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּוַ◌ ָ◌ ,
עצמוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
יעקב ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ראה ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמרּ ְ◌ ,ב ◌ֵאיזוֹ
אש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ַ ּב ◌ַ ◌ָ ּ
חל ׁ ◌ָשה
אמרּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ֶ ׁ ◌ְ
אש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּכ ◌ֵעת? ◌ָ ◌ַ
מהם ◌ֶ ׁ ◌ְ
רכה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
אביוַ◌ ְ◌ .
האחרוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהןּ ,ו ◌ִמי ◌ִהיא? זוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ּ
חזקה ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה
אינה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חזקהַ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
אמרּ ָ◌ ֵ◌ ,
ואש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ָ ּב ּה,
עכ ׁ ◌ָשו ◌ֶאת זוֹ ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
אטל ◌ַ ◌ְ
יעקבֹ ּ ֶ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ָ◌ .
◌ָ ּכ ◌ִ ׁ
אחרי,
לבני ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אצטרִ◌ ,לי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לזמן ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
האחרוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ְואעביר ◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להאביד ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ַני ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
הע ּ◌ִמים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
תכ ◌ְנּ ס ּו ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
מתי? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
סבב ּו ◌ִני
סב ּו ◌ִני ◌ַגם ◌ְ ◌ָ
אמילםּ ַ◌ .
סבב ּו ◌ִני ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ה' ◌ִּכי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכל גּ וֹ ◌ִים ◌ְ ◌ָ
שה
לפי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
שהְּ◌ ,כ ◌ַ ּ ◌ֵ
הנּ ה ◌ָ ּכאן ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
כדברים ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ִ◌ .
סב ּו ◌ִני ◌ִ ◌ְ ִֹ ◌
◌ְוגוֹ 'ּ ַ◌ .
אביוְ◌ ׁ .ש ּ◌ַת ◌ִים -
הראשוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ָ ◌ִ ׁ
אחת  -אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּוַ◌ ַ◌ .
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אוֹ ◌ָתן ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ש  -אוֹ ◌ָתן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ׁ .ש ׁ
לשם
יעקבָ◌ ׁ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ֲ ֹ
לאַ◌ ,הה ּואַ◌ ָ◌ .
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַר ,אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
העמים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לכים ◌ְ ◌ָ
המ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
צרי ,אוֹ ◌ָתןֶ◌ ,אל ◌ַ ◌ְּ
למל,
שו ◌ַדּ י ◌ִלי ◌ָ ּב ◌ֶזהֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
וכעת ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ֵע ◌ָ ׂ
לשםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ְואעביר אוֹ ◌ָתן ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
קרבוֹ ת
לגיוֹ נוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו לוֹ ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ
חמי ◌ְ ◌ָ
עלי לוֹ ◌ֲ ◌ֵ
חזקיםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
לה ◌ָּל ◌ֵחם
חזקים ◌ְ ◌ִ
מלכים ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לפי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לה ◌ָּל ◌ֵחם ◌ַּב ◌ְּק ◌ָרבוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמ ◌4ז ◌ָּמ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
אמר,
צחַ◌ ָ◌ .
אחד רוֹ ◌ֵ ◌ַ
ינתים ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַעל ׁשוֹ ◌ֵדד ◌ֶ ◌ָ
קרבוֹ תּ ֵ◌ .ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ָ
מכל ◌ַ ◌ִּ
ה.ערים ◌ַ ◌ָּ
הל ◌ְגיוֹ נוֹ ת
אמר ּו לוֹ ּ ָ◌ ִ◌ ,
ילכ ּו ◌ְל ׁ ◌ָשםְ◌ ָ◌ .
הלל ּו ◌ֵ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לשם ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֵ ּ
אמרְּ◌ ,כ ◌ַ ּ ◌ֵ
אל ּו? ◌ָ ◌ַ
לח ◌ְ ׁ ◌ָ
אינׁ ,שוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְלְ◌ ֵ◌ ,
לפי אוֹ תוֹ
◌ַה.וֹ ◌ֵדד ◌ַדּ י ◌ְ ּב ◌ֵ ּ
אעביר
בעלי ◌ַה ◌ְּק ◌ָרב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לגיוֹ נוֹ ◌ַתי ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ְ
אל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
החזקיםְּ◌ .ביוֹ ם ◌ַ ◌ְ ּ
צטרכ ּו
הק ◌ָרב ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לכים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ְ
יהי ּו.
◌ִליְ◌ ִ◌ ,
עשוַ◌ ,דּ י ◌ִלי ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ַ ּב ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו.
אמר ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ֵ ◌ָ ׂ
יעקב ◌ָ ◌ַ
◌ַאף ◌ָ ּכֹ ֲ◌ ַ◌ ,
לכים
המ ◌ָ ◌ִ
לבני ◌ְּכ ◌ַל ּ ◌ֵפי ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
צרכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אבל ◌ַל ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ּ 4י ◌ְ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַ ◌ִּ
אעלה אוֹ ◌ָתםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ִגּ ◌ַ
יטים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ְוה.ל ◌ִ
יע אוֹ תוֹ
ויתק ◌ֵ ּים
דדיםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מכל ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ָ ּ
יתעוֹ ◌ְרר ּו אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְּ
◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןְ◌ ִ◌ ,
והלאה ◌ָּתק ּום
מה ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ִק ּי ּומוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ .ו ◌ֵ ◌ַ
אחרתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה,
מלכ ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַה ּזוֹ ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ַּ
תכ ◌ֶּלה ◌ָ ּכל ◌ֵ ּ
והיא
לכ ּיוֹ ת ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌4
אל ּו ◌ַ ּ◌ַ
כתת ּו ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דניאל ב( ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ֵ
ההר ◌ְוא
גזרת ◌ִמן ◌ָ ◌ָ
ההיא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
האבן ◌ַ ◌ִ
והינ ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָתק ּום ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ְ◌ .
האבן ◌ַה ּזוֹ ?
ראלִ◌ .מי ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
אבן ◌ִ ◌ְ ׂ
רעה ◌ֶ ◌ֶ
מ.ם ֹ ◌ֶ
אמר ◌ִ ◌ָ
דיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַּב ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
מתי
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
והאבן ◌ַהזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ראלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מצ ◌ָבה ◌ְוגוֹ '.
◌ַ ◌ֵ ּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתמיד
האדם ָ ִ
ׁשּדֹוחה ֶאת ָ ָ ָ
האדם ֶ ֶ
אצל ָ ָ ָ
תמיד ֵ ֶ
ׁשּנמצא ָ ִ
הרע ֶ ִ ְ ָ
יצר ָ ָ
ֵֶ
ּקּב"ה
מעם ַה ָ ָ
ּולהסטֹותֹו ֵ ִ
לדחֹות אֹותֹו ְ ַ ְ
ורֹוצה ִ ְ
ְ ֶ
רבי
דחיתני וגו' )קיח ,יג( ] :זוהר ח"א פ' וישלח )דף קעטָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
חה ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּד ֹ
דּ
עזרני.
לנפל ◌ַוה' ◌ֲ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
דחיתני ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
חה ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קיח( ◌ָ ֹ
אלעזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ
חה
לכתב! ◌ַמה ◌ֶזה ◌ָדּ ֹ
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
חה ◌ָדח ּו ◌ִני ◌ָ ◌ָ
דחיתניָ◌ ,דּ ֹ
חה ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
◌ָדּ ֹ
דחיתני? ◌ֶ ◌ָּ
האדם ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְורוֹ ◌ֶצה
האחר ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶחה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ֶזה ◌ַצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
מעם ◌ַ ◌ָ ּ
יצר
וזה ּו ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ְ◌ ,
להסטוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ִ
לדחוֹ ת אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
חה
ואמר ◌ָדּ ֹ
חזר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
כנגדּ וֹ ◌ָ ◌ַ
האדםּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
אצל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
תמיד ◌ֵ ◌ֶ
מצא ◌ָ ◌ִ
הרע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
אליו ◌ְּב ◌ָכל אוֹ ◌ָתן
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ִ ׁ ◌ְ
לנפלִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
ְדחיתני ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
מעם ◌ַ ◌ָ ּ
חה
אמר ◌ָדּ ◌ִודָ◌ ,דּ ֹ
ועליו ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ָ◌ ְ◌ .
להסטוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ִ
◌ָצרוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ועל
לידַ◌ ְ◌ .,
נמסרתי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
עזרני ֶ◌ ׁ -ש6א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
יהנּ ֹםַ◌ ,וה' ◌ֲ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
פל ּ ַ◌ -ב ◌ֵגּ ◌ִ
לנ ּ ֹ
ְדחיתני ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ַ ◌ִ
ּ
ואז ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
עליוָ◌ ְ◌ ,
ישט ◌ָ ◌ָ
לה ◌ָז ◌ֵהר ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
לאדם ◌ְ ◌ִ
◌ֶזה ◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רכיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )משלי יג( ◌ָאז ּ◌ֵת ◌ֵל,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ואם
צעדִ◌ ְ◌ ,
יצר ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לכת ,א ◌ֵ ◌ַ
ורגל ,א ◌ִתגּ וֹ ף) ,שם ד( ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ּ◌ְ
רכְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לבטח ◌ַדּ ◌ְ ◌ֶּ
◌ָ ◌ֶ ◌ַ
נגה הוֹ ◌ֵל,
צדּ ◌ִ
וארח ◌ַ ◌ִ
וכת ּוב )שם( ◌ְ ַֹ ◌
תכ ׁ ◌ֵשלָ◌ ְ◌ ,
ּ◌ָתר ּוץ א ◌ִ ◌ָ ּ
יקים ◌ְּכאוֹ ר ֹ ◌ַ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָואוֹ ר ◌ַעד ◌ְנכוֹ ן ◌ַה ּיוֹ םַ◌ ָ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הבא,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ ◌ָתם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ארץּ ָ◌ .בר ּו,
יירש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ׁ
צדּ ◌ִ
ועמּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה' ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם
מהע ָ
מות ֵ ָ
יּמנע ָ ֶ
ימינֹו ִ ָ ַ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֶאת ְ ִ
ּכׁשּיע ֵֹורר ַ ָ
ְ ְֶ
אמר
חיל ◌ְוגוֹ ' )קיח ,טז( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף ריטַ◌ ָ◌ [(:
ע ◌ָשׂ ה ◌ָ ◌ִ
ימין ה' ֹ
◌ְ ◌ִ
אמר לוֹ ,
לנצח? ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶות ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ,מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּב ּ◌ַלע ◌ַ ◌ָּ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּיעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלם,
מות ◌ֵ ◌ָ
ימינוֹ ִ◌ ,י ◌ָּמ ◌ַנע ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ
ימינוֹ ׁ ◌ֶשל
ראל ◌ִ ּב ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ימין זוֹ ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
תתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ִ
◌ְוא ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה )דברים לג(
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה? ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶ
מימינוֹ ◌ֵ ׁ
חיל
עשה ◌ָ ◌ִ
ימין ה' ֹ ◌ָ ׂ
זמן )תהלים קיח( ◌ְ ◌ִ
אש ◌ָדּ ת ◌ָלמוֹ ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
מעשי ◌ָי ּה.
ואספר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אחיה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ְוגוֹ ' ,א ◌ָאמ ּות ◌ִּכי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אמר ◌ֶאת
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
יסר ◌ִי ּ◌ְס ◌ַ ◌ִ
רנּ י ◌ָ ּי ּה ◌ְוגוֹ ' )קיח ,יח( ] :זוהר ח"ג פ' בלק )דף ר"הָ◌ [(.דּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ּ ֹ
היתה
ההבטחה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואמר ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
.עשׂ ה ◌ְ ּב ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ֶזה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,תהלים קיח(
.עבר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לוֹ ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
.עשׂ ה
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַמה )שעבר( ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
רנּ י ◌ָ ּי ּה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
יס ◌ַ ◌ִ
יסֹר ◌ִ ּ◌ְ
◌ַ ּ
היתה לוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםַ◌ .על ◌ָ ּכל ◌ַמה
ההבטחה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואמר ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נכר ◌ָ ּיה,
ארץ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
רח ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
והיה )לו( ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
רדפ ּו אוֹ תוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
.עבר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ ◌ַ
הצילוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְוא
בארץ ּ ◌ְפ ◌ִל ׁ ◌ְש ּ◌ִתיםּ ,ו ◌ִ ◌ּ4
ארץ מוֹ ◌ָאב ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
מכ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ִ ּ
ההבטחה ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
ואמר ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִאירוֹ ◌ָלמ ּותַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ׁ ◌ְ
חטאתי ◌ַ ◌ָ ּ
לקיתי
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ ,כאן ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,אם ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
.חטאתיְ◌ ,וא
מכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
וטהר אוֹ ◌ִתי ◌ִ ◌ָ ּ
ענשיֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לתי ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
ְוקב ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ַ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

רנּ י
יס ◌ַ ◌ִ
יסר ◌ִ ּ◌ְ
ודּ אי ◌ַ ּ ֹ
מיתהַ◌ ַ◌ ,
לאחר ◌ִ ◌ָ
ענש ׁ ◌ֶש ◌ִּלי ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הש ◌ִאיר ֶֹ ◌ ׁ
◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ּי ּה ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ּ
ולמ ◌ֶות א ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לנקוֹ ◌ֵ ◌ִ
תניָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נתנני ּ ְ◌ -באוֹ תוֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
נקה
ואניֵ◌ ֲ◌ ,
נקמהִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
ממ ◌ִנּ י ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ַ ◌ַ
לקחת ◌ִ ◌ֶּ
צריֶ◌ ׁ ,ש6א
אני ◌ָ ◌ִ
והלאה ◌ֲ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ִ◌ ,
אוֹ ◌ִתי ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
הבא.
להיוֹ ת ◌ְּבב ּו ׁ ◌ָשה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ

העליֹונֹות
ּדרגֹות ָ ֶ ְ
עתידֹות ָּכל ַה ְ ָ
יצאּו ִמן ַה ָּגלּות ֲ ִ
ׁשּיׂשראל ֵ ְ
ּבזמן ֶ ִ ְ ָ ֵ
ְִַ
ּכראּוי
עליהם ָ ָ
לׁשרֹות ֲ ֵ ֶ
ְִ
בא
צדק ◌ְוגוֹ ' )קיח ,יט( ] :זוהר ח"א פ' וירא )דף קגֹ ּ [(:
ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲערי ◌ֶ ◌ֶ
מהם ◌ָיד ּו ◌ַע
לדר ◌ָגּ הּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
ודרגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לפתח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְראהֵ◌ ,י ׁש ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
◌ ◌ֵ
◌ְּכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
האהל ֶ◌ -זה ּו ּ ◌ֶפ ◌ַתח ׁ ◌ֶשל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
צד"ק ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ .זה ּו
ער"י ◌ֶ ◌ֶ
אמר )שם קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח" ּו ◌ִל"י ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
צדקְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
תחים
הפ ◌ָ ◌ִ
נראים ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ּ ◌ְ
בפ ◌ַתח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
להכ ◌ֵנס ּבוֹ ּ ,ו ◌ַ ּ ◌ֶ
ראשוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ּ◌ֶפ ◌ַתח ◌ִ ׁ
בכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
לדעת אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ◌ָ
לזה ]לפתח[ ,זוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
העליוֹ ◌ִניםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ועכ ׁ ◌ָשו ׁ ◌ֶש ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ֶזה א
עליוְ◌ ַ◌ ְ◌ .
תחיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ׁשוֹ ◌ִרים ◌ָ ◌ָ
הפ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ ◌ְ
הסת ּ◌ְלק ּו ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו
תחים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
וכל ◌ַה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נוֹ ◌ָדעִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
יצא ּו ◌ִמן
ראל ◌ֵ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אבל ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ולדבקָ◌ ֲ◌ .
לדעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
◌ְוא ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ָ ◌ַ ◌ַ
עליו ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
לשרוֹ ת ◌ָ ◌ָ
העליוֹ נוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עתידוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
הגּ ל ּותִ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ָ
נכ ◌ָ ּב ◌ָדה ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָהי ּו
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
ְואז ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
ונחה ◌ָע ◌ָליו ר ּו ◌ַח ה' ר ּו ◌ַח
לזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה יא( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מק ◌דם ◌ָ ◌ֶ
דעים ◌ִ ּ ֶֹ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
ויראת ה'ּ4◌ .כ ◌ָּלם
עצה ּו ◌ְגב ּו ◌ָרה ר ּו ◌ַח ◌ַדּ ◌ַעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בינה ר ּו ◌ַח ◌ֵ ◌ָ
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
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האהל,
חתוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
הת ◌ְ ּ
לשרוֹ ת ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ּ◌ַ
עתידים ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יח ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ָלד ּון ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
לשרוֹ ת ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
עתידים ◌ִ ׁ ◌ְ
ְוכ ◌ָּלם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌4
מלָּ◌ ַ◌ ,
צדק ◌ַדּ ◌ִּלים ◌ְוגוֹ '.
וש ◌ַפט ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ָ

ׁשערים
לכם ְ ָ ִ
אפ ַּתח ָ ֶ
ואני ֶ ְ
מחט ַ ֲ ִ
ּכפתחֹו ֶׁשל ַ ַ
ּפתח ְ ִ ְ
ּפתחי ִלי ֶ ַ
ְִִ
עליֹונים
ְֶ ִ
צדק ◌ְוגוֹ ' )קיח ,יט( ] :זוהר ויקרא פ' אמור )דף צ"ה[(.
ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲערי ◌ֶ ◌ֶ
לכם
אפתח ◌ָ ◌ֶ
ואני ◌ֶ ◌ְ ּ◌ַ
מחטִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
פתחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
תחי ◌ִלי ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ
ּ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
להכניס אוֹ ◌ִתי
הפ ◌ַתח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ּ ◌ֶ
אחתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
תחי ◌ִלי ◌ֲ ֹ ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ּ .פ ◌ְ ◌ִ
ערים ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אצלי ◌ָ ּב ◌ַני ◌ֶ ◌ָּ
הפ ◌ַתח
את ה ּוא ◌ַ ּ ◌ֶ
אלא ◌ָ ּבְ◌ּ ַ◌ ,,
יכ ◌ְנס ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ה ּוא ◌ָ ּבֶ◌ ׁ ,,ש6א ◌ִ ◌ָ ּ
אני ◌ָסג ּור,
הרי ◌ֲ ◌ִ
פתחֵ◌ ֲ◌ ,,
תפ ּ◌ְת ◌ִחי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
את א ◌ִ ◌ְ
להכניס אוֹ ◌ִתי )בך(ִ◌ .אם ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן
ודּ איַ◌ ְ◌ .
תחי ◌ִלי ◌ַ ◌ַ
תחי ◌ִליִ◌ ּ .פ ◌ְ ◌ִ
ימצא ּו אוֹ ◌ִתיִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ּ ,פ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אמר )תהלים קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי
למ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,,
רצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
אמר ◌ָדּ ◌ִודְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
להכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ֶּ
הפ ◌ַתח
ודּ אי ◌ַ ּ ◌ֶ
ה.ער ◌ַלה'ֶ◌ ,זה ּו ◌ַ ◌ַ
אבא ◌ָבם אוֹ ◌ֶדה ◌ָי ּהֶ◌ .זה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
צדק ◌ָ ֹ
ערי ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ועל
להדּ ◌ֵבק ּבוֹ ַ◌ ְ◌ ,
למצא אוֹ תוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה.ער ◌ַלה'ֹ ְ◌ ִ◌ ,
למ ◌ֶלֶ◌ .,זה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
להז ◌ַדּ ◌ֵ ּוג ◌ִע ּ◌ְמ,,
ראשי ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
רעיתי ׁ ◌ֶש ֹ ׁ ◌ִ
אחתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תחי ◌ִלי ◌ֲ ֹ ◌ִ
◌ֵּכן ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
למים
עמּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ
ְולהיוֹ ת ◌ִ ◌ְּ

אהבה,
ׁשּנקרא ַ ֲ ָ
ּבׁשער ֶזה ֶ ִ ְ ָ
ּפתחּו לֹו ְ ַ ַ
להםְ ִ :
יאמר ָ ֶ
אֹותֹו טֹוב ַה ָּגנּוז ֹ ַ
דרּגתֹו
ּכפי ַ ְ ָ
יּכנס ְ ִ
ּתׁשּובהָּ ,כל ַצ ִּדיק ִ ָ ֵ
ׁשּנקרא ְ ָ
ּבׁשער ֶזה ֶ ִ ְ ָ
אֹו ְ ַ ַ
צדק ◌ְוגוֹ ' )קיח ,יט( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קכ"ב[(.
ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲערי ◌ֶ ◌ֶ
לדעת סוֹ דוֹ ת
רשע ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ָ ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ֶזהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ׁ ◌ָ
נחשים
ואפלהִ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
חשָ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קראים ֹ ׁ ◌ֶ
חב ◌ָלה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
התוֹ ◌ָרהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּ
מחש ◌ְב ּתוֹ ׁ ◌ֶש6א ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵנס
מבלב ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ַ
נקראיםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
ְועקר ◌ִּביםַ◌ ,ח ּיוֹ ת ◌ָ ּבר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
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מרים ◌ֵהם
אבל ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא טוֹ בּ ָ◌ ,כל ◌ַה.וֹ ◌ְ ◌ִ
למקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָ◌ ֲ◌ .
◌ְ ◌ָ
ויכניס ּו )אותו( ◌ַל ּטוֹ ב ◌ַה ◌ָגּ נ ּוז,
סנגוֹ רִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
שה ◌ָ ◌ֵ
נע ◌ֶ ׂ
למר ּותוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ
וקטגוֹ ר ◌ַ ◌ֲ
מים ,רוֹ ◌ֶצה
וצדּ יקֵ◌ ְ◌ ,ירא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
איש ◌ֶזה ה ּוא טוֹ ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ְויאמר ּו לוֹ  :מוֹ ◌ֵרנ ּוׁ ִ◌ ,
◌ ֹ ◌ְ
אבא ◌ָבם
צדק ◌ָ ֹ
ערי ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ָלנ ּו )תהלים קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
לפניַ◌ ָ◌ ,,
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
להםִ◌ ּ :פ ◌ְתח ּו לוֹ ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה
יאמר ◌ָ ◌ֶ
הגּ נ ּוז ֹ ◌ַ
אוֹ ◌ֶדה ◌ָי ּה .אוֹ תוֹ טוֹ ב ◌ַ ◌ָ
יכ ◌ֵנס ◌ְּכ ◌ִפי
צדּ יק ◌ִ ◌ָ ּ
קרא ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ִ
אהבה ,אוֹ ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
קרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ויבא גוֹ י ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ְוגוֹ '.
ערים ◌ְ ◌ָ ֹ
הדּ ◌ָבר ) -ישעיה כו( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
דרגּ תוֹ ְ◌ ,וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ

מעלתם
ּכנס ַעד ְמקֹום ַ ֲ ָ ָ
לה ָ ֵ
הּצּדיקים ְ ִ
לנפׁשֹות ַ ַ ִ ִ
פתחים ֵיׁש ְ ַ ְ
ׁשבעה ְ ָ ִ
ִ ְָ
יקים ◌ָיבוֹ א ּו בוֹ ◌ְוגוֹ ' )קיח ,כ( ] :זוהר חדש פ' נח )דף
צד ◌ִ
◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
ה-ער ◌ַלה' ◌ַ ◌ִ ּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
לים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ,ע ◌ָ ׂ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
כוַ◌ ָ◌ [(:
יבא ׁ ◌ָשם ◌ַעד
ונש ◌ַ ּבע ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ֹ
מטהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
נגד ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
למעלה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
קרב,
אמר )הושע יא( ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
מטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראל ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
ה.רת
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
וש ◌ַבע ◌ִּכ ּתוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָקדוֹ ׁש ◌ְוא ◌ָאבוֹ א ◌ְ ּב ◌ִעירֶ◌ ׁ ְ◌ .
מלאכי
פתח ◌ִּכ ּתוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ועל ◌ָ ּכל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ּו ◌ֶ ◌ַ
סביבַ◌ ְ◌ ,
מרים אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
צדקּ ֵ◌ ְ◌ ,
תחים
הפ ◌ָ ◌ִ
ואל ּו ◌ֵהם ◌ַ ּ ◌ְ
ערי ◌ֶ ◌ֶ
קראים ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
הנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תחים ◌ַ ◌ִ
הפ ◌ָ ◌ִ
והם ◌ַ ּ ◌ְ
ה.רתֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
עליו
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ,,
ודוד ◌ַ ּ◌ֶ
יקיםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להכ ◌ֵנס ׁ ◌ָשם ◌ַ ◌ְ
המכ ◌ָ ּו ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ◌4
נפ ׁשוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
צדק
ערי ◌ֶ ◌ֶ
אמר )תהלים קיח( ּ ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נכסף ◌ָ ◌ֶ
ה.לוֹ םַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ָ
למעלה
יקים ◌ָיבוֹ א ּו בוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צדּ ◌ִ
ה.ער ◌ַלה' ◌ַ ◌ִ
יהֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ָאבא ◌ָבם אוֹ ◌ֶדה ◌ָ ּ
אמר )ישעיה סב,
העירֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ה.רת ◌ְ ּבחוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מרים ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
מהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
הפקדתי
מעלהִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לים  -זוֹ ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מתיְ◌ ,יר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ו( ◌ַעל חוֹ ֹ ◌ַ ◌ִ
יש
פתחים ◌ֵ ׁ
בעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולמדנ ּוִ◌ ׁ ,ש ◌ְ ◌ָ
ה.רתְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מרים ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ִ
ׁ ֹ
ועל ◌ָּכל ּ ◌ֶפ ◌ַתח
מעלתםַ◌ ְ◌ ,
להכ ◌ֵנס ◌ַעד ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
לנפשוֹ ת ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
יקים ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
מרים.
פתח ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
וּ ◌ֶ ◌ַ
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כפ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
המ ◌ְ ּ ◌ֵ
מערת ◌ַ ּ◌ַ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נכנסת ◌ַ ◌ְ
הראשוֹ ן ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
הפ ◌ַתח ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ַ ּ ◌ֶ
זכתה -
עליוָ◌ ְ◌ ָ◌ .
הראשוֹ ן ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ָ
ואדם ◌ָ ◌ִ ׁ
עדןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ְסמ ּו ◌ָכה ◌ְ ◌ַ
מפ ◌ַתח
ויצאה ◌ִ ּ ◌ֶ
מכריז ◌ְואוֹ ◌ֵמרַ◌ ּ :פנּ ּו ◌ָמקוֹ םָ◌ ׁ ,שלוֹ ם ּבוֹ ◌ֵאָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ .,
ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הכר ּו ◌ִבים
צאה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
עדןּ ,ומוֹ ◌ְ ◌ָ
ערי ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
ה)ני ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
הפ ◌ַתח ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
הראשוֹ ןֶ◌ ּ ַ◌ .
◌ָ ◌ִ ׁ
ואם ◌ָלאו
נכנסת ◌ְּב ׁ ◌ָשלוֹ םִ◌ ְ◌ .
זכתה ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
תה ּ ◌ֶפ ◌ֶכתָ◌ ְ◌ ָ◌ .
המ ◌ְ ◌ַ
החרב ◌ַ ּ◌ִ
להט ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ְואת ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ֶ
כנגדּ ם ◌ָהי ּו
הכר ּו ◌ִביםּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
להט ◌ַ ◌ְּ
ות*רף ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
ענש ּהֵ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
 ׁ ◌ָשם ּ◌ְת ◌ַק ◌ֵּבל ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָזכה
הכ ּפ ּו ◌ִריםָ◌ ָ◌ .
נכנס ◌ְ ּביוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
הכ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הכר ּו ◌ִבים ◌ַּב ◌ִּמ ◌ְק ◌ָדּ ׁשְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ְּ
להב,
הכר ּו ◌ִבים יוֹ ◌ֵצא ◌ַ ◌ַ
מבין ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְּ
זכה ּ ֵ◌ ִ◌ -
נכנס ◌ְ ּב ׁ ◌ָשלוֹ ם .א ◌ָ ◌ָ
 ◌ִ ◌ְ ◌ַנגד ◌ֵ ּ
אשר ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַגּ ן
אל ּו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מכ ◌ָ ּו ◌ִנים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
והי ּו ◌ְ ◌4
פנים ּו ◌ֵמתָ◌ ְ◌ .
ש ◌ַרף ◌ִמ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
ונ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת.
לצרף ◌ַ ◌ְ
עדןֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
לגן
ונכנסת ◌ְ ◌ַ
סימן ◌ִל ◌ָ ּכ ◌ֵנסֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ינקס ◌ִ ◌ָ
לה ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
זכתה ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה  -נוֹ ◌ְ ◌ִ
תנים ◌ָ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
מערב ◌ֶזה
ונגה ◌ְ ָֹ ◌
אחד ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
וע ּמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
ארץַ◌ ְ◌ .
אשר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
עדן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
ענן ◌ְ ֹ ◌ַ ּ
ברא ה' ◌ַעל ◌ָ ּכל
אמר )ישעיה ד ,ה( ּו ◌ָ ◌ָ
סביביוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ונגה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
ועשן ◌ְ ֹ ◌ַ ּ
ונגהְ◌ .וה ּוא ◌ָנע ּוץ
ענן יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ָ
מקראיה ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְמכוֹ ן ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ
וע ׁ ◌ָשן ◌ְ ֹ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְּ
למעלה  -עוֹ ◌ָלה
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מיםָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ערי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לש ◌ֲ ◌ֵ
למעלה ◌ְ ׁ ◌ַ
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
זכתה ◌ַ ◌ֲ
מל ◌ַ ◌ָּ
מהטוֹ ב
ארת ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
נש ◌ֶ ◌ֶ
זכתה יוֹ ◌ֵתר ְ◌ ׁ ִ◌ -
עמ ּוד .א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
מתעדּ ◌ֶנת ◌ֵ ◌ַ ּ
נגד
מכ ◌ָ ּון ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
עדן ◌ְוה ּוא ◌ְ ◌4
ראיתי ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסיִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
למעלהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ה.כינה,
נהנית ◌ִמ ◌ִ ּזיו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
והיא ◌ֶ ◌ֱ ◌ֵ
למעלהִ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קרח ◌ַהנּ וֹ ◌ָרא ◌ֲ ׁ ◌ֶ
רכת ◌ֶ ◌ַ
ּ◌ָפ ֹ ◌ֶ
לעלוֹ ת  -עוֹ ◌ָלה ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַע ּמ ּוד,
אינה ◌ִנ ּזוֹ ◌ֵנית ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ הָ◌ ְ◌ ָ◌ .
◌ֲ ◌ָ
זכתה ◌ַ ◌ֲ
אבל ◌ֵ ◌ָ ּ
קרא
הנּ ◌ְ ◌ָ
הרקיע ◌ַ ◌ִ
נגד ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ה.לי ׁ ◌ִשיְ◌ ,וה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
הפ ◌ַתח ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ַגּ ◌ַעת ◌ַעד ◌ַ ּ ◌ֶ
זכתה -
מריםָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ושם ◌ַה.וֹ ◌ְ ◌ִ
אשר ׁ ◌ָשםָ◌ ׁ ְ◌ .
לים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מגּ ◌ַעת ◌ַעד ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ְזב ּולּ .ו ◌ַ ◌ַ
.ערים,
עלים ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זכתה  -נוֹ ◌ֲ ◌ִ
ונכנסת .א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תחים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הפ ◌ָ ◌ִ
לה ◌ַ ּ ◌ְ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
תחין ◌ָ ּ
וה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
ממ ◌ָנּ ּהַ◌ ְ◌ ,
ינקסה ◌ִ ּ◌ֶ
תה ◌ַלח ּוץְ◌ ,ונוֹ ◌ְ ◌ִ
טלים ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
◌ְודוֹ ◌ִחים אוֹ ◌ָ ּ
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בבים ◌ָ ּב ◌ִעירּ ֵ◌ .
מלאכי
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
הס ◌ְ ◌ִ
ה.מרים ◌ַ ּ ֹ
מצאני ◌ַ ֹ ◌ְ ◌ִ
מרת) ,שיר ה ,ז( ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ 4
אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
למעלה.
אשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
קדּ ׁש ◌ִויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
ה.רתַ◌ ,ה.וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מרים ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
החמוֹ ת
מרי ◌ַ ֹ
ש ◌ְ ◌ֵ
ינקסָ◌ ִ◌ ,
מעלי ֶ◌ -זה ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
רדידי ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
ָנשא ּו ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ְ ׂ
סימן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּהֹ ׁ .
הפקדתי
לים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מתיְ◌ ,יר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אמר )ישעיה סב( ◌ַעל חוֹ ֹ ◌ַ ◌ִ
 ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַמרים.
ש ◌ְ ◌ִ
ׁ ֹ
ה.עריםּ ,ו ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ַּב ◌ַחת
נכנסת ׁ ◌ָשם ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לעלוֹ ת ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
זכתה ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה.
אשר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּב ◌ֵבית ◌ַ ּ◌ִ
יצחק
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לקרבןַ◌ ָ◌ .
תה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
הגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ה*ר ◌ַ ◌ָ
מיכאל ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מקריב אוֹ ◌ָ ּ
לר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ :מה ◌ָ ּק ◌ְר ◌ָ ּבן ה ּוא ◌ֶזהָ◌ ,יכוֹ ל לוֹ ◌ַמר ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ְר ◌ָ ּבן?
◌ְ ◌ַ
לפני
קריב דּ וֹ רוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ִ
הקרבה זוֹ ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייאָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ :
◌ָ ◌ַ
אדם ◌ַ ◌ַּ
והחמי ׁ ◌ִשי
הרביעי ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הפ ◌ַתח ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עמ ּהַ◌ ,עד ◌ַ ּ ◌ֶ
◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶל .,וּ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מיכאל הוֹ ◌ֵלָּ◌ ִ◌ $
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
רבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלם,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ אּ ִ◌ :
ְוה))יְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ִ ◌ִ
ריהם
אש ◌ֵ ◌ֶ
ויעקבְ◌ ׁ ַ◌ ,
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אברהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הביָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ $
אש ◌ֵרי ◌ָ ּב ◌ֶניְּ◌ ,$ב ◌ֵני אוֹ ◌ֲ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
)ער
יעים ◌ַל ◌ַ ◌ַ
לזהַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
הטוֹ ◌ִבים ◌ַה ּזוֹ ◌ִכים ◌ָ ◌ֶ
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
יקים ◌ַ ּ
ּ
וגנזי ◌ַח ◌ִיים טוֹ ◌ִבים ◌ְמצוּ ◌ִיים ׁ ◌ָשם,
ערבוֹ תֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ה)ביעיֶ◌ ׁ ,שהוּ א ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מלאכי
ונעשים ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
יקים ◌ּ-כ ◌ָ ּלם ׁ ◌ָשםׂ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדּ ◌ִ
תיהם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
נשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
וכל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
ּ
ּ
ונ זוֹ ◌ִנין ◌ִמ ◌ִזיו
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ְ◌ ,
מק ◌ְּל ◌ִסים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ה.רתּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
חלהְ◌ ,ונוֹ ◌ַח
והנּ ◌ֲ ◌ָ
המנ ּו ◌ָחה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אירהָ◌ ׁ ְ◌ ,
המ ◌ִ ◌ָ
קלריה ◌ַ ּ◌ְ
אס ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה.כינהְ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ושם ◌ַ ◌ְּ
אהים
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ַ ◌ִ
הבא) ,שם סד( ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לת.,
ז ּו ◌ָ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

I

ערבית
ּתפ ַּלת ַ ְ ִ
ּתּקן ְ ִ
יעקב ִ ֵ
ַָ ֹ
אמר לוֹ ,
הבוֹ ◌ִנים ◌ְוגוֹ ' )קיח ,כב( ] :זוהר ח"א פ' נח )דף עבַ◌ ָ◌ [(.
אבן ◌ָ ◌ֲ
מאס ּו ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ֶ
.אמרת ◌ַ ּב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ]סוד של אבן השתיה
אלתי ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אהים,
יהיה ◌ֵ ּבית ◌ֱ ◌ִ
מצ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
והאבן ◌ַהזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
שאמרת[ֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
אבן
הרי ◌ֶ ◌ֶ
אפשר? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ה.ת ◌ָ ּיה] ,עכשו שמקשיב לדברי[ ◌ֵאיָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ,
אבן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נש ּ◌ַתל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
היתהּ ,ו ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ִ ׁ ◌ְ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
טרם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ה.ת ◌ָ ּיה ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
תה ◌ָ ּכ ◌ֵעת,
עקב ◌ָ ׂ
מתיֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
אמרת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ְואתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ַ ◌ָּ
שם אוֹ ◌ָ ּ
עקב
מרא.תיו? ◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
שם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אשר ◌ָ ׂ
האבן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
ארץ
אמר לוֹ ּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ֶ
ליםַ◌ ָ◌ .
היתה ◌ִ ּביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
והאבן ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היהֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ֵאל ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ,
היתהַ◌ ָ◌ .
חתיו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבן ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
תה ◌ֶ ◌ֶ
התק ּ ◌ְפ ◌ָלה ּ◌ַת ◌ְ ◌ָּ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
חתיוְ◌ ,ואוֹ ◌ָ ּ
אמר
מצ ◌ָבהַ◌ ָ◌ .
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
והאבן ◌ַהזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
שם ◌ָ ּכת ּובָ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ָ ׂ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
אמר אוֹ תוֹ .
הדּ ◌ָבר ֹ ֱ◌ -
ידעת ◌ַ ◌ָ
לוֹ ִ◌ ,אם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ

ּבאבן ַה ֹּזאת
היתה ָ ֶ ֶ
ּדבקּות ֶׁשּלֹו ָ ְ ָ
וה ְ ֵ
החביבּות ְ ַ
ּמלִ ֲ ַ ,3
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
בהקיץ
אש ◌ְ ּב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פניׂ ְ◌ ֶ◌ ,
אחזה ◌ָ ◌ֶ
צדק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ואמר) ,תהלים יז( ◌ֲ ◌ִ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
היתה
והדּ ◌ֵבק ּות ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
החביב ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֶלִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
נתָ◌ .,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ּ◌ְתמ ּו ◌ָ ◌ֶ
היתה
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאסוּ ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
אמר )שם קיח( ◌ֶ ◌ֶ
ועליה ◌ָ ◌ַ
אבן ◌ַה ּ ֹזאתָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אבן
נטל ◌ֶ ◌ֶ
מראה ◌ְּכבוֹ ד ◌ִר ּבוֹ נוֹ ַ◌ ָ◌ ,
להס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ הּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ֹ ׁ
זוֹ ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נכנסִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נכנס ◌ֶ ◌ָ ּ
אבן זאתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אלא ◌ִעם ◌ֶ ◌ֶ
רבוֹ נוֹ  ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לפני ◌ִ ּ
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ודוד ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח ◌ַ ◌ְ
דשִ◌ ָ◌ ְ◌ .
הק ◌ ׁ
אהרן ◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
)ויקרא יג( ◌ְּבזאת ◌ָיבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
עצמוֹ
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וכל ◌ִה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד
פניָ◌ ְ◌ .,
אחזה ◌ָ ◌ֶ
צדק ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אני ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְואוֹ ◌ֵמרִ◌ ֲ◌ ,
מעלה.
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבן ֹזאת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ְּכ ◌ַ ּ ◌ֵ
להראוֹ ת ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ

ּבקר
ּתפ ַּלת ַה ֹ ֶ
ּתּקן ְ ִ
אברהם ִ ֵ
ַ ְָ ָ
אברהם ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
דיע ט ּוב ◌ִ ּ
הב ◌ֶקר ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ַ
פלת ◌ַ ּ ֹ
ותראהָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ּבֹא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
רבוֹ נוֹ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית
ניה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֶ◌ ׁ ,
.עה ◌ְ ּב ◌ִת ּק ּו ◌ֶ ◌ָ
תה ◌ַה ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ,
ות ◌ֵ ּקן אוֹ ◌ָ ּ
דיע
מנחהְ◌ ,והוֹ ◌ִ ◌ַ
יצחק ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ּ◌ְת ◌ִפ ◌ַּלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ב ◌ֶקרָ◌ ְ◌ ִ◌ .
אברהם ◌ַ ּב ּ ֹ
כב( ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵּכם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעקב
ולד ּון ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֹ ָ◌ ַ◌ .
לה ◌ִ ּציל ◌ְ ◌ָ
ויש ◌ַדּ ◌ָ ּין ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ֵ ׁ
ּ
ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
הת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ַה זוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ֵ ּקן ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ִ ◌ֵ ּ
תקן
בש ◌ִביל ◌ַ ּ ◌ְ
ערביתּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
פלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
והאבן
ואמר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
עצמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לכן ׁ ◌ִש ◌ַ ּבח ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
לזה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֵ◌ ָ◌ ,
מק ◌דם ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ִ ּ ֶֹ
◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
מתי ◌ַמ ◌ֵ ּצ ◌ָבהֶ◌ ׁ .ש ◌ַעד אוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ָש ◌ָעה א ◌ִ ◌ֵ ּ
אחר
תה ◌ַ ◌ֵ
אשר ◌ַשׂ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַהזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
תקן אוֹ ◌ָ ּ
ּ
ּ
אתה
מרא ◌ָ
אשר ◌ָשׂ ם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
האבן ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ולכן ◌ַו ◌ִי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכמוֹ תוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
.תיו ◌ַו ◌ָי ◌ֶשׂ ם ֹ ◌ָ ּ
ּ
ּ
צק ׁ ◌ֶש ◌ֶמן
תהַ◌ .ו ◌ִי ֹ
היתה ◌ְנפ ּו ◌ָלהִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
מצ ◌ָבה? ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והקים אוֹ ◌ָ ּ
מצ ◌ָבהַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ֵ ּ
לעשׂ וֹ ת יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ָּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
יעקב ּ◌ָתל ּוי ◌ַ ◌ָ
הרי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַעל ֹרא ׁ ◌ָש ּהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֲ
ואיַ◌ ,א ּ◌ָתה
ידע ּ◌ָתֵ◌ ְ◌ ,
וכל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר לוֹ ָ◌ ְ◌ ,
נשקוֹ ַ◌ ָ◌ .
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
ּ
היתה ◌ִלי
אמר לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ְדּ ח ּו ◌ָקה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יח ◌ַח ◌ֵיי עוֹ ◌ָלם!? ◌ָ ◌ַ
מנּ ◌ַ
עוֹ ◌ֵסק ◌ִ ּב ◌ְסחוֹ ◌ָרה ּו ◌ַ ◌ִ
ּ
ואני
הרבִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מדים ◌ָ ּכל ◌ַהיוֹ ם ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ָ ◌ַ
בניםְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
ויש ◌ִלי ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
ה.עהׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ◌ָ
ּ
בתוֹ ◌ָרה.
עסק ּו ◌ַ ּ
להם ◌ָשׂ ◌ָכר ◌ְלמוֹ ◌ָרם ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַי ◌ַ ◌ְ
ולתת ◌ָ ◌ֶ
◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ִ ּב ◌ְמזוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ות ּ ֹכן
אביו ◌ַ ּ◌ִ
מה ◌ָי ׁ ◌ַשב ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,מלכים א ב( ּו ׁ ◌ְש ֹ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ
ּ
ּ
אבן ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָיה
התקין ◌ֶ ◌ֶ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ה.בח ◌ַה ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָ
מאדַ◌ .מה ה ּוא ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
מלכתוֹ ◌ְ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌4
ּ
וכת ּוב )בראשית
מאדָ◌ ְ◌ .
מלכתוֹ ◌ְ ֹ
ות ּ ֹכן ◌ַ ◌ְ ◌4
ואז ◌ַ ּ◌ִ
הק ◌ָד ׁ ◌ִשיםָ◌ ְ◌ ,
קדש ◌ַ ◌ְ
ושׂ ם ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
עליה ֶֹ ◌ ׁ
ּ
בה
לזכר ◌ְ ּב ◌ִרית עוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ראיתיה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ט( ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ ◌ָ
הרי ◌ַה ◌ָקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִח ׁ ◌ְשקוֹ ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
רבוֹ נוֹ ַ◌ ְ◌ .
לפני ◌ִ ּ
נכנס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עמ ּה ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ָת ◌ִמידּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נראה ◌ִ ◌ָּ
כר ◌ְ ּב ◌ִרית עוֹ ◌ָלם.
לז ּ ֹ
ראיתיה ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ ◌ָ
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I

ּבראׁשית
ׁשירה ְ ֵ ִ
ֹומרים ִ ָ
ּמלאכים ֶׁשא ְ ִ
אֹותם ַה ַ ְ ָ ִ
לנּגן ָ
מתחילים ְ ַ ֵ
ְִַ ִ
ואיזֹו
למעלה ְ ֵ
ּלמ ָּטה ְ ַ ְ ָ
הּקּב"ה ִמ ְ ַ
ׁשּיעלה ְּכבֹוד ַ ָ ָ
ּבׁשביל ֶ ַ ֲ ֶ
הּלילהִ ְ ִ ,
ַ ְַ ָ
ּברכּו ֶאת ה'
הּנה ָ ְ
הּכרּובים ִ ֵ
ּכנפי ַ ְ ִ
ֹומרים? אֹותֹו ִנּגּון ַ ְ ֵ
ׁשירה ָהיּו א ְ ִ
ִ ָ
עבדי ה'
ָּכל ַ ְ ֵ
הבוֹ ◌ִנים ◌ְוגוֹ ' )קיח ,כב( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלאָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח
אבן ◌ָ ◌ֲ
מאס ּו ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ֶ
הטבע ּוָ◌ ּ .פס ּוק
אדניה ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ואמר) ,איוב לח( ◌ַעל ◌ָמה ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמר אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת
◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
ברא אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָּ
עמ ּו ◌ֵדי
אלא ◌ַעל ◌ַע ּמ ּו ◌ִדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ,א ◌ָ ◌ָ
בעת ◌ַ ּ
בעהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם
דיה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חצבה ◌ַע ּמ ּו ◌ֶ ◌ָ
אמר )משלי ט( ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
עמק,
מדיםִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ◌ָ ֹ
עמ ּו ◌ִדים א נוֹ ◌ָדע ◌ַעל ◌ָמה עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ
אחת,
אבן ◌ַ ◌ַ
נברא ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטל ◌ֶ ◌ֶ
והעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סת ◌ִריםָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ְִנס ּ◌ַתר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אבן ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קראת ◌ֶ ◌ֶ
אבן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ְוהיא ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ
ולקח אוֹ ◌ָ ּ
למטה,
וננעצה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
התהוֹ םָ◌ ֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תה ◌ְלתוֹ ְ◌ּ ַ◌ ,
ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וזרק אוֹ ◌ָ ּ
מלמעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
בנקדּ ה
אמצע ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 4
נק ◌ָדּ ה ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
והיא ◌ְ ◌4
נש ּ◌ַתל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ָנּ ה ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
אבן
דשיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( אוֹ ◌ִמי ◌ָ ◌ָירה ◌ֶ ◌ֶ
קד ׁש ◌ַה ◌ְּק ◌ָ ׁ ◌ִ
זוֹ עוֹ ◌ֵמד ֶֹ ◌
וכת ּוב
יקרתָ◌ ְ◌ ,
אבן ּב ◌ַחן ּ ◌ִפ ◌ַנּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אמר )ישעיה כח( ◌ֶ ◌ֶ
תהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּ ◌ִפ ◌ָנּ ◌ָ ּ
ראה,
לרא ׁש ּ ◌ִפ ◌ָנּ הּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
היתה ◌ְ ֹ
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאס ּו ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
)תהלים קיח( ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָתה
ונע ◌ְ ׂ
מכ ◌ָּלםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ונגלדה ◌ִ ◌ּ4
ממ ◌ִיםָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נכרתה ◌ֵ ◌ֵ ׁ
אבן זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
מאש ּו ◌ֵמר ּו ◌ַח ּו ◌ִ ◌ַּ
בעים ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
ולפעמים נוֹ ◌ְ ◌ִ
התהוֹ מוֹ תִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מדת ◌ַעל ◌ַ ּ◌ְ
אחתְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אבן ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
ּ
אמצע
מדת ◌ְלאוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ואבן זוֹ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התהוֹ מוֹ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מתמ ◌ְל ◌ִאים ◌ַ ּ◌ְ
מים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
ּ
וקי ּום
תילת ◌ְ ◌ִ
יעקב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
והש ּ◌ִתיל ◌ַ ◌ֲ ֹ
העמיד ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אבן ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ֶ
וירימה
אבן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ ◌ָ
יעקב ◌ָ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לא( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַמ ◌ֵ ּצ ◌ָבה.
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אבן זאת ◌ָ ׂ
וכי ◌ֶ ◌ֶ
מצ ◌ָבה ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
והאבן ◌ַה ּ ֹזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
שם לוֹ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
נבראה ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
אבן ◌ַהזאת ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ֶ ◌ֶ
ַיעקבֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ֲ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם? ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
תה ]וכי כעת שם
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ*ם אוֹ ◌ָ ּ
אותה יעקב? והרי עד שלא נברא העולם היתה ,אלא שיעקב שם אותה[ ◌ִק ּי ּום
מצ ◌ָבה ◌ָ ּכת ּובַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
למטהַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
מעלה
אהיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ*ם ◌ָמדוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יהיה ◌ֵּבית ◌ֱ ◌ִ
מתי? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר )זכריה
עיניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
בעה ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
יש ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אבן זוֹ ◌ֵ ׁ
ראהַ◌ ,על ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכאןּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
אחד -
קראת ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיה? ◌ֶ ◌ָ
עיניםַ◌ .על ◌ַמה ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
בעה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אחת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
אבן ◌ַ ◌ַ
ג( ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
תה
הש ּ◌ַתל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ָנּ ה ◌ְ◌ ׁ 4
יהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ*ם אוֹ ◌ָ ּ
ואחד ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיה ָ◌ ׁ -שת ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
להתב ◌ֵרִ◌ ,מ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הכר ּו ◌ִבים
ה.משְּ◌ ַ◌ ,
כנס ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
מתב ◌ֵרָ◌ ,העוֹ ◌ָלםּ .ו ֹ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ּ
◌ַ ◌ָ ּ
והי ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ָ ּבאוֹ תָ◌ ,הי ּו
מדים ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ◌ָ
הלל ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
ונש ◌ָמע קוֹ ל ◌ִנגּ ּון
שים אוֹ ◌ָתםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
למעלה ּופוֹ ◌ְר ◌ִ ׂ
נפיהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ישים ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מק ׁ ◌ִ
לאכים
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לנגּ ן אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ַ
מתחילים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואז ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
למעלהָ◌ ְ◌ ,
נפים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
ּ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ◌ַ ◌ַּ
עלה ◌ְּכבוֹ ד
ילהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ַי ◌ֲ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
מרים?
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלהֵ◌ ְ◌ .
מטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ּ◌ְ
מל ◌ַ ◌ָּ
הנּ ה ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה' ◌ָ ּכל
נפי ◌ַה ◌ְּכר ּו ◌ִבים) ,תהלים קלד( ◌ִ ◌ֵ
אוֹ תוֹ ◌ִנגּ ּון ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
ואז ]הם[ ◌ִהיא ׁ ◌ִש ◌ָירה
קדש ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
ידיכם ֶֹ ◌ ׁ
שא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עבדי ה' ◌ְוגוֹ 'ׂ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לזמר.
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ

עדן
ּבגן ֵ ֶ
הּצּדיקים ְ ַ
להׁשּתעׁשע ִעם ַ ַ ִ ִ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָּבא ְ ִ ְ ַ ֲ ֵ ַ
בּלילה ַ ָ
ַ ְַ ָ
הכר ּו ◌ִבים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ◌ַ ◌ִ ּ
למעלה,
נפיהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מקי ׁ ◌ִשים ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ה.נ ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ְּ
מרת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ּ ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
לנגּ ן אוֹ ◌ָתם
מתחילים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואז ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ְונש ◌ָמע קוֹ ל ◌ִנגּ ּו ◌ָנםָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
ואיזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ָהי ּו
ה.נ ◌ָ ּיהֵ◌ ְ◌ .
מרת ◌ַ ◌ְ ִ◌
מדים ◌ַּב ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ֶ◌ ◌ֶ
לאכים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
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טחים
הב ◌ְ ◌ִ
נפי ◌ַה ◌ְּכר ּו ◌ִבים) ,תהלים קכה( ◌ַ ּ
.עה ◌ַה ּזוֹ ? ◌ִנגּ ּון ◌ַּכ ◌ְ ◌ֵ
מרים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
ואז ]אותה[ ◌ִהיא ]שירה[ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
חלה
◌ַּבה' ◌ְּכ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן א ◌ִי ּמוֹ ט ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
מרת
לנגּ ןַּ◌ .ב ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
ה.נ ◌ָ ּיה ◌ַה ּזוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
.מרת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
הכר ּו ◌ִבים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו ◌ַ ◌ִּ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה,
כנפיהם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ישים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מק ׁ ◌ִ
ה)לישית ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
יהי ׁ ◌ֵשם ה'
עבדי ה' ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ ,
הללוּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הללוּ ◌ָי ּה ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ַמה ◌ִהיא? )שם קיג( ◌ַ ◌ְ
מדים
מלאכים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .אז אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מברְ◌ $וגוֹ 'ִ◌ּ ִ◌ ,
◌ְ ָֹ ◌
כבים
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירהָ◌ ְ◌ .
ה.לי ׁ ◌ִשיתּ4◌ ,כ ◌ָּלם אוֹ ◌ְ ◌ִ
מרת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ֶ ◌ֶ
יחד
תחים ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ָירהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ְ ּב ◌ָרן ◌ָ ◌ַ
הרקיע ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ַמ ◌ְ ּזלוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הלל ּוה ּו
קמח( ◌ַ ◌ְ
הלים ◌ֶ ◌ַ
)ת ◌ִ ּ◌ִ
וכת ּוב ּ◌ְ
אהיםָ◌ ְ◌ ,
ב ◌ֶקר ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִריע ּו ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ֱ ◌ִ
כבי ּ ֹ
ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
מנ ◌ְגּ ◌ִנים ◌ַעל אוֹ ר.
כבי ◌ָהאוֹ ר ◌ְ ◌ַ
הרי אוֹ ◌ָתם ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
כבי אוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּכל ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
אחרי
קחים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ואז לוֹ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֶקרָ◌ ְ◌ ,
יע ◌ַ ּ ֹ
השּׁירהְּ◌ [,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַ
]שׁמּמנּים ַעל ַ ִ ָ
ֶ ְ ִַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְּ
למ ◌ָּטהְ◌ ,ועוֹ ◌ֶלה ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
מטה
מל ◌ַ ּ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
למעלה
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
למטה ◌ַ ּב ּיוֹ םּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
מלמעלהִ◌ .י ◌ְ ׂ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
והאבן ◌ַה זֹאת
דדיםֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
נש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ַ ◌ֵ
ואז ◌ִ ׁ ◌ְ
ילהָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
מחזיקים
למ ◌ָּטהּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ַ
ויש ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמרּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ַּ
האבוֹ ת ◌ַ ּב ּיוֹ ם,
להתעטר ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ָ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
והיא עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבן ◌ַה ּ ֹזאתִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ילה ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ◌ְּב ◌ַגן
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וּ ◌ַב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ילה,
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּו ◌ָמם ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ריהם ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
עדןְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ֵ ◌ֶ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
עדן
יקים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
האדם אוֹ ◌ָתם ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
מעים קוֹ לוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כמוֹ
אבן
אבן זוֹ ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
ראהֶ◌ ֶ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ח( ◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַּב ◌ַגּ ◌ִנּ ים ◌ְוגוֹ 'ּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
את בוֹ ◌ִ ◌ּ4
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
אבן ◌ַ ◌ְ
מל ◌ַאת ◌ֶ ◌ֶ
מל ◌ָ
הכת ּוב )שמות כח( ּו ◌ִ ּ◌ֵ
טוֹ ◌ָבהֶ◌ ְ◌ ,
אבןֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
הטוֹ ◌ָבה,
סדרים ]של שלמות[ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ואלה ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ט ּו ◌ִרים ◌ָ ◌ֶ
האבן ◌ַ ּ
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אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
אבן ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
יקרהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ]שלמות[ ◌ֶ ◌ֶ
אבן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה.למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואת ר ּו ◌ִחי ◌ֶא ּ◌ֵתן
וכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ֶ
האבן ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ,
והסרתי ◌ֶאת ◌ֵלב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
)יחזקאל לו( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ֹ ◌ִ
באר ּו ◌ָה.
יקרתּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
ב ◌ַחן ּ ◌ִפ ◌ַנּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אבן ּ ֹ
קר ◌ְּב ◌ֶכםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו )ישעיה כח( ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ

ּמלֶׁ 3שהּוא
ּדוד ַה ֶ ֶ
ּפּנה ֶ -זה ָ ִ
לראׁש ִ ָ
היתה ְ ֹ
ּבֹונים ָ ְ ָ
מאסּו ַה ִ
אבן ָ ֲ
ֶֶ
הרביעי
רגל ָ ְ ִ ִ
ֶֶ
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ ה )קיח ,כב( ] :זוהר חדש פ'
היתה ◌ְ ֹ ׁ
מאס ּו ◌ַה ּבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבן ◌ָ ◌ֲ
◌ֶ ◌ֶ
סתאי
הלַ◌ ,ר ◌ִ ּבי דּ וֹ ◌ְ ◌ַ
אחת ◌ָ ◌ַ
בראשית )דף לבָ◌ׁ [(.שנ ּו ◌ַר ּבוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
אמר לוֹ :
חגּ יַ◌ ָ◌ .
הז ◌ַדּ ּ◌ֵמן לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ַ
ערְ◌ ִ◌ .,
אלעזר ◌ֶ ּבן ◌ֲ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ ◌ְ
אמר לוֹ :
הלַ◌ ָ◌ ?,
למי ◌ָ ◌ַ
לפניוִ◌ ְ◌ ,
קינה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יאמר ◌ָלנ ּו מוֹ ◌ֵרנ ּו ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ
ֹ ◌ַ
אמר לוֹ ִ◌ :מי
אמר לוֹ ִ◌ :מי ה ּוא? ◌ָ ◌ַ
סבר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםַ◌ ָ◌ .
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
ּ
אמר
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,בר ּו ,ה ּואַ◌ ָ◌ .
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
לפניו ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ֶ ◌ְ
רדים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשיוֹ ◌ְ ◌ִ
בר
לס ּ ֹ
אמר לוֹ ִ◌ :אם ּת ּו ◌ַכל ◌ִ ◌ְ
לדר ּכוֹ ? ◌ָ ◌ַ
עמוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
למר ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֵ
לוֹ  :נוֹ ◌ַח לוֹ ◌ְ ◌ַ
אלּ ִ◌ ,
לאחריּ ָ◌ ,,כֶ◌ ׁ ,ש6א
סטה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ואם א ֵ◌ ְ◌ -
.ת ׁ ◌ְש ◌ַמע ֵ◌ -לִ◌ ְ◌ ,,
למה ◌ֶ ּ◌ִ
סברא ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
דבר ׁ ◌ֶשל
מעתי ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ש ׁש ◌ַמר ◌ָ ◌ֶ
אמר לוֹ  :א ◌ַ ◌ְ
תענ ׁשַ◌ ָ◌ .
◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
יח ׁ ֹ
אמר לוֹ ּ :ו ◌ַמה ◌ִהיא?
סבראַ◌ ָ◌ .
וסבר ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והסת ◌ַּכ ◌ְל ּ◌ִתי בוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ןַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ּ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה )שיר ג( ◌ִ ◌ֵ
מעתי ◌ֶאת סוֹ ד ◌ַ ּ ◌ָ
אמר לוֹ ָ◌ ׁ :ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ◌ַ
מטתוֹ
הנּ ה ◌ִ ◌ָּ
ּ
ּ
ּ
ה.לוֹ ם ◌ּ4כלוֹ ׁ ◌ֶשלוֹ .
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
מה ִ◌ -היא ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ּ
מש ּ◌ְמ ׁ ◌ִשים
סביב ◌ָל ּה ֵ◌ -אל ּו ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ִ.ים ◌ִגּ ּב ◌ִרים ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶל,
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
לכסא ◌ַ ◌ָ ּ
מש ◌ְּמ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ִ ּ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ
ּ
גּ
מגּ
ממנּ ים ּ◌ַת ◌ַחת ׁ ◌ַש ◌ִליט ◌ָ דוֹ ל ◌ָקדוֹ ׁש,
ראל ֶ◌ ׁ -ש ◌ֵהם ◌ְ ◌ִ◌ 4
ש ◌ָ ◌ֵ
ב ◌רי ◌ִי ◌ְ ׂ
העליוֹ ןֵֹ ּ ִ◌ ִ◌ .
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּ
ראלִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָידוֹ ּ4◌ ,כ ◌ָלם
ש ◌ָ ◌ֵ
האפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ס ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
מיכאל ◌ָ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מגּ
ב ◌רי
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ִ ּ ֵֹ
ש ◌ָ ◌ֵ
אפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ◌ִסים ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ◌ִרים ◌ַ ּ
◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ָ ׂ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
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לראוֹ ת
ללכת ◌ִ ◌ְ
ממ ◌ִנּ י ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
סתאיָ◌ :רא ּוי ◌ַ ◌ָּ
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי דּ וֹ ◌ְ ◌ַ
אתה יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ֶּ
◌ָ ◌ַ
וראה
אליו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הגּ יע ּו ◌ֵ ◌ָ
הלכ ּוְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
סבר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםְ◌ ָ◌ .
◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ
שה
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ואמר ◌ָ ◌ֶ
לש ◌ָּמ ׁשוֹ ֵ◌ :לֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
אמר ◌ְ ׁ ◌ַ
אוֹ ◌ָתםַ◌ ָ◌ ,
הסת ◌ֵּכל
סתאיַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
רבי דּ וֹ ◌ְ ◌ַ
אחד? ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ִ ּ
עמ ּו ◌ִדים ◌ַמה ה ּוא ◌ְּב ◌ִלי ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ּ
לח ◌ָנּ ם
למרֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְ ◌ִ
ואמר ◌ְ ◌ַ
ל.מ ׁשֵ◌ :לֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נפשוֹ ◌ַעל ◌ַ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ
ואמר ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
לראש ּ ◌ִפ ◌ָנּ ה,
היתה ◌ְ ֹ ׁ
הבוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מאסוּ ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים קיח ,כב( ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
הדּ ◌ָבר
ואמר לוֹ ◌ַ ◌ָ
הלַ◌ ׁ :ש ◌ָּמ ׁשוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הרביעיַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ $שהוּ א ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֶזה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
אמרתָּ◌ ֶ◌ ,
איפה
ואמר לוֹ ֹ ֵ◌ ,
אלא ◌ֵלֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
יפה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מאמר ◌ָ ◌ֶ
אמר לוֹ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ :
◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
חגּ י:
לר ◌ִּבי ◌ַ ◌ַ
אמר לוֹ ◌ְ ◌ַ
הבוֹ ◌ִנים? ◌ָ ◌ַ
מאס ּו ◌ַ ּ
אבן ◌ָ ◌ֲ
אמר ◌ֶ ◌ֶ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֲחל ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ּ
ענינים
שה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ ְ◌ ׁ :ש ׁ ◌ָ
תגּ ם? ◌ָ ◌ַ
איזשה ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
מעת ◌ַ ּב ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַה ◌ֶזה ◌ֵ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
לכאן,
אתי ◌ְ ◌ָ
לדרש ◌ָ ּב ◌ִ
אמר לוֹ  :א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
אחד ה ּוא ◌ְדּ ◌ָר ׁשַ◌ ָ◌ .
מעתיָ◌ ֶ◌ ,
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אבל ◌ִ ◌ַ ּ
מעת -
הדּ ◌ָברִ◌ ,אם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עקר ◌ַ ◌ָ
מעתיָ◌ ֲ◌ ,
בניו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ישי ּו ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ִ ׁ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אחד ה ּוא
.מע ּ◌ִתיָ◌ ֶ◌ ,
ענינים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ָבר ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמרִ◌ ,ע ◌ַ ּקר ◌ַ ◌ָ
אמרַ◌ ָ◌ .
◌ֱ ֹ
ּ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
קדּ ׁשׂ ָ◌ ָ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
אבאּ ַ◌ ,ביוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
החטא,
הזדּ ◌ֵּמן לוֹ אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ .,ש ◌ַ ◌ַ
חסד ◌ַרב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
לדוד ◌ַ ◌ֶּ
ּ
ְואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ַחל לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ָצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם
◌ ◌ַ
ּ
ערי
לעבר ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
העליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ֲ ֹ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הש ◌ִאיר ּו אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
◌ַה ◌ֶזה א ◌ִ ׁ ◌ְ
ּ
בנה ◌ֵ ּבית
והיה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַּבח ּוץּ .ו ◌ַביוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מעלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ה*ר ◌ַ ◌ָ ּ
קרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִמ ◌ָנּ ה
למיכאל ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
קדּ ׁשָ◌ ָ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
אפוֹ ◌ְטרוֹ ּפוֹ ◌ִסים ׁ ◌ֶשל
עליוֹ ◌ִנים ◌ַ ּ
להיוֹ ת ה ּוא ◌ְו ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
ּ
ּ
הקדוֹ ׁש.
הקיפ ּו ◌ֶאת ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ַ ◌ָ
ראל ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
ִיש ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ׂ

מעלה
ּוׁשלים ֶׁשל ַ ְ ָ
לׁשערי ְיר ָ ַ ִ
הּמׁשיח ְ ַ ֲ ֵ
ּדוד ַ ָ ִ ַ
להכניס ֶאת ָ ִ
מיכאל ְ ַ ְ ִ
מּנה ֶאת ִ ָ ֵ
ִָ
לים
ערי ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יח ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
מיכאל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מנּ ה ◌ֶאת ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
להכניס ◌ֶאת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ָּ
ּו ◌ִ ◌ָ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

עליוֹ ◌ָנה.
מר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
האבוֹ ת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
להתקינוֹ ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
מעלהּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לדוד
עשה ה' ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אשר ◌ָ ◌ָ ׂ
הטוֹ ◌ָבה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ח( ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ּ
וה ◌ֶ ּי ◌ֶתר ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
עמוֹ ַ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
עבדּ וֹ ּו ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ראל ◌ַ ּ
ענין ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּביה ּו ◌ָדה ◌ָסבוֹ
מאת
אחיוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית לח( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶרד ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ֵ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֲחל ּו בוֹ ◌ֶ ◌ָ
אותוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
לפניו
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵאין נוֹ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מגּ ◌ֲ ◌ָ
הסיר ּוה ּו ◌ִ ◌ַ
אחיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
למיםָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַרק
מלכ ּות ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָ ◌ִ
להיוֹ ת ׁ ◌ַש ◌ִּליט ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
יעקב ◌ִ ◌ְ
מכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִ ◌ָ ּ
◌ִליה ּו ◌ָדהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם מט( א ◌ָיס ּור ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ִמיה ּו ◌ָדה ◌ְוכ ּו' ◌ְולוֹ
הדּ ◌ָבר
והינ ּו ◌ַ ◌ָ
יעקבְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לש ◌ָאר ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
לבדּ וֹ ְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
עמים .ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ִי ◌ְּק ◌ַהת ◌ַ ּ◌ִ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א
מע ּ◌ִתיָ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ
אביוְ◌ .ועוֹ ד ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
היה אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אלא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אחיו? ◌ֶ ◌ָ ּ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
לתת ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ ן ◌ִליהוּ ◌ָדה ◌ִ ◌ָּ
היה ◌ָר ׁשוּ ם ◌ִ ּב ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ְיהוּ ◌ָדה,
הגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ִ ּב ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ָ
סתאי
רבי דּ וֹ ◌ְ ◌ַ
וש ◌ְלטוֹ נוֹ א ◌ָיס ּורּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִּ
הכל ◌ְ ׁ ◌ִ
הש ◌ִליטוֹ ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
בגללוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בראשוֹ .
נשקוֹ ◌ְ ֹ ׁ
ּו ◌ְ ׁ ◌ָ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

למי שרוצה שיתקיים בידו מצוה
אשר תמימי דרך )קיט-א ,א'(] :שימוש תהלים לפרק קיט-א[ לרתת הגוף
לחוש עליו פעמים .ולמי שירצה לעשות מצוה שתתקיים בידו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

וכל טֹוב
הח ִּיים ְ ָ
ּתֹורה הּוא ָּכל ַ ַ
ַה ָ
דר* וגו'
תמימי ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ֵרי ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ַא ׁ ◌ְ
תורה[ אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת ה' .אמר רבי
אלעזר כמה הם אנשים שוטים שאין יודעים ואין משגיחים
לעסוק בתורה ,לפי שהתורה כל חיים וכל חירות וכל טוב
היא בעולם הזה ובעולם הבא ,חיים הם בעולם הזה שזוכים
לימים שלמים בעולם הזה ,כמש"כ )שמות כג( את מספר ימיך
אמלא ,ולימים ארוכים בעולם הבא קמח לפי שהם חיים
)קיט ,א( ] :זוהר בראשית חיי שרה )דף קלב (.זוהר

זיו הזוהר
קמח .ימים ארוכים בעוה"ב ,היינו לאחר מיתה בגן העדן ,כי כמו שיש
ימים קצובים לחיי עוה"ז כן יש ימים קצובים לכל אחד לאחר מותו בגן
העדן שנקרא עוה"ב הפרטיות ששם ינתן לכל אחד שכרו תענוג רוחני
שאינו מושג לנו ,וע"י זכות תלמוד תורה זוכה שם לאריכות ימים שלא
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שלמים ,הם חיים של שמחה ,חיות בלי עצבות ,חיות שהם
חיים ,חירות בעולם הזה חפשי מהכל ,מי שעמלו בתורה אין
יכולים לשלוט עליו כל העמים שבעולם ,ואם תשאל הלא
היה דור של שמד ,אבל גזרה זו היתה מלמעלה כגון רבי
עקיבא וחבריו ,וכך עלתה במחשבה ,חירות ממלאך המות
שאינו יכול לשלוט עליו ,וכך הוא בודאי ,שהרי אם אדם
הראשון היה מתדבק בעץ החיים שהיא התורה ,לא היה
גורם מיתה לו ולכל העולם ,ולפיכך כאשר נתן הקב"ה את
התורה לישראל מה כתוב בה חרות על הלוחות ,וזה נתבאר,
ואלמלא שישראל לא חטאו ועזבו עץ החיים ,לא היו גורמים
מיתה לעולם כמקדם ,והקב"ה אמר )תהלים פב( אני אמרתי
אלהים אתם ובני עליון כלכם ,השחיתם עצמכם ,אכן כאדם
תמותון וגו' ,וע"כ כל מי שעמלו בתורה אין יכול לשלוט
עליו נחש הרע ההוא שהחשיך את העולם ,אמר רבי ייסא אם
כן משה למה מת ,א"ל ודאי מת אבל לא שלט בו אני אומר,
לא מת על ידי מלאך המות ולא נטמא בו ,לא מת בודאי אלא
התדבק בהשכינה והלך לחיי עולם ,וזה חי נקרא כמו
שביארנו שכתוב )שמואל ב' כג( ובניהו בן יהוידע בן איש חי
וגו' ,וע"כ כל מי שמתיגע בתורה חירות יש לו מהכל בעולם
זיו הזוהר
יגזור עליו לחזור לחיי עוה"ז בזמן קרוב ,כידוע דרש הזוה"ק בענין
המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,ובענין דור הולך ודור
בא שכל הנשמות חוזרות ובאות לאחר איזה זמן לחיות בחיי עוה"ז ,כי
מעטות הן נשמות חדשות ,ואין כאן מקום להאריך בענין זה:
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חקי:%
מר ¤ּ ª
לש Ÿ
דרכי ¦ ׁ §
יכŸנ ּו § ¨ ¨
מאד :ה © © £
מר § Ÿ
לש Ÿ
¦פ ּªק¤די§ ׁ ¦ %
אחלי ¦ ּ
ישר
מצוֹ ¤תי :%ז אוֹ §ד§ּ %ב ¤ׁ Ÿ
יטי ¤אל ּ¨כל ¦ §
הב ¦
ו ¨אז א ¥אבוֹ ׁש ּ§ב © ּ¦
מר ©אל
אש Ÿ
חקי§ ׁ ¤ %
צדק :%ח ¤את ¤ּ ª
מש ּ §פ ¥טי ¦ § ¤
למדי ¦ ׁ §
לבב ּ§ב ¨ § ¦
¨¥
מאד:
עזבני ©עד § Ÿ
ּ©ת © § ¦ ¥

I

 Iזוהר תהלים I

I

הזה משעבוד של שאר עמים עכו"ם ,חירות בעולם הבא
שלא יתבעו ממנו דין כלל בעולם ההוא.
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דבר :%י ּ§ב ¨כל
מר ּ¦כ § ¨ ¤
לש Ÿ
ארחוֹ ¦ ׁ §
יזכה ּ©נ ©ער ¤את ¨ §
ט ּ©ב ּ¤מה § © ּ¤
צפנתי
לבי ¨ © § ּ¦
ממ §צוֹ ¤תי :%יא ּ§ב ¦ ּ¦
דרש ּ¦תי© %אל ּ©ת ׁ §שגּ¦ ¥ני ¦ ּ¦
לבי § © ׁ §
¦ ּ¦
יהו
אתה § ¨Ÿ
אחטא ¨ל :יב ּ¨בר ּו © ּ¨
למען א ¨ ¡ ¤
¦ §¨ ¤
אמרת© © § %
מש ּ§פ ¥טי ¦פי:%
רתי ּכŸל ¦ ׁ §
ספ § ּ¦
פתי ¦ ּ©
חקי :%יג ּ¦ב §שׂ ¨ ©
דני ¤ּ ª
למ¦ ¥
 © ּ§

I

 Iשימוש תהלים I

I

לשכחה
במה יזכה נער )קיט-ב ,ט'(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ב[ לשכחה ,עוד
לפתיחת הלב סב ביעא בשלותה וקלוף יתה וכתו עליו ,במה יזכה
נער עד לא אשכח דברך .ותורה צוה לנו משה מורשה וכו' .לא
ימוש ספר התורה וכו' .ושם שלו פניא"ל .שובניא"ל .מופיא"ל.
פתח לבי בתורתך וכל מה שאני לומד אהיה זוכר ,ותעשה זה בעת
מנחה בתענית יום ה' ויאכל הביצה בבת אחת .עוד יאמר מיד במה
יזכה נער עד למדני חקיך ג"פ.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּבא
ֹולם ַ ָ
לאכל ָלע ָ
הּצּדיקים ֶ ֱ ֹ
עתידים ַ ַ ִ ִ
מהּמן ַה ֶּזה ֲ ִ ִ
ֵַָ
רבי
רש ּ ◌ִתי*) ,קיט-ב ,י( ] :זוהר שמות ,פ' המן )דף ס"גָ◌ ׁ [(:ש ◌ָנה ◌ַ ◌ִ ּ
לבי ◌ְ ּד ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ִ ּ
הבא.
לאכל ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ◌ֶ ◌ֱ ֹ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
מהמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלעזרָּ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
עתידים ◌ַ ◌ַ ּ
אמר ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה? א! ◌ֶ ◌ָּ
למים.
היה ◌ָ ּכְ◌ ,לעוֹ ◌ָ ◌ִ
אלא יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ׁ .ש6א ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
לב ◌ֵ ּקר
נעם ה' ּו ◌ְ ◌ַ
לחזוֹ ת ◌ְ ּב ֹ ◌ַ
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים כז( ◌ַ ◌ֲ
◌ַמה ּו? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
לתְ◌ ,וגוֹ 'ְ◌ .רא ּו
אהים ז ּו ◌ָ ◌ְ
ראתה ◌ֱ ◌ִ
עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב )ישעיה סב( ◌ַ ◌ִ
היכלוֹ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
המ ◌ֲעלוֹ ת
ה.בתַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לכם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
נתן ◌ָ ◌ֶ
◌ִּכי ה' ◌ָ ◌ַ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קל( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ַּ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
אמרוֹ .
פרש ◌ִמי ◌ֲ ◌ָ
סתם ◌ְוא ◌ֵ ◌ַ ׁ
המ ◌ֲעלוֹ תַ◌ ָ◌ ,
קראתי ,ה'ִ◌ ׁ .שיר ◌ַ ּ◌ַ
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
עתיד
עתידים לוֹ ◌ַמר ◌ָ ּכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
אלא ׁ ◌ִשיר ◌ַה ◌ַּמ ◌ֲעלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
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פק¤די%
עדוֹ ¤תי %שׂ© §שׂ ּ¦תי ּ§כ ©על ּ¨כל הוֹ ן :טו ּ§ב ¦ ּª
דר § ¥
יד ּ§ב¤ ¤
עשע א
אש ּ©ת¨ׁ £
חק¤ Ÿתי§ ׁ ¤ %
יטה ¤ Ÿ §Ÿ
ואב ¨
יחה § © ּ¦
אשׂ ¨
¨ ¦
ארחתי :%טז ּ§ב ּ ª
בר:%
אש ּ©כח §דּ ¨ ¤
§ׁ ¤

I
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I

ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
עמקים
להאמר אוֹ תוֹ ◌ְלדוֹ רוֹ ת עוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ַמה ּו ◌ִ ּ◌ַ
ה.יר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ִ
תפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
המ ◌ֶל,
פלתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קראתיּ ָ◌ ?,כָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
הלב ◌ְּכ ◌ֵדי
מעמק ◌ַ ּ◌ֵ
להתפ ◌ֵּלל ◌ֵ ֹ ◌ֶ
לבק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הקדוֹ ׁשִ◌ ָ◌ ,
לבוֹ ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
והאם
ויכ ◌ֵ ּון ◌ֵלב ◌ְ ◌ָורצוֹ ןִ◌ ַ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ִ ּ
לבי ◌ְדּ ◌ַר ׁ ◌ְש ּ◌ִתי) ,,תהלים קיט( ּו ◌ָפס ּוק
והרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ִּ
אמר ◌ָּכֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
עמקים? ◌ֶ ◌ָּ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
אדם
אלא ◌ָ ּכָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
מס ּ ◌ִפיק? ◌ַמה ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ּ ִ◌ ,
◌ֶזה ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
צריַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלִ◌ ָ◌ ,,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
בק ׁש ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לכ ◌ֵ ּון ◌ַדּ ◌ְ ּ
עתוֹ )לבו( ּו ◌ְרצוֹ נוֹ
מע ◌ָ ּקר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
מעמק ◌ַ ◌ְּ
הב ◌ֵאר )של הכל(ְּ◌ ,כ ◌ֵדי
למשְּ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ֹ ◌ֶ
◌ֵ ◌ִ
העק ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
הכֹלּ ,ו ◌ַמה ּו? אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא
עין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
מהמ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
יצא
ונהר ֹ ◌ֵ
נהרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּו אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ונמצא ◌ִ ּ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ֶּ
אהיםֶ◌ ְ◌ .וזה
יש ◌ְּמח ּו ◌ִעיר ◌ֱ ◌ִ
לגיו ◌ְ ◌ַ ׂ
נהר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב )תהלים מו( ◌ָ ◌ָ
מעדןָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
צאים
עינוֹ ת יוֹ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
עמק ◌ַ ◌ְּ
הכֹלֶ◌ ֹ ,
עמק ◌ַ ּ
עמקיםֶ◌ ֹ .
◌ ◌ְ ◌ָ
ִנקרא ◌ִ ◌ַּ
עלה
ממ ◌ְ ◌ָ
הכלְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ּ ֹ
פעים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ְושוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ׁ
למשּ ְ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ַּ
הראשית ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
למטה.
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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עיני
דבר :%יח גּ© ל © ¥
מרה § ¨ ¤
ואש § ¨
אחיה § § ׁ ¤
עבדּ ¤ § ¤ %
מל ©על © § §
יז גּ§ Ÿ
בארץ ©אל
אנכי ¨ ¨ ¤
רת :%יט גּ ¥ר ¨ ¦ Ÿ
מתוֹ ¨ ¤
יטה ¦ § ¨
ואב ¨
§ © ּ¦
נפלאוֹ ת ¦ ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
לחשישת עין ימנית

גמול וגו' )קיט-ג ,יז(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ג[ לחשישת עין ימין
לחוש עליו ז"פ.

I

I
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להׁשּתּדל
מסּתּכלים ְ ִ ְ ַ ֵ
ולא ִ ְ ַ ְ ִ
יֹודעים ְ ֹ
ׁשּלא ְ ִ
האנׁשים ֶ ֹ
טּפׁשים ָ ֲ ָ ִ
ּכּמה ִ ְ ִ
ַָ
וכל ַהּטֹוב
החרּות ְ ָ
וכל ַ ֵ
הח ִּיים ְ ָ
ׁשהּתֹורה ָּכל ַ ַ
ּבּתֹורה ִמּׁשּום ֶ ַ ָ
ַ ָ
ֹוה"ּב
ּובע ַ
ָּבעֹוה"ז ָ
רת* )קיט יח( :
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
עיני
ואמר) ,תהלים קיט( ◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
)דף קלאַ◌ [(:ר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דעים
האנ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש2א יוֹ ◌ְ ◌ִ
טפ ׁ ◌ִשים ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
רתַ◌ּ .$כ ◌ָּמה ◌ִ ּ ◌ְ
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ִּ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
הח ◌ִ ּיים
התוֹ ◌ָרה ◌ָּכל ◌ַ ◌ַ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְו א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מ)וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
הבא] .החרות ההיא
החרוּ ת ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
הטוֹ ב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה וּ ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
וכל ◌ַ ּ
]זוהר ח"א פ' חיי שרה

של העולם הזה ושל הבא היא[ ]נ"א :החרות ההיא של העולם הבא היא החיים

למים
לימים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
זכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הח ◌ִ ּיים ◌ֵהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ּ
בעולם הזה[ ◌ַ ◌ַ
ימיֵּ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
אמלא.
מספר ◌ָ ◌ֶ
אמר )שמות כג( ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
למיםֵ◌ ,הם
הבאִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
ארכים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לימים ◌ֲ ◌ִּ◌ 4
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עצב ּותַ◌ ,ח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַח ◌ִ ּייםֵ◌ .חר ּות
מחהַ◌ ,ח ◌ִ ּיים ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ׂ
הכלֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,אין
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,חר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
אמר ,אוֹ ◌ָתם
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
העמים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ .
עליו ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
לשט ◌ָ ◌ָ
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ׁ ◌ְ
וחבריו,
עקיבא ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
מלמעלהְּ◌ ,כמוֹ ◌ַר ◌ִּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
זרה ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה.מד? ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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המ ◌ֶות ׁ ◌ֶש6א ◌ָיכוֹ ל
מח ׁ ◌ָש ◌ָבהֵ◌ .חר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
עלתה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
וכָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ָ
מלאָּ◌ ַ◌ ,
הח ◌ִ ּיים,
היה ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּבק ◌ְ ּב ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
אדם ◌ָ ◌ָ
וכֶ◌ ,זה ◌ַו ◌ַדּ איֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם ◌ָ ◌ָ
עליוָ◌ ְ◌ ,
◌ִל ׁ ◌ְשט ◌ָ ◌ָ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,,
מות לוֹ ּו ◌ְ ◌ָ
היה גוֹ ◌ֵרם ◌ָ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ,א ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ַ ּ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ◌ָ ּ
ראלַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה?
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ
ועזב ּו
חטא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ואלמלא ◌ֵהם א ◌ָ ◌ְ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
חתֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הל ֹ
◌ָחר ּות ◌ַעל ◌ַ ּ◌4
בת ◌ִ ◌ָּ
חלה.
מות ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְּכ ◌ַ ּ◌ְ
רמים ◌ָ ◌ֶ
הח ◌ִ ּיים ,א ◌ָהי ּו גוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶאת ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
אתם
אהים ◌ַ ּ◌ֶ
אמרתי ◌ֱ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר) ,תהלים פב( ◌ֲ ◌ִ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
אדם ּ◌ְתמ ּות ּון
אכן ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
עצמכם ֵ◌ ָ◌ -
לתם ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
עליוֹ ן ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכםִ◌ .ח ◌ַּב ◌ְ ּ◌ֶ
בני ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ֵ
עליו
לשט ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,אין ◌ָיכוֹ ל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
החשיֶ◌ ,את ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
הרע ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ִ
חש ◌ָ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ

יהֹוידע ֶּבן ִאיׁש ַחי
ּובניהּו ֶּבן ְ ָ ָ
ְ ָָ
משה ◌ֵמת? ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ָּכ*ֵּ◌ ,כ ◌ָיון
למה ֹ ׁ ◌ֶ
ייסאִ◌ ,אם ◌ָ ּכ*ָ◌ּ ָ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ודּ אי
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
חטא  -א ◌ָימ ּות! ]ולמה ימות[? ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶש8א ◌ָ ◌ָ
אמרנ ּוָּ◌ ֶ◌ ,
אלא א ◌ֵמת ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ְוא
אבל א ׁ ◌ָש ◌ַלט ּבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֵמתָ◌ ֲ◌ ,
ודּ איָּ◌ ֶ◌ .
לח ◌ֵ ּיי
והלַ◌ ְ◌ ,
.כינה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נדבק ◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
ִנטמא ּבוֹ ְ◌ ,וא ◌ֵמת ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שמואל ב כג( וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נקרא ◌ַחיְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ָלםִ◌ ְ◌ ְ◌ .
בניהוּ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל
איש ◌ַחי ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ .
ידע ◌ֶּבן ◌ִ ׁ
◌ֶּבן ◌ְיהוֹ ◌ָ ◌ָ
מ.עב ּוד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ָאר
הכל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ִ ◌ְ ּ
יש לוֹ ◌ֵחר ּות ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהׁ ֵ◌ ,
הבא,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֵ◌ .חר ּות ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ראה
בא ◌ְ ◌ֵ
ממנּ ּו ◌ִדּ ין ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ◌ְּכ ◌ָללֹ ּ .
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
יתבע ּו ◌ִ ◌ֶּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵי ׁש ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מ)וּ ם ◌ָ ּכָּ◌ $כתוּ ב )משלי ג(
ּ◌ַכ ◌ָּמה סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ועל ◌ֵּכן,
יש ◌ָ ּב ּהַ◌ ְ◌ .
גנזים ◌ְטמוּ ◌ִנים ◌ֵ ׁ
ניניםַ◌ּ .כ ּ◌ָמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מפ ◌ִ ◌ִ
יקרה ◌ִהיא ◌ִ ּ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפלאוֹ ת
וידע ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
החכמה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הסת ◌ֵּכל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ּבר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
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צאים ◌ִמן ◌ַ ּ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
רת.,
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
ִנפלאוֹ ת ◌ִ ּ
◌ ◌ְ ◌ָ
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I
יטה
ואב ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ

ּומע ֶׂשה
מעׂשה ַ ֲ
ּבכל ַ ֲ ֶ
עליֹונים ֵהם ְ ָ
ׁשּכּמה סֹודֹות ֶ ְ ִ
לדעת ֶ ַ ָ
ּכדי ָ ַ ַ
ְֵ
אמת
ותֹורת ֱ ֶ
חכמה ְ ַ
ודבר ִהיא ָ ְ ָ
ּדבר ְ ָ ָ
ּובכל ָ ָ
ּבּתֹורה ְ ָ
ַה ָּכתּוב ַ ָ
רת* )קיט יח( ] :זוהר ח"א פ' תולדות
נפלאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
היה אוֹ ◌ֵמר
זכאי ◌ָ ◌ָ
חנן ◌ֶּבן ◌ַ ◌ַּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ִ ּ
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
)דף קמהֹ ּ [(:
העליוֹ ◌ָנה ◌ְּב ◌ָפס ּוק
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הלכוֹ ת ּ ◌ְפס ּוקוֹ ת ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ֵמאוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ְש ׁ
זהבְ◌ ,וא ◌ִ ◌ָּ
גלה אוֹ ◌ָתם
מטרד ◌ַ ּבת ◌ֵמי ◌ָ ◌ָ
מהיטבאל ◌ַּבת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אש ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ושם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ ּ
לדעת ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה סוֹ דוֹ ת
עמוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ָ ◌ַ ◌ַ
אליעזר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לרבי ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
היה ◌ִ ּ
בכל ◌ָדּ ◌ָבר
מעשהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ְ ◌ָ
מעשה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ֶ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ֵהם
דברי ◌ַ ּ
אמתִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
חכמה ◌ְותוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
ְודברִ◌ ,היא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
עיני
אמר ◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
נפלאוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להראוֹ ת ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ָנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ברים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
רת.,
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְוא ◌ִּב ◌ָ
◌ ◌ַ

סּפּורים
להראֹות ַרק ִ ִ
ּבאה ְ ַ ְ
ׁשּתֹורה זֹו ָ ָ
ׁשאמר ֶ ָ
אֹוי ְלאֹותֹו ִאיׁש ֶ ָ ַ
יכֹולים
ּבזמן ֶזה ָאנּו ְ ִ
אפּלּו ִ ְ ַ
ׁשאם ָּכִ ֲ 3
הדיֹוטֹות ֶ ִ
ודברי ֶ ְ
ּבעלמא ְ ִ ְ ֵ
ְָ ְָ
ּכּלם ֶא ָּלא ֻּכּלֹו
יֹותר ִמ ֻ ָ
ׁשבח ֵ
ּוב ֶ ַ
הדיֹוטֹות ְ
ּבדברי ֶ ְ
ּתֹורה ְ ִ ְ ֵ
לעׂשֹות ָ
ֲַ
אלקית
ֱ ִֹ
רת* )קיט יח( ] :זוהר במדבר פ'
נפלאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אמר
אמר ,אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ִאי ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בהעלותך )דף קנ"בַ◌ [(.ר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
הדיוֹ טוֹ ת.
ודברי ◌ֶ ◌ְ
עלמא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ספ ּו ◌ִרים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ִ ּ
ׁ◌ֶש ּתוֹ ◌ָרה זוֹ ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
דברי
לעשוֹ ת ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
זמן ◌ֶזה ◌ָאנ ּו ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ׂ
אפ ּל ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִאם ◌ָ ּכִ◌ ֲ◌ ,,
להראוֹ ת ◌ְדּ ◌ַבר ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
מכ ◌ָ ּלםִ◌ .אם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הדיוֹ טוֹ תּ ,ו ◌ְב ׁ ◌ֶש ◌ַבח יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ4
◌ֶ ◌ְ
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◌ֲ ◌ִ ּ
עליוֹ ◌ִנים.
ברים יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
יניהם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
פרים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ֵ ׁ
אפל ּו אוֹ ◌ָתם סוֹ ◌ְ ◌ִ
מהם ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהָּ◌ ֶ◌ .
אלא ◌ָ ּכל
ונעשה ◌ֵ ◌ֶ
אחריהם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
נלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִאם ◌ָ ּכֵ◌ ֵ◌ ,,
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִניםֹ ּ .
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵהם ◌ְוסוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ברים ◌ֶ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ברי ◌ַ ּ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נש ◌ְקל ּוִ◌ .י ◌ְ ׂ
אחד ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ◌ָקל ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ן ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ְועוֹ ◌ָלם ּ◌ַת ◌ְ ּ
עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ּכת ּוב,
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למעלהּ ַ◌ .ב ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
למ ◌ָּטה ִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ -
◌ְ ◌ַ
רדים
מלאכיו ר ּוחוֹ ת) .זה במקום עליון( ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
עשה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים קד( ֹ ◌ֶ ׂ
ואם
מתל ◌ְ ּב ׁ ◌ִשים ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ .
למ ◌ָּטה )אף על גב שיורדים(ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ַ
לעמד
יתל ◌ְ ּב ׁש ּו ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,א י ּו ◌ְכל ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ
מלאכים ◌ָ ּכ,,
ואם ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יסבל אוֹ ◌ָתםִ◌ ְ◌ .
והעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
מדים
בראה ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ראה אוֹ ◌ָתם ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
ּ
רדה ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהִ◌ ,אם א
וכמהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
גללה ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ּ
ועל ◌ֶזה
לס ּבֹלַ◌ ְ◌ .
תתל ◌ֵּב ׁש ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ,א י ּו ◌ַכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ,לב ּו ׁש ◌ַ ּ
ספ ּור ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה ה ּואִ◌ .מי ׁ ◌ֶשחוֹ ׁ ◌ֵשב ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
יהיה
אחר ִ◌ּ -ת ּ ◌ַפח ר ּוחוֹ ְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ממ ׁש ◌ְוא ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ְלב ּו ׁש ◌ִהיא ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ָּ
עיני
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,שם קיט( ◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
גלל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
הבאּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרהֹ ּ .
.ת ◌ַחת ◌ְלב ּו ׁש ◌ַ ּ
רתַ◌ .$מה ◌ֶ ּ◌ַ
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ִּ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
הט ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשים ◌ְּכ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִאים ◌ְלב ּו ׁש ◌ַעל
לכלְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
ראה ◌ַ ּ ֹ
◌ֵי ׁש ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
יפה ,א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ראה ◌ָ ◌ֶ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים יוֹ ◌ֵתר .חוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה.
◌ְלב ּו ׁש ה ּוא ◌ַהגּ ּוףְ◌ ,וחוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ

ּתֹורה
נׁשמת ַה ָ
ּבּנׁשמה ֶׁשל ִ ְ ַ
ּתּכל ַ ְ ָ ָ
להס ַ ֵ
עתידים ְ ִ ְ
לבא ֲ ִ ִ
ֶעתיד ָ ֹ
לָ ִ
קראים
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
והם ◌ִ ◌ְ
לה גּ ּוףֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּכמוֹ ◌ֶזה ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ֵי ׁש ◌ָ ּ
ספ ּו ◌ֵרי
מתלב ׁש ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ִ ּ
גּ ּו ◌ֵפי תוֹ ◌ָרה .גּ ּוף ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מסת ◌ְּכ ◌ִליםַ◌ ,רק ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש,
טפ ׁ ◌ֵשי ◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ּ ִ◌ .
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I

מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ְּב ◌ַמה
דעים יוֹ ◌ֵתרְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ,וא יוֹ ◌ְ ◌ִ
ספ ּור ◌ַ ּ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ּ
מס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִלים
דעים יוֹ ◌ֵתר א ◌ִ ◌ְ
.ת ◌ַחת אוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ּ◌ַ
◌ַ ּב ◌ְּלב ּו ׁשָּ◌ ֶ◌ ,
עבדי
החכמים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
תחת אוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁשִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אלא ◌ַ ּבגּ ּוף ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ַ
מסת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַרק
סיני ,א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עמד ּו ◌ְ ּב ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
◌ַּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ִ ◌ַ ּ
לבא
ולעתיד ◌ָ ֹ
ממ ׁש) .ולעולם( ◌ְ ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
עקר ◌ַ ּ ֹ
הכלּ ,תוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ָּ
ראהּ ָ◌ ,כַ◌ ,גּ ם
בא ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרהֹ ּ .
להסת ◌ֵּכל ◌ַּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ׁ ◌ְ
עתידים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
נש ◌ַמת ◌ַ ּ
ה.מים
לנש ◌ָמהִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ .
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
למעלה ◌ֵי ׁש ◌ְלב ּו ׁשְ◌ ,וג ּוףּ ,ו ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמהּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תיהם ◌ֵ ◌ֶ ּ
ראל ◌ֶזה ◌ַהגּ ּוף
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אלה אוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשיםּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ְוחילוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֵ
ועל ◌ָ ּכִ◌ ,היא גּ ּוף
ראלַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
תפארת ◌ִי ◌ְ ׂ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
קבל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵּ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ּתוֹ ◌ָרה
ש ◌ָ ◌ֵ
תפארת ◌ִי ◌ְ ׂ
אמרנ ּו זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַל ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהְ◌ .נ ׁ ◌ָש ◌ָמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
העתיק ◌ַ ◌ָ ּ
והכל ◌ָאח ּוז ◌ֶזה
הקדוֹ ׁשֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
לנש ◌ָמה ◌ֶזה ּו ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ממ ׁשּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ָּ
ספוּ ר
התוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ◌ַרק ◌ִ ּ
◌ָ ּב ◌ֶזה .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
יקים
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ
מסת ּ◌ְכ ◌ִלים ◌ִּב ◌ְלבוּ ׁש ◌ֶזה ◌ְו א יוֹ ◌ֵתרְ◌ ׁ ַ◌ .
והם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עלמאֵ◌ ְ◌ ,
◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קנקןּ ָ◌ .כ,
סת ◌ְּכ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָּכ ◌ָראוּ יִ◌ ַ◌ .יין ◌ֵאינוֹ יוֹ ׁ ◌ֵשבַ◌ ,רק ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
אינה יוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ֶ ◌ָּ
צרי,
ועל ◌ָ ּכ ,א ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ִ ּב ◌ְלב ּו ׁש ◌ֶזהַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ֵ ◌ָ ּ
ּ
להסת ◌ֵּכל ◌ֶ ◌ָּ
ברים
הדּ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ָּכָּ◌ $כל ◌ַ ◌ְ
הלב ּו ׁשַ◌ ְ◌ .
אלא ◌ְּב ◌ַמה ◌ֵֶ◌ .י ׁש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הס ּפוּ ◌ִרים ◌ַה ◌ָ ּללוּ ◌ֵהם ◌ְלבוּ ׁ ◌ִשים.
וכל ◌ַ ּ◌ִ
הללוּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ

ּפלאֹות
ּתֹורת - 3נ' ְ ָ
נפלאֹות ִמ ָ ֶ
ּביטה ִ ְ ָ
וא ִ ָ
עיני ְ ַ
ַּגל ֵ ַ
רת*
נפלאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וא ◌ִ ּב ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ
◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
)דף דּ ֵ◌ ◌ [(.
רצה
נפלאוֹ ת ,נ' ּ ◌ְפ ◌ָלאוֹ תַ◌ ,על סוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
נקראים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְואל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר )תהלים
מר ◌ָ ּכבוֹ ת ◌ַה ◌ָּלל ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חמש ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלֹ ֲ◌ ַ◌ ,
לעמד ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
רתּ ,,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּ
מאירים
אל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נפלאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואב ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
קיט יח( ◌ַגּ ל ◌ֵ ◌ַ
החמ ׁש
להאיר ◌ְלתוֹ ֵ◌ ָ◌ ֶ◌ ,
חמשִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שים ◌ָ ◌ֵ ׁ
נע ◌ִ ׂ
תה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
להתעטרֲ◌ ַ◌ ,
מעלה אוֹ ◌ָ ּ

)קיט יח( ] :זוהר חדש פ' בראשית
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 Iזוהר תהלים I

I

מעלים
מאירים ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ממ ◌ָנּ הְ◌ .ואוֹ ◌ָתם נ' ּ ◌ְפ ◌ָלאוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ּ◌ֶ
מטהֶ◌ ׁ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ונקש ◌ִרים ◌ְ ּבתוֹ  ,אוֹ ◌ָתם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַעת
מתעט ◌ִרים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
למעלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ָ ּ
מעלים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ת יוֹ "ד
הת ׁ ◌ְש ◌ָעה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
האחריםְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ◌ִ
העמ ּו ◌ִדים ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ּ
רדיםַ◌ ,הה"א
ממי יוֹ ◌ְ ◌ִ
אשר יוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלהַּ◌ .כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רדים ◌ְוא ◌ָיד ּו ◌ַע ◌ִ ◌ִּ
חמ ׁ ◌ֶשת
הפ ◌ָלאוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֲ ◌ֵ
מתע ּ◌ֶט ◌ֶרת ◌ְּבסוֹ ד אוֹ ◌ָתם ◌ַהנ'ְ◌ ,ואוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ ◌ְ
◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זרת
.טת ,חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
מתעט ◌ֶרת ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
כהֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
העמ ּו ◌ִדים ◌ְלתוֹ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ ּ
וכאשר ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ה"א.
מהסוֹ ד ׁ ◌ֶשל נו"ן ◌ְלתוֹ ּ ַ◌ ,
◌ֵ ◌ַ ּ
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נפשי ©ח ּ¥י ¦ני ּ¦כ § ¨ ¤
לעפר © § ׁ ¦
בקה ¨ ¨ ¤
כה ¨ ּד § ¨
יחה
ואשׂ ¨
הבינני § ¨ ¦
חקי :%כז ¤דּ ¤ר ּ ¦פ ּק ּו¤די¦ ¥ ¦ £ %
דני ¤ּ ª
למ¦ ¥
ענני © ּ§
ות¦ ¥ £
© ּ©
דבר:%
מני ּ¦כ § ¨ ¤
מת ּו ¨גה ©ק ּ§י ¦ ¥
לפה © § ׁ ¦
נפלאוֹ ¤תי :%כח ¨דּ § ¨
ּ§ב ¦ § §
נפשי ¦ ּ
רת¨ %ח ּ¥נ ¦ני :ל ¤דּ ¤ר ¡אמ ּו ¨נה
ממ ּ¦ני §ותוֹ ¨ §
הסר ¦ ּ¤
ש ¤קר ¨ ¥
כט ¤דּ ¤ר ׁ¤
יהו
בעדוֹ ¤תי¨Ÿ § %
בקתי § § ¥
יתי :לא ¨דּ © § ּ¦
מש ּ¨פ ¤טי¦ ׁ %ש ¦ ּו ¦
בחרתי ¦ ׁ §
¨ ¨ § ּ¦
תרחיב
מצוֹ ¤תי¨ %אר ּוץ ּ¦כי © § ¦
ביש ¦ני :לב ¤דּ ¤ר ¦ §
 ©אל ּ§ת ¦ ׁ¥
לבי:
¦ ּ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת עין שמאלית
דבקה )קיט-ד ,כה(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ד[ לחשישת עין שמאל,
ואם יתקשה לך עצה אמור אותו ז' פעמים ,וטוב לדרוש ברבים י'
פעמים.
I
 Iזוהר תהלים I
I

להתעורר לקיום המצות בשלימות ותמימות
דרך מצותיך ארוץ )קיט-ד ,לב( :
דרך חיים ותוכחות מוסר כ'([ כדי להתעורר לקיום המצות
בשלימות ותמימות ,אעתיק דברי אחד קדוש מדבר ,והוא
בעל ספר החרידים )בהקדמה למצוות( ,ויש לי להקדים כל
התנאים שאדם צריך ליזהר בכל מצוה ומצוה לעשותה
כהלכתה ,כדי שתקובל לרצון לפני מלכנו יוצרינו יתברך,
ולא ניעול בכיסופא לעלמא דאתי .התנאי הראשון שנעשה
כל מצוה ומצוה בכוונה לצאת ידי חובותינו ,כדפסק
]השל"ה הקדוש מסכת יומא )פרק
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I

הרי"ף והרמב"ם והרמב"ן מצות צריכות כוונה .התנאי
השני והשלישי ,לעשות המצוה ביראה ובאהבה רבה,
כדאמר רבי שמעון בן יוחאי )תק"ז ת' י' כה ,ב( ,כל פקודא
דלאו איהי בדחילו ורחימו לאו פקודא היא .התנאי
הרביעי ,השמחה הגדולה במצוה ,דכל מצוה ומצוה
שתזדמן לו ,דורנא הוא דשדר ליה הקדוש ברוך הוא,
ולפי רוב השמחה יגדל שכרו .וכן גילה הרב החסיד
המקובל מוהר"ר ר' יצחק אשכנזי ז"ל לאיש סודו ,שכל
מה שהשיג שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש ,בשכר
שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית.
ואמר דהיינו דכתיב )דברים כח ,מז( ,תחת אשר לא עבדת את
ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ,פירוש מרוב כל,
מכל מיני תענוגים שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים
טובים ומרגליות...

המצוה שבא לידו תחילה יעשנה ,ולא יניחנה עד שיעשה
אחרת תחילה  -לא יעשה שתי מצות כאחת ,שמא לא יוכל
להזדרז בשתיהן
התנאי הששי ,הדיקדוק הגדול במצוה לעשותה כתקנה
וכל פרטיה ודיקדוקיה כמצותה .התנאי השביעי,
הריצה והרדיפה לקראתה ,דכתיב )תהלים קיט ,לב( ,דרך
מצותיך ארוץ .התנאי השמיני ,כל מצוה שיכול הוא
לעשותה בידו יעשנה בידו ולא על ידי שליח ,כדאמרינן
בריש פרק שני דקידושין )מא ,א( ,מצוה בו יותר
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I

מבשלוחו ,ובצורכי שבת היו האמוראים בעצמם עוסקין.
התנאי התשיעי ,המצוה שבא לידו תחילה יעשנה ,ולא
יניחנה עד שיעשה אחרת תחילה ,כדאמרו )פסחים סד ,ב(
אין מעבירין על המצות .התנאי העשירי ,לא יעשה שתי
מצות כאחת ,שמא לא יוכל להזדרז בשתיהן ,כדאמרו
)ברכות מט ,ב( ,אין עושין מצות חבילות חבילות .התנאי
הי"א ,שיזהר בכבוד המצוה ,דכתיב גבי כיסוי הדם ושפך
וכסה ,במה ששפך יכסה )חולין פז ,א( ,דהיינו ביד ולא
ברגל ,שלא תהא המצוה בזויה עליו ,וזה בנין אב לכל
המצות .ובמדרש תנחומא פרשת ויגש )ו'( אמר רבי
שמעון בן יוחאי ,אמר הקדוש ברוך הוא ,הוו מכבדין
את המצות שהם שלוחי ושלוחו של אדם כמותו ,אם
כבדת אותם כאלו לי כבדת ,ואם בזית אותם כאלו לי
בזית :תנאי המצוות.
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עקב:
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חקי¤ § %
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מר ּ¨נה § ¨
ואש § ¤
רת§ ׁ ¤ § %
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לבי
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¤אל § ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

להשמר מחטא
הורני )קיט-ה ,לג(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ה[ להשמר מחטא ,כתוב
בעור צבי ותלהו עליו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

שני סוגי אנשים נמצאים בצדיקים ההולכים לפני ה'
הט לבי אל עדותיך וגו' העבר עיני מראות שוא וגו' )קיט-ה ,לו(.
]באר מים חיים פ' נח פרק ו'[ אלה תולדות נח ...אכן נראה כי הנה
שני סוגי אנשים נמצאים בצדיקים ההולכים לפני ה' ,האחד
הוא הצדיק אשר עובד בצדקו תמיד יום ולילה לא יחשה מקול
תורה ותפילה ודביקות ה' ,והוא הצנע לכת עם ה' אלהיו
כלומר שיושב לו בבית מדרשו סגור ומסוגר לא יראה כלל
החוצה ,כי אם עובד ומשתדל שם בעבודת בוראו כאשר יוכל
שאת בתורה ועבודה ומעשים הטובים ,ולא יחפוץ להתראות
החוצה לסבב בעיר בשווקים וברחובות ,כי ירא מאוד את פני
ה' וירא לנפשו פן יראה בעיניו ,ולבבו יבין איזה תאוה וחמדה
האסורה .ונודע אומרם ז"ל )ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'( .עינא
וליבא תרי סרסורי דעבירה וכאשר ביקש דוד המלך ע"ה
מבוראו )תהלים קי"ט ,ל"ו-ל"ז( הט לבי אל עדותיך וגו' העבר עיני
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I

מראות שוא וגו' .כי שתי אלה הם עקרים ושרשים לכל
התאוות והחמדות ,ואינו רוצה להביא עצמו לידי נסיון כי
אולי חלילה וחלילה לא יוכל לעמוד כל כך .ואם מידי מעשה
יצא ,אפשר מידי הרהור לא יצא ומה לו לצרה הזאת ,מוטב לו
לישב בביתו שקט ושאנן ולא יראה לפניו כי אם מחפצי ה'
ומצוותיו כמו ספרי תורה ,שאר ספרים תפילין ציצית וכדומה,
וירחיק עצמו הרבה מבני אדם ולא יחפוץ בישיבתן פן ח"ו
יהיה נגרר אחריהם לעשות אחד מיני אלף ממה שהמה עושים,
ובלא זה ,הנה הם יטרדוהו ויבלבלוהו ממחשבתו הקדושה
החפצה להיות דבוקה בה' שלא יונח אף על רגע אחד ,ועל כן
הוא מתבודד הרבה בינו לבין קונו ומיחד ומקשר ומדבק כל
כוחי מורשי לבבו בכל מאמצי כוחו לה' אל המיוחד .וכל
לבבו ומחשבתו דיבורו ומעשיו וכל תנועותיו כולם המה
ביחוד לה' באמת ובתמים בלי שום מחשבת פסול חלילה.
ואם אמנם צדיק הזה הוא טוב לשמים בכל כח נפשו
ומאודו ,אבל לא טוב הוא לבריות כיון שאינו מקשר
ומדבק עצמו לשום בן אדם ההולך בשוק וטרוד כל היום
בפרנסתו ומזונו על המחיה ועל הכלכלה ,וטוב היה לקרבו
ללמדו דרך ה' ואת המעשה אשר יעשה לפי ערכו ,להכניס
בלבו שגם בעת הלכו בחוצות לבל יושכח שם שמים ממנו
מכל וכל ,ויעלה על זכרונו בכל עת ,יראתו ופחדו יתברך
ויזכור תמיד בכל עת ובכל שעה ובכל רגע כי ה' הוא הנותן
לו כח לעשות חיל ולולא עזרתו יתברך לא היה מרויח דבר
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I

קטן וגדול .ונמצא אם כן הוא ,מה לו ח"ו להנות לפעמים
מממון שאינו נקי כל כך מאיסורא ,כמו בענין המדידה
והמשקל וחזרת דיבורו והשגת גבול וכדומה בענינים האלה,
אשר הם עמוקים מני ים וכמאמר חז"ל )בבא בתרא קס"ה (.רובן
בגזל וכו' ,אם הכל מתת אלהים הוא ולא יהיה לו אף פרוטה
אחת יותר מכאשר נגזר עליו שישתכר ביום זה בשום אופן.
ואם לא ישתדלנה באיסור ,ודאי ודאי שהיה מזדמן לו זאת
בהיתר גמור ,כי כיון שנגזר עליו כבר שירויח כזה ביום הלזה
לא ימלט בשום אופן שלא להיות לו זה ,וזה אשר מיהר ודחק
את השעה לעשות להרויח זאת באיסור ,הנה פגה אכל תאנה
שלא בזמנה ואינו אלא שוטה גמור ,פתי יותר מכל הפתאים
שבעולם כי למה לו זאת הלא עד שיאכלנה באיסור יאכלנה
בהיתר ואילו המתין שעה או רגע אחת היה מגיע לו זאת
בהיתר גמור מאת הבורא יתעלה .וגם יצמיח מזה אם יאמין
באמת שהכל מאת אלהים הוא ,ומה שנגזר עליו שישתכר
ביום זה לא ימלט מהיות לו זה אפילו אם היה מתחבא בחדרי
חדרים ,היה זאת רודפת אחריו ומשיגו על ידי סיבות שונות
המתגלגלות ובאות מסיבת כל הסיבות וכמו שאנו רואין
בחוש אשר דבר המוכן לאדם זה ממילא יבוא אליו לביתו על
ידי גלגולים שונים אשר לא יבוא כלל בשכל האדם וכמאמר
החכם )בספר מבחר הפנינים שער האמונה( אילו היה אחד בורח
מטורפו כאשר בורח מן המות היה טורפו רודף אחריו יותר
ממנו ולמהר להשיגו יותר וכו' .ונמצא למה יהיה זה יגע לריק
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אבתי § ¦ ּª
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I

 Iזוהר תהלים I

I

בכל כוחו ובכל היום כולו מעת האיר פני המזרח עד
אישון לילה ואפילה ,הלא גם במעט מהיום אשר ישתדל
לצורך פרנסת מזונו ,ודאי ודאי ישתכר וירויח כאשר בכל
היום כולו.
הלא תראה על פי רוב עיקר הריוח בשעה אחת מהיום
בבוקר או לפנות ערב או באמצע היום ושאר היום
עוסק בשיחה בטילה וליצנות ושאר דיבורים האסורים
מחניפות ושקרים וכזבים ולשון הרע וכדומה ,ולמה לא
יקבע עצמו לשיעורין דאורייתא לחלק את היום לחצאין
לעשותו חציו לה' וחציו לכם על כל פנים ,כי איך יהיה
שולחנו מלא ושולחן רבו ריקם ח"ו ,ועל כל פנים צריך
להשוות חלק עבודה לה' אלהיו עם עבודת עצמו ,ולראות
להשתדל בפרנסת נשמתו כמו בפרנסת גופא ולא יזוז
מתורה ועבודה עד חצי היום ,והחצי הנשאר ,לפרנסתו .ואם
אינו יכול בשום אופן באמת להקצות את חצי היום לה' על
כל פנים כאשר יוכל בשליש היום או פחות יקבע שיעור
ללימוד התורה בקביעות בכל יום תמיד ,ושאר כל היום
יהיה עוסק במלאכתו והן עוד היום גדול לעמוד בחוץ
להשתכר על מזונו:
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אמרת:%
עת§ּ %כ ¦ § ¨ ¤
ּ§ת ׁש ּו ¨ §

 Iשימוש תהלים I

I

להכעיס מושל
ויבואוני )קיט-ו ,מא(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ו[ להכעיס מושל על
האדם אמור על מים וישתה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

כאשר אנו מזכירים הישועות אשר מאז עשה עמנו יכולים
אנו לעורר בעת הזאת בימים ההם בזמן הזה להיות גם עתה
אותם הישועות
ויבואוני חסדיך ה' תשועתך כאמרתך )קיט-ו ,מא( :
שלמה על המועדים רמזי פורים[ ותכתב אסתר המלכה את
כל תוקף וכו' )אסתר ט ,כט( .אי' )מגילה ז ,א( שלחה להם אסתר
לחכמים קבעוני לדורות .הנ"ל לבאר עפ"י הפ' )תהלים קיט ,מא(
ויבואוני חסדיך ד' תשועתך כאמרתך .כוונת דוד המע"ה
לעורר הרחמים והחסדים אשר יצאו מפי הקב"ה אשר דברו
לא ישוב ריקם כי בדבר ד' שמים נעשו )שם לג ,ו( ,וז"ש )ישעיהו
נט ,כא( אמר ד' מעתה ועד עולם .וזה פירוש ויבואוני חסדיך
ד' תשועתך כאמרתך וכתי' )תהלים פט ,ג( עולם חסד יבנה .ודבר
ד' הוא נצחי כמ"ש )שם קיט ,פט( לעולם ד' דברך נצב בשמים
כוננת ארץ ותעמוד .וכאשר יתעורר הבטחת החסד הלזה
שהי' בשעת הבריאה אז ממילא יוצמח כל הישועות גם עתה
כמ"ש )שם קיט ,מא( תשועתך כאמרתך .וז"ש )שם קה ,ח( זכר
לעולם בריתו כו' .כי כאשר אנו מזכירים הישועות אשר מאז
]תפארת
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 Iזוהר תהלים I

I

עשה עמנו יכולים אנו לעורר בעת הזאת בימים ההם בזמן
הזה להיות גם עתה אותם הישועות .וזה פירוש הגמרא
קבעוני לדורות .שיהי' קביעות הניסים לכל הדורות להיות
נזכרים ונשפעים לכל דור ודור בימים האלו .וז"ש ותכתב
אסתר המלכה את כל תוקף לקיים את ימי הפורים האלה
בזמניהם כאשר אנו רואים כי בכל דור ודור עומדים עלינו
כו' ובחי' המן הוא בכל יום ובכל דור והלואי שנזכה
למעלות בחי' מרדכי ואסתר אשר המשיכו בעוצם קדושתם
החסדים ע"י המגילה .וז"ש ותכתב אסתר המלכה כו' את כל
תוקף לעורר גם עתה החסדים שהי' בימים ההם גם בזמן
הזה .כמ"ש תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור.
להיות כן תמיד כח בימים האלו לעורר החסדים שהי' בימים
ההם גם בזמן הזה:

כשלקח יעקב מאבני המקום וישם מראשותיו סדרם בזהר
ריש פרשת ויצא צפון מערב דרום מזרח בסוד שמאלו תחת
לראשי וימינו תחבקני
ואתהלכה ברחבה וגו' )קיט-ו ,מה( ] :כתבי הרמ"ע מפאנו מאמר ימין
ה' עושה חיל[

ואני אתנהלה לאטי לברר האמת
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I

 Iזוהר תהלים I

I

בעצמה מארץ תצמח וכשמש תזרח ואתהלכה ברחבה
באהבה וביראה כי הנה בזוהר פרשת ויחי דף רל"ה גבי
ראובן בכורי אתה דרשו מארבע רוחות בואי הרוח כפי
סדורינו דוקא ובפרשת ויקהל דף צ"ה סדרו אותיות שם
אדנ"י לארבע רוחות העולם על פי דרכינו בדקדוק והיא
פנייה רבתי צריכה לנו תמיד במאוד מאד כי הוא חיינו
ואורך ימינו ואין סייעתא גדולה מזו .וכשלקח יעקב מאבני
המקום וישם מראשותיו סדרם בזהר ריש פרשת ויצא צפון
מערב דרום מזרח בסוד שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני.

דוד המלך ע"ה התפאר את עצמו שהיה יכול לילך בשוקים
וברחובות ...פקודיך דרשתי היינו יחודים ,ותמיד מיחד
קודשא בריך הוא ושכינתיה
ואתהלכה ברחבה כי פקודיך דרשתי )קיט-ו ,מה( ] :דגל מחנה
אפרים פ' כי תצא[ או יאמר כי יקרא קן צפור וגו'
והאם רובצת וגו' שלח תשלח את האם וגו' והארכת ימים.
הגם שהאירו כבר עינינו בזה בזוהר הקדוש ובתיקונים רזין
עלאין ,גם אני אומר מה שחנני ה' ברחמיו וברוב חסדיו,
דהנה )מדרש תהלים קמ"ח ,ה'( כל העולם כולו לא נברא אלא
לכבודו וכבוד היינו השראת השכינה שיש בישראל בשביל
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זה נברא העולם וזהו ביאור הפסוק )ישעיה מ"ג ,ז'( כל הנקרא
בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ,ורומז כאן כל
הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה ,להורות על
התפשטות השראת השכינה מאין סוף עד אין תכלית ,וזהו
תכלית כל הבריאה ,ומי שזוכה זה שתהיה התפשטות אור
השכינה שורה עליו אז כל העולם לא נברא אלא בשבילו ,כי
זה כל האדם ,והוא יכול ללבן ולצרף נשמות ישראל החפצים
בו ובכל מקום שהוא שם שכינה עמו ,וזה יש לומר שמרומז
בפסוק כי יקרא והתורה נכתבה בלי נקודות כדי לדורשה בע'
אנפין וכאלו נכתב יקרא לשון המשכה ,קן היינו השכינה,
וכשתהיה במדריגה זו שתוכל להמשיך השכינה כביכול
שהוא קן לצפור הוא הקב"ה כמו שכתוב )משלי כ"ז ,ח'( כצפור
נודדת וגו' ,ממקומו ,או על דרך הרמב"ם שכתב שכל בעלי
השיר נקרא צפרים על שם כשצפרא נהור הם מתחילים
לשורר ,וזהו קן צפור היינו השכינה שהיא קן של אור הבהיר
אור עולם ותזכה להמשיך התפשטות אורם עליך ,אז לפניך
בדרך ,היינו בכל מקום שאתה תהיה בביתך ובלכתך בדרך
היא הולכת לפניך ,בכל עץ היינו בכל עניני תורה הנקראת
עץ חיים שתלמוד תבא ותשרה עליך כמאמרם ז"ל )ברכות ו'(.
אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה עליו ,או על
הארץ היינו אפילו כשתעסוק בדברים גשמיים וארציים גם
כן תהיה עמך על דרך ששמעתי מאא"ז זללה"ה על פסוק
)תהלים קי"ט ,מ"ה( ואתהלכה ברחבה כי פקודיך דרשתי היינו
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I

דוד המלך ע"ה התפאר את עצמו שהיה יכול לילך בשוקים
וברחובות והטעם כי פקודיך דרשתי היינו שלא היה דורש
מעולם כי אם יחודים זה היה כל מגמותיו תמיד שיוכל ליחד
קודשא בריך הוא ושכינתיה ,אפרוחים או ביצים היינו
שצריך לרחם על נשמות ישראל שיש בהם שתי בחינות אלו
והיינו שהתחילו להשתדל בעבודת השי"ת ונעזב מהם
מחמת מניעה של כל אחד ואחד ויש שעושים מעשי ה'
כמצות אנשים מלומדה בלא דחילו ורחימו וזהו בחינת
אפרוחים שאין להם גדפין כי תורה ותפלה בלא דחילו
ורחימו לא פרחת לעילא גם יש בהם עוד מדריגה פחותה
מזו שלא התחילו כלל בשום השתדלות בעבודת השי"ת רק
שיש בהם כח היולי וזהו ביצים שנמשלו לביצה שיש בה כח
היולי שיתהוה ממנה אפרוח אך צריך טירחא לחמם אותה
שיצא מכח אל הפועל ולעשות בריה וזה הכח אין לו שיעור
כי מכל בריה יכול להיות כמה בריות אין מספר ולהחיות
כמה נפשות זה הכח הוא בכל ביצה וכן הענין גם כן בבני
אדם שהוא רק ניצוץ מישראל שיש בו כח היולי שיתפשט
בו הניצוץ ההוא ויזכה להשראת השכינה עליו בכל עניניו
רק שצריך לעוררם ולחממם ולהבעיר הניצוץ הקדוש שיש
בתוכם שיתלהבו לעבודתו יתברך ,והאם רובצת על
האפרוחים וגו' היינו שכביכול זהו גלות השכינה שרובצת
בכל מקום שיש שם ניצוץ הקדוש ומשתוקקת שידבק בה
וזהו והאם היינו השכינה כביכול רובצת לשון נפילה על
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אפרוחים וכו' היינו על אותם ב' בחינות כי מלכותו בכל
משלה וזהו לה צער גדול שיש ניצוץ הקדוש אפילו במקום
הקליפה ,וזהו שלח תשלח לשון מי שילוח היינו שמזהיר
לצדיק שירחם על אותם הבחינת ויראה להחזיר ולהשיב
במים חיים שהיא התורה ועבודה את האם היא השכינה
כביכול על ידי שמעורר אותם שני בחינות הנ"ל לעבודתו
יתברך ובזה יתעלו הניצוצין קדישין למקורם ושרשם ,ואת
הבנים תקח לך היינו שגם לך תגיע יתרון מהבנים שתחיה
אותם ותעוררם ,למען ייטב לך היינו שתתרבה ויתוסף טוב
בנשמתך בשכר שתחזיר בן המלך למלך ,והארכת ימים
שתזכה לאותו מקום שנמשך משם אריכות ימים והבן.
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ּובדחילּוָ ,אז
ּברחימּו ִ ְ ִ
ּבתּקּונֹו ִ ְ ִ
ׁשּנע ָׂשה ְ ִ
כיון ֶ ַ ֲ
ּקרית ֵ ָ
הע ָ ִ
הטהרה ָ ִ
ַ ָ ֳָ
אלהים
ּבצלם ֱ ֹ ִ
ּבצלמֹו ְ ֶ ֶ
אדם ְ ַ ְ
ונע ֶׂשה ָ ָ
ּדמיֲ ַ ְ ,
ֹולד ָ ֵ
ְּכנ ָ
חקי&' )תהלים קיט-ז ,נד( ] :השל"ה הקדוש  -שער
'זמרוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ִלי ◌ֶּ◌ 6
◌ְ ◌ִ
לענין ּ◌ִת ּק ּון ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
אבל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האותיות אות ק'  -קדושה תמו-תמז[ ◌ֲ ◌ָ
לש
צריִּ◌ ,כי ◌ִאם ׁ ◌ָש ׁ
הנּ ◌ְז ◌ָ ּכרֵ◌ ,אינוֹ ◌ָ ◌ִ
יאמר ◌ַה ◌ִ ּודּ ּוי ◌ַ ◌ִ
לבדַ◌ ,אף ◌ִּכי ֹ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
סטרא
ארת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והש ◌ָ ◌ַ
זהמת ◌ֲעוֹ נוֹ ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
להעביר ◌ַ◌ ֲ◌ 4
יטבל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחת ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
טבילוֹ תַ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ּ
דתם.
אין ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵלט ◌ִמ ◌ְּמצ ּו ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ִ
החלִּ◌ ,כי ◌ָ ◌ָ
ימי ◌ַ ֹ
לטת ◌ִּב ◌ֵ
אחרא ◌ַה.וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מלב ּו ׁש ◌ַ ◌ְ
לקבל ◌ִניצוֹ ◌ֵצי ◌ַ ◌ְ ּ
הכנה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ה.ני ה ּוא ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ ◌ִ
בטבילה זוֹ
מנין
בפרטֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ִלים ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
כלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכ ◌ִרים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ְ ◌ָ ּ
לש ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְַיכ ◌ֵ ּון ◌ְּב ׁ ◌ָש ׁ
עבר ◌ֵאת
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ'ו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
ק'ראנ ּו' )תהלים כ ,י(ֶ◌ ְ◌ .
'עננ ּו ◌ְב'יוֹ ם ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
יב"ק 'ַ◌ -י ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּ ֹ
אשר לוֹ '
עבר ◌ֶאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ַחל ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ
עברם ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
יב"קַ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ָ ּק ◌ֵחם ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
מעבר ◌ַ ּ ֹ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

הכ ◌ָ ּו ◌ָנה ◌ְנכוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַכ ◌ֵ ּון
טבילה זוֹ ◌ִעם ◌ַ ◌ַּ
)בראשית לב ,כג-כד(ְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ְ ּ
הק ◌4ד ◌ָ.הִ◌ ְ◌ ,וי ּ ◌ָפ ׁ ◌ְשט ּו ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
והמשיל ◌ָ ◌ָ
הש ◌ִליט ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ַי ּבֹ"קְ◌ ׁ ִ◌ ,
'צר
האלֶ◌ ׁ ,ש'נּ ֹ ◌ֵ
רחמי ◌ָ ◌ֵ
החלּ ְ◌ ,ב ֹרב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ימי ◌ַ ֹ
אחרא ◌ִ ּב ◌ֵ
סטרא ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
מעילי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
גדי ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
מעביר
בזה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נח"לּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
ראשי ּ◌ֵתבוֹ ת ◌ָ ◌ַ
ל'אלפים' )שמות לד ,ז(ֵ◌ ׁ ָ◌ ,
ח'סד ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
ה.לי ׁ ◌ִשי ◌ִהיא
אשר לוֹ ִ◌ ְ◌ ַ◌ .
מסאבא ◌ֲ ׁ ◌ֶ
טרא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
הט ◌ְמאוֹ ת ◌ִ ּ◌ִ
◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ּ4
עשה ◌ְּב ◌ִ ּ
טהרה ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
בדחיל ּוָ◌ ,אז
רחימ ּו ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
תק ּונוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ ׂ
העק ◌ִריתָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֳ ◌ָ
וזה ּו סוֹ ד
אהיםֶ◌ ְ◌ .
צלם ◌ֱ ◌ִ
צלמוֹ ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
ונעשה ◌ָ ◌ָ
◌ְּכנוֹ ◌ָלד ◌ָדּ ◌ֵמיׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הכוֹ ◌ֵלל
'טבילה' ◌ִעם ◌ַ ּ
מאה'ּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
'בט ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּ
גימטר ◌ָ ּיא
המה' ◌ְּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
'זוֹ ◌ֲ ◌ָ
העביר
הראשוֹ ◌ָנה ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
בילה ◌ָ ◌ִ ׁ
אדם'ְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרּ ַ◌ ,ב ּ◌ְט ◌ִ ◌ָ
גימטר ◌ָ ּיא 'ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אדם ◌ְּכנוֹ ◌ָלד
ונעשה ◌ָ ◌ָ
מטמאת אוֹ תוֹ ׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
היתה ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
זהמת ◌ֲעוֹ נוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ַ◌ ֲ◌ 4
◌ִ ּ◌ֶ
ואז ה ּוא ◌ָטהוֹ ר
דרכוֹ ָ◌ ְ◌ ,
יתלב ׁש ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ּ
בילהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵצא ◌ִמ ּ◌ְט ◌ִ ◌ָ
◌ָדּ ◌ֵמיַ◌ ַ◌ ְ◌ .
כש ◌ֶ ּזה ◌ָקם ◌ֶזה
קדםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עלי ּה ֶֹ ◌
ריה ◌ֲ ◌ֵ
מסאבא ◌ְדּ ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
טרא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְָוקדוֹ ׁש ◌ִ ּ ◌ִ
רחת
פלת ּובוֹ ◌ַ ◌ַ
מסאבא נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בילה ◌ָ ּבא ◌ָאז ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
הט ◌ִ ◌ָ
כש ◌ַ ּ◌ְ
נוֹ ◌ֵפלּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מנין
החמש אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
'טבילה' ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ ׁ
וכן עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מסת ּ◌ְת ◌ָראֵ◌ ְ◌ .
ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ודי:
מאה'ַ◌ ְ◌ ,
'ט ּו ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ְפתוֹ ◌ָתיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
יח ◌ִ ׂ
ש ◌ַ
פלה זוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ְויאמר ◌ַ ◌ַ
]תמז[ ◌ ֹ ◌ַ
נכרתים ◌ָ ּכל ◌ָהר ּו ◌ָחא
ויהי ּו ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְפתוֹ ◌ֵתינ ּו'ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פרים ◌ִ ׂ
'נש ּ◌ְל ◌ָמה ◌ָ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ַ
יח'ֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
'ש ◌ַ
גימטר ◌ָ ּיא ◌ִ ׂ
מסאבא' ◌ְּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכן עוֹ ◌ֶלה 'ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
מסאבאֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
זמירוֹ ת ׁ ◌ֶשל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
'זמרוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ִלי ◌ּ ֶ◌ 4
חקי) ':תהלים קיט,
פל ◌ֵתנ ּוִ◌ ְ◌ ,
סוֹ ד ◌ְ ◌ִ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתי,
◌ֵ
אהי ◌ֵ
פני :י"י ◌ֱ ◌ַ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִמ ּ◌ְל ◌ָ ◌ֶ
ויאמרִ◌ ְ◌ :
נד(ַ◌ ֹ ְ◌ .
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ש ◌ְפתוֹ ◌ַתי
יח ◌ִ ׂ
ש ◌ַ
הר ּ◌ִתי ◌ֶאת גּ ּו ◌ִפי ◌ִעם ◌ִ ׂ
טבילה זוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִט ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ֵהא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ונחש ◌ֶבת ◌ְּכ ◌ִ ּ
טב ◌ַעת
נחנקתי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ּ
אל ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מקב ◌ֶלת ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ֶ
לפניּ ֶ◌ 4◌ ְ◌ :
לבי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ְוהגיוֹ ן ◌ִ ◌ִ ּ
◌ ◌ֶ ◌ְ
הנים
הכ ◌ֲ ◌ִ
ידיהם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
שת ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
בתפי ◌ַ ׂ
קדּ ׁשּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
חים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
טב ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
העצם.
אחרוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לפ ◌ֵ ּיס ה' ◌ַ ◌ֲ
סימנים ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ַ ּצ ◌ָ ּוארַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ּ
ונתקבל
חיטת ◌ָהעוֹ ◌ָלהּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לש ◌ִ ◌ַ
המיחדת ◌ִ ׁ ◌ְ
מאכלת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ ֶ◌ 4
נהרגתי ◌ַּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
כאל ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לפ ◌ֵ ּיס ◌ַה ◌ָ ּוא"ו ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֵשם
לפניַ◌ ְ◌ ,:
ונרצה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
כלי ׁ ◌ָש ◌ֵרת ◌ַּב ◌ָ ּצפוֹ ןָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
]דּמי[ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ָ ִ
העצםּ .ו ◌ְ ◌ִ ּ
לריח
לא ◌ִ.יםַ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
וכליל ◌ְ ◌ִ
איבר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
איבר ◌ֵ ◌ָ
רפתי ◌ֵ ◌ָ
נש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
כאל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אפר ◌ַעל
יתי ◌ֵ ◌ֶ
נעש ◌ִ
כא ּל ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ראשוֹ ◌ָנהּ .ו ◌ְ ◌ִ
לפ ◌ֵ ּיס ה' ◌ִ ׁ
לפניַ◌ ְ◌ ,:
◌ִניחוֹ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הטהוֹ ר ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֵירי ◌ַ ◌ָ ּ
סקילה
עלי ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ועבר ◌ָ ◌ַ
הק ◌ְר ◌ָ ּבןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
מזב ◌ֲחָּ◌ ַ◌ :
לפ ◌ֵ ּיס ◌ַה ּי ּו"ד ׁ ◌ֶשל
הכ ּ ◌ָפ ◌ָרהַ◌ ְ◌ ,
הדּ ׁ ◌ֶשן ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְגּ ◌ַמר ◌ַ ◌ַּ
מצות ּ◌ְתר ּו ◌ַמת ◌ַ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
פני :י"י
מל ◌ָ ◌ֶ
הרבים ◌ְ ◌ִ
רחמיּ ִ◌ ַ◌ ָ◌ :
ואתה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
העצםָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֵשם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ועזריה
חנניה ◌ִמי ׁ ◌ָש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ
אהי ◌ֵ
◌ֱ ◌ַ
בתי
נתח ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ִ
ילני ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ונצוֹ ל ּוֵּ◌ ,כן ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
לכבשן ◌ָ ◌ֵ ׁ
הש ◌ְלכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ְ◌ ׁ 4
האש ◌ְ ◌ִ ּ
ּ
יהי
'הרג'ִ◌ ְ◌ ,
לפניֶ◌ ֶ◌ :
בתי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נתח ◌ַי ◌ְ ּ◌ִ
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפני ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ְּכבוֹ ◌ְדִ◌ ְ◌ .:
רפה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
'ש ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ׂ
◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
אבינ ּו
יצחק ◌ָ ◌ִ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּב ◌ְזכ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ
אהי ◌ֵ
פני :י"י ◌ֱ ◌ַ
מל ◌ָ ◌ֶ
מהריגה
ילני ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ונצוֹ לֵּ◌ ,כן ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
לטבח ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
שה ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
לפניְּ◌ :כ ◌ֶ ׂ
עקד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להרג ◌ְ ◌ִ ּ
בתי
נתח ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ִ
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אתהִ◌ ְ◌ .
וחנּ ּון ◌ָ ◌ָּ
לפניִּ◌ ,:כי ◌ֵאל ◌ַרח ּום ◌ְ ◌ַ
נתח ◌ַ ּי ◌ְב ּ◌ִתי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתי,
◌ֵ
אהי ◌ֵ
פני :י"י ◌ֱ ◌ַ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִמ ◌ְּל ◌ָ ◌ֶ
'חנק'ִ◌ ְ◌ ,
לפניֶ◌ ֶ◌ :
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אליפז
לת אוֹ תוֹ ◌ִמ ◌ַ ּיד ◌ֱ ◌ִ ◌ַ
הצ ◌ְ ◌ָּ
יעקב ◌ָ ◌ִ
ילני ◌ִ ּב ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ֶש ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
אבינ ּו ע"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ַ ּ
ילני
ונ ּצוֹ לֵּ◌ ,כן ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
ולהמיתוֹ ◌ְ ◌ִ
לחנקוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עשוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּבא ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ּבן ◌ֵ ◌ָ ׂ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְּ
פני :י"י
מל ◌ָ ◌ֶ
'סקילה'ִ◌ ְ◌ ,
לפניָ◌ ִ◌ ְ◌ :
בתי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נתח ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ִ
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מחנקִ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
רבנ ּו
משה ◌ַ ◌ֵ ּ
לת ◌ֶאת ֹ ׁ ◌ֶ
הצ ◌ְ ◌ָּ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתיֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
◌ֵ
אהי ◌ֵ
◌ֱ ◌ַ
ילני ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַ ּ
סקלני',
מעט ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ 4
הכת ּוב )שמות יז ,ד( 'עוֹ ד ◌ְ ◌ַ
ע"ה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ָּ
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מאבן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש
ראל ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִוי ◌ְ ׂ
לת ◌ֶאת ֹ
הצ ◌ְ ◌ָּ
ְונצוֹ לֵ◌ ְ◌ .
וכן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַ ּ
◌ ◌ִ ּ
ילני ◌ְּב ֹרב
ונצוֹ ל ּוֵּ◌ ,כן ּ◌ַת ◌ִ ּצ ◌ֵ ◌ִ
להפיל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הב ׁ ◌ָשן ◌ְ ◌ַ ּ ִ◌
מלּ ָ◌ ַ◌ ,
עוֹ ג ◌ֶ ◌ֶ
עליהם ◌ְ ◌ִ ּ
לפני:
בתי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נתח ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ִ
הגּ דוֹ ◌ִליםִ◌ ,אם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וחסדיְ◌ ַ◌ :
הר ◌ִ ּבים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ֶ◌
ַרחמיַ◌ ָ◌ :
◌ ◌ֲ ◌ֶ
סקילה:
◌ְ ◌ִ ◌ָ
ריקם ◌ִ ◌ְּ
רחמנ ּו ◌ֶתי,:
ענתי ◌ְ ּב ֹרב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
פניִּ◌ ,:כי ◌ִ ׁ ◌ְ
מל ◌ָ ◌ֶ
יבני ◌ֵ ◌ָ
ואל ◌ָנא ּ◌ְת ׁ ◌ִש ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
רש ◌ִעיםִּ◌ ,כי ◌ִאם ◌ְ ּב ׁש ּוב
מיתתן ׁ ◌ֶשל ◌ְ ׁ ◌ָ
חפץ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ◌ָ
אתה ◌ָ ◌ֵ
ְואין ◌ַ ּ◌ָ
◌ ◌ֵ
און
ואיש ◌ָ ◌ֶ
רכוֹ ◌ְ ◌ִ ׁ
רשע ◌ַדּ ◌ְ ּ
'יעזב ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר )ישעיה נה ,ז( ◌ַ ◌ֲ ֹ
וחיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מר ׁ ◌ְשעוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
הינ ּו ◌ִּכי ◌ַ ◌ְיר ◌ֶּבה
ואל ◌ֱא ◌ֵ
וירחמה ּו ◌ְ ◌ֶ
וישב ◌ֶאל ה' ◌ִ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מחש ֹ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
בתיו ◌ְ ◌ָ ׁ ֹ
הב ◌ִניםִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֵר,
יאהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
האבוֹ ת ֹ ◌ַ
אהב ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
לסלוֹ ◌ַח'ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
הדר,
רשִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הב ◌ִניםִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַאלִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ַ ׁ
יברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
האבוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
חנןִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִט ◌ֵהרִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ֵ.רִ◌ ,מי
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּו ◌ֵעדִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַכרִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עזר,
שאִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ָס ◌ַמִ◌ ,,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִּכ ◌ֵ ּבדִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִּל ּ◌ֵמדִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֵּלטִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ָ ׂ
.מרִ◌ ,מי
רחםִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ָדהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ֵדּ קִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ֵדּ ׁשִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ֵ
אמן
ועד עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
מעתה ◌ְ ◌ַ
הב ◌ִניםָּ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
יתמֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
האבוֹ תֹ ְ◌ ִ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָּת ◌ַמֶ◌ ,את ◌ָ ◌ָ
סלה.
◌ֶ ◌ָ
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 Iשימוש תהלים I

I

לכרס העליון
חלקי )קיט-ח ,נז(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ח[ לכרס העליון אמור ז"פ
על יין ושתה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

מל3
הּמׁשיח הּוא ֶ ֶ
מלַ ִ ָ ַ 3
ּבימי ֶ ֶ
ואפּלּו ִ ֵ
ֹולמים ִ ֲ ַ -
ּמלַ 3חי ְלע ָ ִ
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָל* ◌ְוגוֹ '
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ָקם ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם
הל ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ,
ראה ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
פבֹ ּ [(:
והיה אוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ִשירוֹ ת
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב אוֹ ׁשוֹ ◌ֵכב ◌ְּב ◌ִמ ◌ָּטתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ת ◌ַ
ֹּ
ּ
לילה ◌ָאקוּ ם
אלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קיט( ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת  -אָ◌ ֶ◌ ,
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ות ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת
להתעסק ◌ְּב ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ
עמידה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ודּ אי ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלָ◌ .$אקוּ ם ◌ַ ◌ַ
למיםּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ימי
ואפל ּו ◌ִּב ◌ֵ
המ ◌ֶלַ◌ ,חי ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
התוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
יחִ◌ ,אם ◌ִמן
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֶ◌ ֶ◌ ,
מלֶ◌ ׁ .,ש ◌ֲ ◌ֵ
יח ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
מלָּ◌ ַ◌ ,
מלָּ◌ ַ◌ ,
המ ◌ִתים ה ּוא ָ◌ -דּ ◌ִוד ׁ ◌ְשמוֹ ְ◌ .וה ּוא
ואם ◌ִמן ◌ַ ּ◌ֵ
הח ◌ִ ּיים ה ּוא ָ◌ -דּ ◌ִוד ׁ ◌ְשמוֹ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ
טרם ◌ָיבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם נז( ע ּו ◌ָרה ◌ְכבוֹ ◌ִדי
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַּב ּבֹ ◌ֶקר ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
.חר.
אעירה ◌ָ ◌ַ
וכנּ וֹ ר ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הנּ ◌ֶבל ◌ְ ◌ִ
ע ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ֵ
)קיט ,סב( ] :זוהר ח"א פ' לך לך )דף
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I

לחכמה
ׁשמעֹון ָזכּו ְ ָ ְ ָ
רּבי ִ ְ
ילדים ַּבּדֹור ֶׁשל ַ ִ
ׁשאפּלּו ְ ָ ִ
ראיתי ֶ ֲ ִ
ּכעת ָ ִ ִ
ֵָ
ּתּלק ִמ ֶּמּנּו
תס ַ ֵ
ׁשא ָּתה ִ ְ
ׁשמעֹון! אֹוי ַלּדֹור ֶ ַ
רּבי ִ ְ
אׁשריִ ַ 3
ֹונהֶ ְ ַ .
עלי ָ
ְֶ
לילה ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָל* ◌ְוגוֹ ' )קיט ,סב( :
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לבית ◌ְטרוֹ ◌ְ ◌ָניא
בריה ◌ְ ◌ֵ
מט ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ָ ּבא ◌ִ ּ◌ְ
אבא ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
)דף צבּ ִ◌ ◌ [(:
טר ׁ ◌ָשא.
כפר ◌ְ ◌ָ
נפגּ ׁש ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ְ◌ ְ◌ ִ◌ .
יעקב ◌ְ ּבנוֹ ◌ָ ◌ָ
חמיוַ◌ ְ◌ ,ור ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ָ ◌ִ
היה ◌ִ ּ
רנגוֹ ל?
הב ◌ִיתֵ◌ :י ׁש ◌ָ ּכאן ּ◌ַת ◌ְ ◌ְ
לבעל ◌ַ ◌ַּ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִּ
לש ◌ַּכבַ◌ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָרצ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
אני ◌ָקם ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת
אמר לוֹ ִ◌ :מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
הב ◌ִיתָ◌ :ל ◌ָּמה? ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
◌ָ ◌ַ
ּ
יש ◌ִלי ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִית -
סימן ◌ֵ ׁ
הרי ◌ִ ◌ָ
צריֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר לוֹ  :א ◌ָ ◌ִ
ממ ׁשַ◌ ָ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
ילה ◌ַ ◌ָּ
אני ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מים,
ממלא אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
מט ◌ִתיִ◌ ֲ◌ ,
פני ◌ִ ◌ָּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָקל ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִּל ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ִּ
בחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
קנים ◌ָ ּכל
מתרוֹ ◌ְ ◌ִ
ממ ׁש ◌ִ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
טפהּ .ו ◌ַ ◌ֲ
טפה ◌ִ ּ ◌ָ
מטפטף ◌ִ ּ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ילה ◌ַ ◌ָּ
ונש ◌ָמע קוֹ לוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל
לגּ ל ]הדבוק[ ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְונוֹ ◌ֵהםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
הגּ ◌ְ ◌ַ
לגּ ל ◌ַ ◌ַ
מתגּ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ִיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ◌ַ
ואז ה ּוא ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
היה
היה ◌ִלי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ָ ◌ָ
וזקן ◌ֶ ◌ָ
ממ ׁשֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
הב ◌ִיתָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ַ ּ
ילה ◌ַ ◌ָּ
עשה ◌ֶאת
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכׂ ָ◌ ָ◌ ,
לילה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָקם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לכאןּ ַ◌ .ב ◌ֲחצוֹ ת
.לחני ◌ְ ◌ָ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
רבי ◌ַא ◌ָ ּבאּ ָ◌ :בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶזהַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ַּ
יעקב,
ורבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
לגּ ל ]הדבוק[ָ◌ .קמ ּו ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
הגּ ◌ְ ◌ַ
נהם אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
ילה ◌ָ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
בניו
הב ◌ִית ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְיר ◌ְּכ ◌ֵתי ◌ַ ◌ַ ּ
האיש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ְוש ◌ְמע ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ ׁ ◌ָ
לילה ◌ָאקוּ ם ◌ְלהוֹ דוֹ ת
והיה אוֹ ◌ֵמרָּ◌ ,כת ּוב )תהלים קיט( ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ
לילה
אמר ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דוד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ַ
ראה ◌ָ ◌ִ
צדקָ◌ .$מה ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ְפ ◌ֵטי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ָלַ◌ $על ◌ִ ׁ ◌ְ
ילה? ◌ֶ ◌ָ ּ
ודּ אי ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
לילה ַ◌ ַ◌ -
אלא ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הל ◌ְ ◌ָ
◌ְוא ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
נקרא ◌ַ ◌ָ ּ
הרי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ֵּכןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכי ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ .,
ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ממ ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
ואז ◌ִהיא
וסיעתוֹ ָ◌ ְ◌ ,
נמצא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לילה ◌ַ ◌ָּ
יקים.
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
העדן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לגן ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
כנס ◌ְ ◌ַ
ה.עה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
]זוהר ח"א פ' לך לך

ה.כינה
נש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ודּ אי ◌ִ ׁ ◌ְ
יעקבַ◌ ַ◌ ,
לרבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
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I

אמר ◌ְדּ ◌ַבר ּ ◌ִפי,,
אמר ּו לוֹ ֹ ֱ◌ ,
וישב ּו ◌ִע ּמוֹ ְ◌ ָ◌ .
קרב ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
יחדְ◌ ָ◌ .
ְונתחבר ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
למדתי
להםָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
מנּ ◌ִין ◌ְלֶ◌ ,זה? ◌ָ ◌ַ
אמרתַ◌ ִ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ֶפה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הראשוֹ נוֹ ת
ה.עוֹ ת ◌ָ ◌ִ ׁ
.ש ]שתחלת[ ◌ַ ◌ָ
היה אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ׁ
◌ִמ ּ◌ָס ◌ִביְ◌ .ועוֹ ד ◌ָ ◌ָ
לכים
ררים ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ִ ◌ְ
ילהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ַה ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
בחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ממ ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
הל ◌ְ ◌ָ
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ַ ◌ֲ
משוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ׁ
ילה ◌ַ ◌ָּ
וכל
נמצאיםָ◌ ְ◌ .
מטה ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
עדןִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
נמצאים ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת
ילהֵ◌ ,אין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעלה ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
הגים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְנ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ַּ
חלק
מאברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )בראשית יד( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ֵ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממ ׁשַ◌ ִ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
ילה ◌ַ ◌ָּ
חצי ◌ַ ◌ַּ
ילה.
הל ◌ְ ◌ָ
ויהי ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
מצרים ) -שמות יב( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לילהּ ְ◌ .ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
עליהם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
דע] .ומה[
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ודוד ◌ָ ◌ָ
נמצאִ◌ ָ◌ ְ◌ .
במקוֹ מוֹ ת ◌ַר ◌ִ ּבים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּו ◌ִ ◌ְ
ּ
דע? ◌ֶ ◌ָּ
אמר ◌ַה ◌ָז ◌ֵקןֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ְלכ ּותוֹ ּ◌ְתל ּו ◌ָיה ◌ָ ּב ◌ֶזה
אלא ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
מנּ ◌ִין ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ַ
ּ
קרא
ולכן ◌ָ ◌ָ
.עה ◌ַה זוֹ ◌ְואוֹ ◌ֵמר ׁ ◌ִש ◌ָירהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ֶזה עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
]הלילה[ַ◌ ְ◌ ,
לילה ]ממש[ ◌ָאק ּום ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ָלְ◌ ,וגוֹ ',
◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-,ה ּוא ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נמצאים
המ ◌ְלכ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ודיני ◌ַ ּ◌ַ
מכאןֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ִינים ּ◌ְתל ּו ◌ִיים ◌ִ ◌ָ ּ
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ואמר ׁ ◌ִש ◌ָירהּ ָ◌ .בא
וקם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נקשר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ּב ּהָ◌ ְ◌ ,
ה.עה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ
מכאןּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
הרחמן
ודּ אי ◌ָ ּכ ,ה ּואּ ָ◌ .בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
נשקוֹ ַ◌ ָ◌ .
אבא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
לכאן.
.לחני ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ

ׁשרי3
עליֹונהַ .א ְ ֶ
לחכמה ֶ ְ ָ
ׁשמעֹון ָזכּו ְ ָ ְ ָ
רּבי ִ ְ
ילדים ַּבּדֹור ֶׁשל ַ ִ
אפּלּו ְ ָ ִ
ֲִ
ׁשמעֹון!
רּבי ִ ְ
ִַ
ראהַּ◌ ַ◌ ,
הקמנ ּו ◌ֶאת
והרי ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ילה ה ּוא ◌ִדין ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ םֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן.
הערתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והרי ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ודּ איֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
וכ ,ה ּוא ◌ַ ◌ַ
בריםָ◌ ְ◌ ,
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
למה ◌ָ ּכת ּוב
אמר אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ֶ ּי ◌ֶלד ◌ְ ּבנוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ַ
האישִ◌ ,אם ◌ָ ּכָּ◌ ָ◌ ,,
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ררת
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ילה ◌ִ ◌ְ
הל ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
לילה? ◌ָ ◌ַ
◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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אבא,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִּ
דברַ◌ ָ◌ .
מע ּ◌ִתי ◌ָ ◌ָ
אני ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אמרִ◌ ֲ◌ ,
ה.מיםַ◌ ָ◌ .
מלכ ּות ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
אני
אמרִ◌ ֲ◌ ,
המאוֹ רַ◌ ָ◌ .
הרי ◌ְדּ ◌ַבר ּ ◌ִפיֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר ◌ְּב ◌ִני טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֱ ֹ
יהיה קוֹ ל ◌ַ ◌ָּ
הרי ◌ַ ◌ַּ
בכל ◌ָמקוֹ ם ה ּוא ◌ִדין.
המ ◌ְלכ ּותּ ,ו ◌ְ ◌ָ
ילה ה ּוא ◌ִדּ ין ◌ַ ּ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
מעתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ּ
גונים ]חצות[ ְּ◌ -ב ◌ִדין
נקת ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ֲחצוֹ תִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשיוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶוזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
חצית
הרי ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
הראשוֹ ◌ָנה ◌ִהיא ◌ִדיןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
חצית ◌ָ ◌ִ ׁ
המ ◌ֲ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
ְוחסדּ .ו ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
לילה
ועל ◌ֵּכן ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
החסדַ◌ ְ◌ ,
פניה ◌ְ ּב ◌ַצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מאירה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
האחרת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אמר,
בר ,אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
ושם ◌ָידוֹ ◌ְ ּב ֹרא ׁשוֹ ּו ◌ֵ ◌ַ
אבא ◌ְ ◌ָ ׂ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
ודּ איָ◌ .קם ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ַ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּזכ ּו
הצ ◌ִדּ ◌ִ
נמצאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בתי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חש ◌ְ ּ◌ִ
◌ ◌ַַודּ אי ◌ָ ׁ ◌ַ
חכמהַ◌ ,רק ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַ ּ
ילדים ◌ַּבדּ וֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִּ
אפלוּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראיתי ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ָב ּהָּ◌ .כ ◌ֵעת ◌ָ ◌ִ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָזכוּ
תס ּ◌ַת ◌ֵּלק
אתה ◌ִ ◌ְ
אש ◌ֶריִּ◌ ַ◌ $
עליוֹ ◌ָנהְ◌ ׁ ַ◌ .
לחכמה ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן! אוֹ י ◌ַלדּ וֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
בתוֹ ◌ָרה.
והתע ּ◌ְסק ּו ◌ַ ּ
הב ◌ֶקר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ישב ּו ◌ַעד ◌ַ ּ ֹ
ממנּ וּ! ◌ָ ׁ ◌ְ
◌ִ ּ◌ֶ
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 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת כוליא שמאלית וימנית
טוב עשיתי )קיט-ט ,סה(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ט[ לחשישת כוליא
שמאלית והימנית אמור עליו ז"פ.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשהרי
ולא ְלעֹולֹות ֶ ֲ ֵ
לקרּבנֹות ְ ֹ
צריֹ 3לא ְ ָ ְ ְ
ּבּתֹורה ֵאינֹו ָ ִ
ׁשעמלֹו ַ ָ
ִמי ֶ ֲ ָ
ּונה
האמ ָ
ּקׁשר ֶׁשל ָּכל ָ ֱ
והיא ַה ֶ ֶ
מה ֹּכל ְ ִ
טֹובה ֵ ַ
ּתֹורה ָ
ַה ָ
טוֹ ב ◌ִלי תוֹ ◌ַרת ּ ◌ִפי& וגו' )קיט ,עב( ] :זוהר ח"ג )דף לו( זוהר תורה[ טוב
לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף .פתח רבי אלעזר ואמר
)ישעי' נא( ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים
וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה ,למדנו כל מי שמתיגע
בדברי תורה ושפתותיו מרחשות תורה ,הקב"ה מחפה עליו
והשכינה תפרוס עליו כנפיה ,זש"כ ואשים דברי בפיך ובצל
ידי כסיתיך ,ולא עוד אלא שהוא מקיים העולם ,והקב"ה
משמח עמו כאילו ביום הזה נטע שמים ויסד הארץ ,זש"כ
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לנטוע שמים וליסוד ארץ ,ולאמר לציון עמי אתה מכאן
למדנו שישראל נקראים בשם של ציון ,שכתוב ולאמר לציון
עמי אתה ,ויש לראות שכנס"ת ישרא"ל נקראת בשם של
ציון ,שכתוב )שם א( ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה .ובוא
וראה מה בין אותן המתיגעים בתורה לנביאי האמת ,אלו
המתיגעים בתורה חשובים מהנביאים בכל זמן ,מה הטעם,
לפי שלומדי התורה עומדים במדרגה עליונה יותר מנביאים,
אלו המתיגעים בתורה עומדים למעלה בהמקום שנקרא
תורה קמט שהוא היסוד של כל האמונה ,והנביאים עומדים
למטה בהמקום שנקרא נצח והוד ,וע"כ אלו המתיגעים
בתורה חשובים מהנביאים ועליונים מהם יותר ,שאלה
עומדים למעלה ואלו עומדים למטה ,ואותן שאומרים
דברים ברוח הקודש עומדים למטה מכלם ,וע"כ זכאים הם
המתיגעים בתורה שהם במדרגה עליונה יותר על כלם ,מי
שעמלו בתורה אינו צריך לא לקרבנות ולא לעולות ,שהרי
התורה טובה מהכל והיא הקשר של כל האמונה ,וע"כ כתוב
)משלי ג( דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום ,וכתוב שלום
רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול) ,ג-לה (.ובוא וראה כל
אותן המתיגעים בתורה נדבקים בו בהקב"ה ונתעטרים
בכתר התורה ,ונאהבים למעלה ולמטה ,והקב"ה משויט
להם ימינו ,כל שכן אותן המתיגעים בתורה גם בלילה ,וזה
זיו הזוהר
קמט .היינו ספירת התפארת:
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I

נתבאר שהם משתתפים עם השכינה ומחוברים יחד ,וכאשר
בא הבקר מעטרם הקב"ה בחוט אחד של חסד שיהיו ניכרים
בין העליונים והתחתונים ,וכל אותן ככבי בקר בשעה
שכנסת ישראל וכל אותן העמלים בתורה באים להראות
לפני המלך ,כלם מזמרים יחוד ,זש"כ )איוב לח( ברן יחד ככבי
בקר ויריעו כל בני אלהים ,מה ויריעו ,כמש"כ )ישעי' כד( רועה
התרועעה הארץ ,שאותן הדינים בטלים ונשברים כלם
מלפני הבקר כאשר נתעורר הבקר בעולם קנ כמש"כ וישכם
אברהם בבקר ,וע"כ ויריעו כל בני אלהים.
זיו הזוהר
קנ .פי' שבבקר נתעורר מדת החסד שהיא מדתו של אברהם אבינו:
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מצוֹ ¤תי:%
ואלמדה ¦ §
הבינני § ¨ § § ¤
עג ¨י ¤די¨ %עשׂ ּו ¦ני © §ויכוֹ §ננ ּו ¦ני ¦ ¥ ¦ £
ידעתי
יחלתי :עה ¨ © § ּ¦
לדבר¦ּ § ¨ ¦ %
וישׂ ¨מח ּו ּ¦כי ¦ § ¨ §
יראי§ ¦ %ירא ּו ¦ני § ¦ §
עד § ¤ ¥
יהי
יתני :עו § ¦
ואמ ּו ¨נה ¦ע ּ¦נ ¨ ¦
מש ּ¨פ ¤טי¡ ¤ %
צדק ¦ ׁ §
יהו  ּ¦כי ¤ ¤
§ ¨Ÿ
רחמי%
יבא ּו ¦ני © ¤ £
לעבדּ  :%עז § Ÿ
אמרת¤ § © § %
לנחמני ּ§כ ¦ § ¨ §
חסדּ ¦ ¥ £ © § %
¨נא © § §

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשדא
ידיך עשוני )קיט-י ,עג(] :שימוש תהלים לפרק קיט-י[ לחסדא ,התפלל
אותו אחר תפלתך בשחרית.

I

 Iזוהר תהלים I

I

יׂשראל
ּתפּלֹות ִ ְ ָ ֵ
לקּבל ֶאת ְ ִ
למעלה ְ ַ ֵ
אדם ְ ַ ְ ָ
ידי ָ ָ
ְֵ
ידי& ◌ָעשׂ ּו ◌ִני ◌ַ ◌ְויכוֹ ◌ְננ ּו ◌ִני וגו' )קיט ,עג( :
◌ָ ◌ֶ
מצוֹ ◌ֶתי .:אמר רבי
ואלמדה ◌ִ ◌ְ
הבינני ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
עש ּו ◌ִני ◌ַ ◌ְויכוֹ ◌ְננ ּו ◌ִני ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ֶָידיׂ ָ◌ :
שמעון כתוב )יחזקאל א( וידי אדם מתחת כנפיהם ,הרי ביארנו
שכל ידי אדם היינו שרפים ואופנים וחיות הקודש ,כלם עם
כנפים וידים תחת כנפיהם לקבל התפלות ולקבל בעלי
תשובה ,ידי אדם היינו מקומות ובתים לקבל התפלות
ובקשות של האנשים ,לפתוח פתחים לקבל אותן ,לייחד
ולקשר קשרים ולעשות רצונם ,ואלו המקומות והבתים
שנקראים ידי אדם העומדים לעזור לאנשים אלה הם שמות
הקדושים השולטים בכל מדרגה ומדרגה קנא ועל ידיהם
]זוהר ח"ב )דף רס (:זוהר תורה[

זיו הזוהר
קנא .כל ספירה וספירה יש לה שמות קדושים מיוחדים ,כמובא בספר
הקדוש שערי אורה:
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עש ¨עי :עח ׁ Ÿ ¥
יבש ּו ¦ ¥זדים ּ¦כי ׁ¤ש ¤קר
רת©ׁ %שªׁ £
ואחיה ּ¦כי תוֹ ¨ §
§ ¤§ ¤
פק ּו¤די :%עט ¨ ׁ
יש ּוב ּו ¦לי § ¤ ¥
אשׂ ©
אני ¨ ¦
¦ע ּ§ות ּו ¦ני ¦ £
יראי) %וידעו(
יח ּ§ב ¦ ּ
למען א
תמים ּ§ב ¤ּ ª
לבי ¨ ¦
יהי ¦ ּ¦
עדתי :%פ § ¦
וידעי ¤ Ÿ ¥
חקי© © § %
§ ¥ §Ÿ
¥אבוֹ ׁש:

I

 Iזוהר תהלים I

I

נכנסין התפלות והבקשות של האנשים בכל השערים
העליונים ,ובכח זה שולטים התחתונים למעלה ,וזהו הסוד
ידיך עשוני ויכונוני ,אלו הם שמות הקדושים.
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לתה ¦ § ׁ
יחלתי :פב ּ¨כל ּו
לדבר¦ּ § ¨ ¦ %
נפשי ¦ § ¨ §
עת¦ ׁ § © %
לתש ּו ¨ §
פא ּ¨כ § ¨
הייתי ּ§כ Ÿנאד
נחמני :פג ּ¦כי ¨ ¦ ¦
מתי ּ§ת © ¦ ¥ £
לאמר ¨ ©
לאמרתŸ ¥ %
עיני § ¦ § ¨ ¤
© ¥
מתי
עבדּ © ¨ %
ימי © § ¤
כחתי :פד ּ©כ ּ¨מה § ¥
חקי %א ׁ¨ש ¨ § ּ¦
ּ§ב ¦קיטוֹ ר ¤ּ ª
אשר
מש ּ¨פט :פה ּ¨כר ּו ¦לי ¦ ¥זדים ׁ ¦שיחוֹ ת ¤ׁ £
ברדפי ¦ ׁ §
ּ©ת£עשׂ ¤ה § © §Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לנפוח אף ימינו
כלתה )קיט-כ ,פא(] :שימוש תהלים לפרק קיט-כ[ לנפוח האף הימני
לחוש עליו י' פעמים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

כמה ימי עבדך  -שכל העבודה שלו היה לאוקמא שכינתא
מעפרא ולא לצורכו
כמה ימי עבדך וגו' )קיט-כ ,פד( ] :צמח צדיק פ' ויחי[ ג'ו'ר א'רי'ה
י'הוד'ה )מט ,ט( .ר"ת וס"ת גימ' דר"ך ,כמנין ב' פעמים
יב"ק שהוא הוי"ה אהי"ה אדנ"י ,לרמז על אתערותא מתתא
לעילא מיין נוקבין ,ומעילא לתתא מיין דוכרין .ונרמז זה
אצל יהודה הרומז למלכות )זוה"ק ב ,קד ,(.כי מדת המלכות היא
המעוררת מיין נוקבין ליחוד אהי"ה הוי"ה ,שהוא חכמה
בינה ,כידוע בספרי חכמי האמת )שער מאמרי רשב"י ,ס' ספרא
דצניעתא פ"א( - .מטרף בני עלית )מט ,ט( .פירש רש"י בהריגת
תמר שהודה צדקה ממנו )לח ,כו( לפיכך כרע רבץ בימי שלמה
איש תחת גפנו )מלכים-א ה ,ה( עיי"ש .יש לומר שרש"י ז"ל כיון
בזה ענין גדול ,כי על ידי שיהודה הודה צדקה ממנו ,נולד
מתמר מקור נפתח למלכות בית דוד ,שממנו נולד משיח
תהלים ספר חמישי | כה לחודש | מזמור קיט

סדר הלימוד

I

ליום ג אב

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

1191

I

שיהיה תיקון הרפ"ח ניצוצין הידועים
להקשות( ,ועה"כ הם טר"ף .וזה מטרף בני עלית ,שנתעלה
מחמת שעל ידי הודאתו יתוקנו טר"ף שהם הרפ"ח עה"כ
כנ"ל .וזוכה לזה על ידי שמירת התורה הקדושה ושבת
קודש ,לכן הר"ת והס"ת של מ'טר'ף ב'נ'י ע'לי'ת לחשבון
הפ' פשוטה ת"ת גימ' כת"ר שב"ת ,ועל ידי זה נתייחדו
היחודים הק' הוי"ה אהי"ה אדנ"י העולים יב"ק ,המרומז
בר"ת מ'טרף ב'ני ע'לית שהוא מב"ע גימ' יב"ק ,וזה שפירש
רש"י לפיכך כרע רבץ בימי שלמה איש תחת גפנו ,כי
האותיות שתחת גפ"ן ר"ל הקודמות מגפ"ן הם גם כן מב"ע
גימ' יב"ק וכנ"ל:
)עי' ליקו"ת בראשית ד"ה יש

אסרי לגפן עירה )מט ,יא( .אפשר לומר על דרך שפרשנו
)ליקוטים ד"ה המשנה הבונה( מה שאמר דוד המלך ע"ה
)תהלים קיט ,פד( כמה ימי עבדך ,ר"ל ימי העבדות שלי הוא
כמ"ה גימ' ס"ה כמנין אדנ"י ,שכל העבודה שלו היה
לאוקמא שכינתא מעפרא ולא לצורכו .וזה מרומז כאן דר"ת
א'סרי ל'גפן ע'ירה הוא ק"א ,מרמז על התורה הקדושה,
שצריך לשנות פרקו ק"א פעמים כידוע מדברי חז"ל )חגיגה ט
ע"ב( ,והלימוד יהיה רק לשמ"ה ,לש"ם ה' ,לאוקמא שכינתא
מעפרא ,ולכן הס"ת של אסר'י לגפ'ן עיר'ה גימ' ס"ה כמנין
אדנ"י ,שיהיה רק לאוקמא שכינתא מעפרא ,על דרך מה
שאמרו חז"ל )יבמות יג ע"ב( כל מקום שצריך למ"ד בתחילתה
הטיל לה ה' בסופה ,שהלימוד בתחלה יהיה רק לשם ה'
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רדפ ּו ¦ני
ש ¤קר § ¨
מצוֹ ¤תי¡ %אמ ּו ¨נה ׁ¤
רת :%פו ּ¨כל ¦ §
א §כתוֹ ¨ ¤
פק ¤ודי:%
עזבתי ¦ ּª
ואני א ¨ © § ּ¦
בארץ © ¦ £
מעט ּ¦כ ּל ּו ¦ני ¨ ¨ ¤
¨ §¦ ¥
עזרני :פז ּ¦כ § ©
מרה ¥עד ּות ּ¦פי:%
ואש § ¨
חסדּ © %ח ּ¥י ¦ני § § ׁ ¤
פח ּ§כ © § §

I

 Iזוהר תהלים I

I

אחרונה כנ"ל ,ועל ידי זה זוכה להעלות מדת המלכות עד
מוחין עילאין ,הנרמזין בולשרק'ה בנ'י אתונ'ו שהס"ת גימ'
אהי"ה רומז לבינה )זוה"ק ג ,קח ע"ב( ,ור"ת של ב'ני א'תונו
א"ב ,רומז לחכמה עילאה הנקרא אבא )שם ,רצ.(.
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ודר
לדר ¨ Ÿ
'מים :צ § Ÿ
בר¦ %נ ¨ּצב ּ©ב ¨ ¨ ¦
יהו  §דּ ¨ §
פט §ל עוֹ ¨לם § ¨Ÿ
עמד ּו ©ה ּיוֹ ם
למש ּ¨פ ¤טי§ ¨ %
עמד :צא § ¦ ׁ §
ותŸ £
ארץ © ּ©
ננת ¤ ¤
נתּ %כוֹ © § ּ¨
¡אמ ּו ¨ ¤
אבדתי
עש ¨עי ¨אז ¨ © § ּ¦
רת©ׁ %שªׁ £
עבדי :%צב ל ּו ¥לי תוֹ ¨ §
הכŸל ¤ ¨ £
ּ¦כי © ּ
יתני:
אש ּ©כח ּ ¦פ ּק ּו¤די¦ּ %כי ¨בם ¦ח ¦ּי ¨ ¦
בעניי :צג §לעוֹ ¨לם א § ׁ ¤
§ ¨ §¦
דרש ּ¦תי :צה ¦לי ¦ק ּו ּו
פק ּו¤די§ ׁ ¨ ¨ %
אני הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
צד §ל¦ £ %
יעני ּ¦כי ¦ ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
לדינא

לעולם ה' )קיט-ל ,פט(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ל[ לדינא ,התפלל
אחר תפלתך במנחה ואת זכי בדין.

I

I

 Iזוהר תהלים I
למעלה
אחריו ְ ַ ְ ָ
ורֹודפת ַ ֲ ָ
מעידה ְ ֶ ֶ
ֹוׂשה ְ ִ ָ
ׁשאדם ע ֶ
הּמצוה ֶ ָ ָ
ַ ִ ְָ

אש ◌ַ ּכח ּ ◌ִפ ּק ּו ◌ֶדי& וגו' )קיט ,צג( :
◌ְלעוֹ ◌ָלם א ◌ֶ ׁ ◌ְ
אש ◌ַּכח פקודיך כי בם חייתני .אמר
תורה[ ◌ְלעוֹ ◌ָלם א ◌ֶ ׁ ◌ְ
רבי אלעזר בוא וראה מצות התורה עליונות הן למעלה ,אם
בא אדם ועשה מצוה אחת ,מצוה זו עומדת לפני הקב"ה
ומתעטרת לפניו ,ואומרת פלוני עשה אותי ומן פלוני אני,
לפי שהוא מעורר עשיה כזו למעלה ,כדמיון שהוא מעורר
עשיית המצוה למטה כמו כן נתעורר למעלה ,ועושה בזה
שלום למעלה ולמטה ,כמש"כ )ישעי' כז( או יחזיק במעוזי
יעשה שלום לי שלום יעשה לי ,יעשה שלום לי למעלה,
שלום יעשה לי למטה ,אשרי חלקו של אדם זה שעושה
מצות התורה.
]זוהר ח"ג )דף קיח (.זוהר
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ראיתי
כלה ¨ ¦ ¦
לכל ּ¦ת § ¨
את ּבוֹ ¨נן :צו § ¨
עדתי§ ¤ %
דני ¤ Ÿ ¥
לאב¦ ¥
רש ¦עים § © ּ§
§ ׁ¨
מאד:
מצותŸ § %
רחבה ¦ § ¨ §
¥קץ § ¨ ¨
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כו לחודש
צז

I

יחתי:
רת¨ּ %כל ©ה ּיוֹ ם ¦היא ¦שׂ ¨ ¦
אהבתי תוֹ ¨ ¤
¨מ ה ¨ © § ּ¦

 Iשימוש תהלים I

צח

מאיבי
© §Ÿ ¥

I

לחשישת יד ימנית
מה אהבתי )קיט-מ ,צז(] :שימוש תהלים לפרק קיט-מ[ לחשישת יד ימין
לחוש עליו ז' זמנין בג' ימים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּכל
למדנּו ֶ ָ
ׂשיחתי ֶא ָּלא ִמ ָּכאן ָ ַ ְ
להיֹות ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִ ָ ִ
ֵאיָ 3יכֹול ִ ְ
ּכאּלּו
הרי ֶזה ְ ִ
אמ ָּתתֹו ֲ ֵ
הּדין ַעל ֲ ִ
ׁשלים ַ ִ
לה ְ ִ
ּבּתֹורה ְ ַ
ׁשּמתיּגע ַ ָ
ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ ַ
הּתֹורה
קּים ָּכל ַ ָ
ִֵ
רת& וגו' )קיט ,צז( ] :זוהר ח"ב )דף כז (.זוהר תורה[ ◌ָמה
אהב ּ ◌ִתי תוֹ ◌ָ ◌ֶ
◌ָמה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יחתי .רבי יהודה פתח
ש ◌ָ ◌ִ
רתּ ָ◌ :כל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ִהיא ◌ִ ׂ
אהבתי תוֹ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ואמר מה אהבתי תורתך וגו' ,וכתוב חצות לילה אקום
להודות לך וגו' ,בוא וראה הלא דוד היה מלך ישראל והיה
צריך לשפוט העם ולהנהיג לישראל כרועה עדרו ינהל שלא
יסורו מן דרך האמת ,והרי בלילה כתוב חצות לילה אקום
להודות לך על משפטי צדקך ,והוא היה עוסק בתורה
ובתשבחות של הקב"ה עד שהאיר הבקר ,והוא היה מעורר
השחר כמו שכתוב עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה
שחר ,וכאשר בא היום אמר מקרא זה מה אהבתי תורתך כל
היום היא שיחתי ,איך יכול להיות כל היום היא שיחתי ,אלא
מכאן למדנו שכל מי שמתיגע בתורה להשלים הדין על
אמתתו ,הרי זה כאילו קיים כל התורה ,לפיכך כל היום היא
תהלים ספר חמישי | כו לחודש

1196

זוﬣר תהים

סדר הלימוד

ליום ד אב

מלמ©די
מכל § © ּ§
מצוֹ ¤ת¦ּ %כי §לעוֹ ¨לם ¦היא ¦לי :צט ¦ ּ¨
מני ¦ §
חכ ¦ ¥
ּ§ת © ּ§
אתבוֹ ¨נן ּ¦כי
קנים ּ § ¤
יחה ¦œלי :ק ¦מ § ּז ¦ ¥
עדוֹ ¤תי¦ %שׂ ¨
לתי ּ¦כי § ¥
השׂ ּ©כ § ּ¦
¦ §
למען
לאתי © § ¨
ארח ¨רע ּ¨כ ¦ ¦
מכל ©Ÿ
נצרתי :קא ¦ ּ¨
פק ּו¤די¦ּ § ¨ ¨ %
¦ ּ
רגלי § © ©
אתה
סרתי ּ¦כי © ּ¨
ממ ׁ §ש ּ¨פ ¤טי %א ¨ § ּ¦
בר :%קב ¦ ּ¦
מר §דּ ¨ ¤
אש Ÿ
§ׁ ¤
מדּ © ׁ
לפי:
בש § ¦
אמרת§ ¦ %
לחכי ¦ § ¨ ¤
מלצ ּו § ¦ ּ¦
רתני :קג ©מה ּ¦נ § §
הוֹ ¦ ¨ ¥
ארח ׁ¨ש ¤קר:
נאתי ּ¨כל ©Ÿ
אתבוֹ ¨נן ©על ּ¥כן שׂ¨ ¦ ¥
מפ ּק ּו¤דיּ § ¤ %
קד ¦ ּ ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

שיחתי ,בוא וראה ביום התיגע בתורה להשלים משפטי
אמת ,ובלילה היה עוסק בשירות ותשבחות עד שהאיר היום,
מה הטעם שכל היום עסק בהשלמת משפטים ,בשביל
להכליל השמאל בהימין קנב ובלילה בשביל להכליל מדרגת
הלילה במדת היום.
זיו הזוהר
קנב .משפט של דין היינו בחינת שמאל ,והיום הוא בחי' ימין ,ולילה
היינו בחינת דין ,שירה וזמרה בשמחה היינו בחי' חסד ורחמים ,וע"י
התכללות הזאת נעשה המתקת הדין:
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עתי
נש ּ©ב § ּ¦
¦ ׁ§

I

לצאת לדרך
נר לרגלי )קיט-נ ,קה(] :שימוש תהלים לפרק קיט-נ[ התפלל בעת שתצא
לדרך ותנצל מכל צרה.

I

I

 Iזוהר תהלים I
לקיים נר לרגלי דברך לדבק הכל לתורה

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי )קיט-נ ,קה( :
מאמרים בסוף בראשית[ )ליל ב'( איתא בגמרא הרגיל בנר הויין
ליה בנים תלמידי חכמים וברש"י דכתיב כי נר מצוה ותורה
אור ,בחנוכה יכולים להגיע לאור התורה כי היונים רצו
להשכיחם תורתך ואחר כך נעשה ההיפך מזה ,איש ישראל
צריך לקשר עצמו לתורה שזה יהיה אצלו הרגילות ,אאז"ל
אמר בשם אאזז"ל דהרגיל בנר היינו שהולך מכל הרגילות
וממשיך ומדבק הכל לתורה וזהו דכתיב נר לרגלי דברך,
בברכת התורה מתפללים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי
צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה כי זה הוא
כח התורה שעושה פירות ופירי פירות ונעשה מהכל תורה,
כתיב חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ואיתא בכל יום
ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית
אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי
מדרשות ,היינו שהכניס כח התורה לכל המקומות שיהיו רק
על פי התורה והיה עושה מכל המעשים תורה ,כל העולם
]אמרי אמת תוספת
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לא נברא אלא בכח התורה ולכן צריכים לעשות מכל
המעשים תורה ,איתא ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח
מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחלה וכו' דכתיב על
עזבם את תורתי וגו' ולא הלכו בה ,הכוונה כי צריך לדבק
כל המחשבות שיהיו רק מכח התורה ומהאי טעמא מברכין
ברכת התורה בתחלת היום ואין מברכין שוב בכל שעה
שלומדים כי אין להפסיק אפילו רגע אחד בלי תורה והיינו
שאין מברכין בתורה תחלה דייקא שלא היו דבקים בתורה
כל היום ,היונים רצו להרע עוד יותר שהיה להם משהו חלק
ושייכות לתורה כי התורה נכתבת יונית דכתיב יפת אלקים
ליפת וישכון באהלי שם ,ועל ידי זה היה להם שליטה ורצו
לערב אור התורה בחכמות חיצוניות ורצו לעשות מהתורה
חכמה חיצונית וזהו שאיתא שאמר המלך לחכמים כתבו לי
את התורה בלשון יונית ,אולם איתא למשמאילים בה סמא
דמותא שעבורם התורה היא עוד סם המות ,וכשנצחום
ישראל נעשה הדבר אצלם להיפך שיש להם כח לעשות
אפילו מחיצוניות תורה ובכל מקום שיש יותר הסתר יכולים
הם לברר שיש שם כח התורה ,אאז"ל אמר על מימרא דר'
תנחום מאי דכתיב והבור רק אין בו מים וכו' מים אין בו אבל
נחשים ועקרבים יש בו שהפירוש הוא שאם אין מים שהם
תורה אז נעשה נחשים ועקרבים ,וזה הסמיכות למימרא
הקודמת דר' תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה
פסולה כי נר חנוכה מרמז לת"ח דהרגיל בנר הויין ליה בנים
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ת"ח ות"ח צריך שמירה ביותר כדאיתא ובתלמידי חכמים
יותר מכולם ,כתיב אני חכמה שכנתי ערמה ואיתא כיון
שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית ולכן ובתלמידי
חכמים יותר מכולם ,והעצה לזה לקיים נר לרגלי דברך לדבק
הכל לתורה.
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לבקש צרכך
סעפים )קיט-ס ,קיג(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ס[ בעת שיש לך כלום
בקשה התפלל זה ואחר בקש.

I

 Iזוהר תהלים I

I

עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים
סעפים שנאתי )קיט-ס ,קיג( ] :מדרש תהלים[ סעפים שנאתי .אמר
שלמה )משלי ח ,יג( יראת ה' שנאת רע .כך הקב"ה
שונא למי שהוא שונא דרך החיים והולך דרך הרע .א"ל דוד,
כל מה שאתה שונא אני שונא .לכך נאמר ,סעפים וגו' .ומהו
סעפים ,כל מי שפורש מדרכיו של הקב"ה .וכן הוא אומר,
)יחזקאל לא ,ו( בסעפותיו קננו כל עוף השמים .רוצה לומר,
סעפים .וכן אליהו אמר) ,מלכים א יח ,כא( עד מתי אתם פוסחים
על שתי הסעיפים .אמר ,לא תאחזו החבל בשתי ראשים,
בחרו לכם היום למי תעבדון וגו' .סעפים שנאתי ,אלו הם
בני אדם שמחשבין יראת אלהים מתוך ייסוריהן ולא
מאהבה ,וגם מי שפורש מדרכי האלהים והולך בדרכי בני
אדם .אמר דוד ,לא עשיתי אני אותם לא באונס ולא ביראה
אלא באהבה ,שנאמר ,ותורתך אהבתי .שנאתי מה ששנאת,
אהבתי מה שאהבת .בשר ודם פורש כתב גזרתו והכל עושין
אותם ,אף על פי שעושין אותם אינם עושין אלא מיראה .אני
איני כן ,אלא מאהבה של תורה אני עושה אותה .וכן הוא
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I

אומר ,מה אהבתי וגו' .ובשביל שאהבתי אותה אל תניחני,
אלא ,סתרי ומגני אתה .דבר אחר סתרי ומגני אתה וגו'.
לאיזה דבר ,שאמרת לאברהם) ,בראשית טו ,א( אל תירא אברם
אנכי מגן לך וגו' .וכן הוא אומר )שמואל-ב כב ,לו( ותתן לי מגן
ישעך .ולא לעצמי ,אלא לכל מי שבוטח בך .וכן הוא אומר,
)שם ,לא( מגן הוא לכל החוסים בו .לכך נאמר ,סתרי ומגני
אתה וגו' .סורו ממני מרעים וגו' .זה דואג ואחיתופל ,שהיה
אומר להם ,מה אתם דוחפים לי הניחו לי שעה אחת שאשב
ואעסוק בתורה .וכן הוא אומר לשאול) ,שמואל-א כו ,יט( ועתה
ישמע נא אדוני את דברי עבדך וגו' כי גרשוני היום מהסתפח
בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים .וכי אלהים אחרים
היה עובד ,אלא אמר דוד ,בשביל שרדפוני ואיני עוסק
בתורה כאלו אלהים אחרים אני עובד .לכך נאמר ,סורו ממני
מרעים וגו' .סמכני כאמרתך וגו' .באיזו אמירה ,כשם
שאמרת) ,תהלים קמה ,יד( סומך ה' לכל הנופלים .וכן הוא אומר,
)שם לז ,כד( כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו .אמרתי שאתה
סומך ,סמכני כאמרתך וגו' .שברתי שאעשה את התורה תן
לי חיים ואני עושה את התורה ואיני מתבייש .סעדני
ואושעה וגו' .כך אמר דוד ,יסעדני שיהא בי כח לעמוד
בייסורין שאתה מביא עלי ,בשביל שתושיעני .הלכתי לשנות
פרק א' ולא היה בי כח ,סעדני .אם אבוא לידי מצוה ולא
הייתי יכול לעשותה ,סעדני ואושעה .וכן הוא אומר) ,תהלים
יח ,לו( וימינך תסעדני .מכאן אתה למד ,שאין הקב"ה מושיע
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I

לישראל אלא על שעוסקים בתורה .לכך נאמר ,סעדני
ואושעה.

כשבאו ולמדו את התורה ,בשקר וברמיות למדוה .לכך נאמר,
כי שקר תרמיתם.
סלית כל שוגים מחקיך וגו' )קיט-ס ,קיח( מהו סלית כל שוגים,
החוטאים ,בא דואג ולמד את התורה ולא עשה אותה,
וחלפת אותו .בא אחיתופל מעלה פנים ולמד את התורה ולא
קיימה ,וחלפת אותו .למה היו דומין דואג ואחיתופל ,לבית
מלא תבן לאחר ימים פנה בעל הבית וטחו בטיט ,אף על פי
שטחו בטיט חורין מלאים תבן ,נפל הטיט התחיל התבן
יוצא מן החורין .כך היו גם אלו ,באו ולמדו כל דקדוקי
תורה ולבבם מלא הוללות .לכך נאמר ,סלית כל שוגים
מחקיך .כי שקר תרמיתם .מהו כי שקר תרמיתם ,כשבאו
ולמדו את התורה ,בשקר וברמיות למדוה .לכך נאמר ,כי
שקר תרמיתם .סיגים השבת כל רשעי ארץ .מהו ,סיגים
השבת .האשכול הזה ,כל זמן שיש בו ענבים הוא נתון ביד
אדם .אכל הענבים עושה סוגים ,והנשאר משליכו לארץ .כך
אלו .הכל סג יחדו נאלחו .לכך נאמר ,סיגים השבת וגו' .סמר
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מפחדך בשרי .מפחד של גיהנם .וכן הוא אומר,
פחדו בציון חטאים .אמר לו הקב"ה ,פחדת ,אשריך .שנאמר
)משלי כח ,יד( אשרי אדם מפחד תמיד.
)ישעיה לג ,יד(
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הבינני § ¨ § ¥
אהבתי
רת :%קכז ©על ּ¥כן ¨ © § ּ¦
הפר ּו ּתוֹ ¨ ¤
ליהו  ¥ ¥
לעשׂ וֹ ת © ¨Ÿ
©£

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת יד שמאלי
עשיתי )קיט-ע ,קכא(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ע[ לחשישת יד שמאל,
לחוש עליו ז' זמנין בג' ימים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

לח ֵּבר
הּזאת ְ ַ
העת ַ ֹ
ות ֵּקן ֶאת ָ ֵ
ּכאּלּו ָע ָׂשה ְ ִ
ּבּתֹורה ְ ִ
ׁשּמׁשּתּדל ַ ָ
ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
ֹותּה ִעם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
א ָ
לעשׂ וֹ ת ◌ַלה' וגו' )קיט-ע ,קכו( ] :זוהר פ' וירא )דף קטזַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ
רתַ◌ .,מה
הפר ּו תוֹ ◌ָ ◌ֶ
לעשוֹ ת ◌ַלה' ◌ֵ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קיט( ◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ ׂ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ַלה'? ◌ֶ ◌ָּ
נסת
אבל ◌ֵעת  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהָ◌ ֲ◌ ,
אלא ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶ ּזה ◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ ׂ
בכל ◌ֵעת
ואל ◌ָיבא ◌ְ ◌ָ
אמר )ויקרא טז( ◌ְ ◌ַ
קראת ◌ֵעתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
ּ
אמר )משלי ז(
בכל ◌ֵעת? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יבא ◌ְ ◌ָ
ואל ◌ָ ֹ
דשַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
הק ◌ ׁ
◌ֶאל ◌ַ ּ ֶֹ
ּ
זרה
אש ◌ָ ◌ָ
לפני ה' ◌ֵ ׁ
קריב ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וזה ּו )ויקרא י( ◌ַו ◌ַי ◌ְ ◌ִ
זרהֶ◌ ְ◌ .
מא.ה ◌ָ ◌ָ
מרָ◌ ִ◌ ֵ◌ ,
לש ◌ָ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
ּ
להתקרב
לכֹל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
זמן ◌ַ ּ
לה ◌ֵעת ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
הט ◌ַעם ◌ֵעת? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵי ׁש ◌ָ ּ
ואני
אמר )תהלים סט( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להתחבר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להיוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מאירה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב ח(
לעשוֹ ת ◌ַלה'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶ
תפל ◌ִתי ◌ְל ,ה' ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ןׂ ָ◌ ַ◌ .
עש ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֵשםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּכ ◌ִ ּ
שה ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ּ
ותקן
אל ּו ◌ָע ◌ָ ׂ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
תה ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא )תפארת(.
העת ◌ַה ּ ֹזאת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ
לחבר אוֹ ◌ָ ּ
תהלים ספר חמישי | כו לחודש
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רתי
י' § ּ¦
כל ¦ ¨
מפז :קכח ©על ּ¥כן ּ¨כל ּ¦פ ּק ּו¥די Ÿ
מצוֹ ¤תי¦ %מ ּ¨ז ¨הב ּו ¦ ּ¨
¦ §
נאתי:
ש ¤קר שׂ¨ ¦ ¥
ארח ׁ¤
ּ̈כל ©Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

רת,,
הפר ּו תוֹ ◌ָ ◌ֶ
רתֶ◌ ׁ .,ש ◌ִא ּל ּו א ◌ֵ ◌ֵ
הפר ּו תוֹ ◌ָ ◌ֶ
וכל ◌ָ ּכָ◌ ,ל ּ◌ָמה? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
ּ
ּ
למים.
ראל ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִמ ◌ִי ◌ְ ׂ
נמצא ◌ֵפר ּוד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
א ◌ִ ◌ְ ◌ָ

מׁשּתּדלים ָּבּה,
אדם ִ ְ ַ ְ ִ
ּובני ָ ָ
ֹולם ְ ֵ
מתקּימת ָּבע ָ
ּתֹורה ִ ְ ַ ֶ ֶ
ׁשה ָ
זמן ֶ ַ
ּבכל ְ ַ
ְָ
ּבכל
וׂשמח ְ ָ
ידיו ְ ָ ֵ ַ
ּבמע ֵׂשי ָ ָ
ׂשמח ְ ַ ֲ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָ ֵ ַ
ּכביכֹול ַ ָ
ְִָ
העֹולמֹות
ָ ָ
לעשׂ וֹ ת ◌ַלה' וגו' )קיט-ע ,קכו( ] :זוהר פ' תרומה )דף קנ"הָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ
רת.,
הפר ּו ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
לעשוֹ ת ◌ַלה' ◌ֵ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קיט( ◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ ׂ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
לעשוֹ ת ◌ַלה' -
אבל ◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ ׂ
החבריםָ◌ ֲ◌ .
פרש ּוה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נתב ◌ֵאר ּו ◌ֵ ◌ְ ׁ
ּ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ָ ּב ּה,
אדם ◌ִ ׁ ◌ְ
בני ◌ָ ◌ָ
מתק ◌ֶ ּי ◌ֶמת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
ביכוֹ ל ◌ַ ◌ָ ּ
מח ◌ְ ּב ◌ָכל
וש ◌ֵ ◌ַ
ידיו ◌ְ ◌ָ ׂ
מעשי ◌ָ ◌ָ
מח ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ש ◌ֵ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ׂ
◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּו ◌ָמםְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
וארץ עוֹ ◌ְ ◌ִ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וש ◌ַ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
להם:
מליה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְואוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ֶ
הפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מקבץ ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
העם ◌ַ ◌ָ ּ
מתעט ◌ֶרת
רתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
ארץֶ◌ ׁ ,ש ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ִלי ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ְרא ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
אמר ּ◌ֶתם )תהלים ח( ◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש
אתם ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
ידי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
מעשי ◌ָ ◌ַ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
בילם! ◌ְרא ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
עמוֹ ִ◌ ,מ ◌ָ ּיד
מחת ◌ִ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
והםְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם רוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ִ ׂ
תזכ ◌ֶרנּ ּוֵ◌ ְ◌ .
◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
רבוֹ ◌ָנם ◌ְּב ◌ַ ּ
אחד
ראל גּ וֹ י ◌ֶ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
כעמְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ׂ
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים) ,שמואל ב ז( ּו ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ביכוֹ "ל ּ◌ָת ׁ ◌ַש ׁש
מהתוֹ ◌ָרהִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ָ
מתב ּ◌ְט ◌ִלים ◌ֵ ◌ַ ּ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ש ◌ָ ◌ֵ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ארץּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ה.מים
צבא ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וכל ◌ְ ◌ָ
ואז ◌ָ ּכת ּובָ◌ ְ◌ ,
ילדֶ◌ּ ,ת ׁ ◌ִשיָ◌ ְ◌ .
כחוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב צ ּור ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ֹּ
לעשוֹ ת ◌ַלה' .אוֹ ◌ָתם )בני העולם(
עליוַ◌ ְ◌ .
עמדים ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ֵעת ◌ַ ◌ֲ ׂ
מעשים
ולעשוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
מתנים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
לש ◌ֵנּ ס ◌ָ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
להם ◌ְ ׁ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֶ
יקים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּוׁ ֵ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
תהלים ספר חמישי | כו לחודש
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יקים
יתח ◌ֵ ּזק ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִריםְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רת,,
הפר ּו ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֵ
בהמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
במ ◌ֲחנוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ָ ּב ּה ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ

תהלים ספר חמישי | כו לחודש

סדר הלימוד

ליום ז אב

זוﬣר תהים

1207

נפשי :קל ּ¥פ ©תח
נצרתם © § ׁ ¦
עדוֹ ¤תי© %על ּ¥כן § ¨ ¨ ©
קכט ּ §פ ¨לאוֹ ת § ¥
אפה ּ¦כי
ואש ¨ ¨
פערתי ¨ § ׁ ¤
תיים :קלא ּ¦פי ¨ © § ּ¦
מבין ּ §פ ¨ ¦
יאיר ¦ ¥
ברי¦ ¨ %
§דּ ¨ ¤
לאהבי
מש ּ¨פט § ¥ £ Ÿ
וח ּ¥נ ¦ני ּ§כ ¦ ׁ §
אלי § ¨
יאבתי :קלב ּ§פ ¥נה © ¥
למצוֹ ¤תי¦ּ § ¨ ¨ %
§¦ §
און:
ואל ּ©ת ׁ §ש ¤לט ּ¦בי ¨כל ¨ ¤
אמרת© § %
הכן ּ§ב ¦ § ¨ ¤
עמי ¨ ¥
ׁ §ש ¤מ :%קלג ּ §פ ¨ ©
מרה ּ ¦פ ּק ּו¤די :%קלה ּ¨פ ¤ני%
ואש § ¨
אדם § § ׁ ¤
מעשק ¨ ¨
דני ¤ׁ Ÿ ¥
קלד ּ §פ¦ ¥
מים ¨ §ירד ּו
לגי © ¦
חקי :%קלו ּ©פ § ¥
דני ¤את ¤ּ ª
ולמ¦ ¥
עבדּ §ּ © § %
האר ּ§ב © § ¤
¨¥
רת:%
עיני ©על א ׁ¨ש §מר ּו תוֹ ¨ ¤
¨ ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

לנפוח אף שמאלי
פלאות )קיט-פ ,קכט(] :שימוש תהלים לפרק קיט-פ[ לנפוח האף
השמאלי לחוש על שמן ומשחהו.

I
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I

לפני
חּטאתיכם ִ ְ ֵ
אתכם ִמ ֹּכל ַ ֹ ֵ ֶ
לטהר ֶ ְ ֶ
עליכם ְ ַ ֵ
יכּפר ֲ ֵ ֶ
הּזה ְ ַ ֵ
ִּכי ַבּיֹום ַ ֶ
ּתטהרּו
ה' ִ ְ ָ
רת&
עיני ◌ַעל א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו תוֹ ◌ָ ◌ֶ
ירד ּו ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ְ
לגי ◌ַ ◌ִ
ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ֵ
ימים -
אמ ּה ◌ֶ ◌ַירח ◌ָ ◌ִ
אביה ◌ְ ◌ֶ
בכתה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
חדש פ' כי תצא[ ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואת ◌ִ ◌ָּ
להר ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לפני
רחמים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבק ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
משה ◌ָ ◌ָ
עלה ֹ ׁ ◌ֶ
חד ׁש ◌ֱאל ּולֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ּו ֶֹ ◌
◌ַ ◌ָ ּ
העגלּ .ו ◌ִמּ .ום
ראל ◌ַעל )חטא( ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ליש ◌ָ ◌ֵ
מחל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ימיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִגּ ◌ָּלה ◌ֶאת
ירח ◌ָ ◌ִ
ואת ◌ִא ◌ָּמ ּה ◌ֶ ◌ַ
אביה ◌ְ ◌ֶ
בכתה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ֶזהּ ,ו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אמר )ויקרא יח(
התוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ערות ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ַ
וערות ◌ַ ּ
וערות ◌ִא ּ◌ְמ ,א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אמר )תהלים קיט(
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
תגלהַ◌ ְ◌ .
אביַ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ערות ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
והי ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
רתָ◌ ְ◌ .,
עיני ◌ַעל א ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו תוֹ ◌ָ ◌ֶ
מים ◌ָ ◌ְירד ּו ◌ֵ ◌ָ
לגי ◌ַ ◌ִ
ּ◌ַפ ◌ְ ◌ֵ
)קיט-פ ,קלו( ] :זוהר זוהר
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I

הכ ּפ ּו ◌ִרים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַרד מֹ ׁ ◌ֶשה
מהמ ◌ֶלּ ָ◌ ,כל ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַהה ּואַ◌ ,עד יוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ֵ ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶל,
ואז ◌ִ ◌ְנד ◌ַ ּבק ◌ַ ּ◌ֶ
תענית ◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַהה ּואָ◌ ְ◌ .
ראל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
והי ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
מההרָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
בעל ◌ָּת ּה
אליה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ואחר ◌ֵּכן ◌ָּתבוֹ א ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
אמר )דברים כא( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
בירהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַּב ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
ברית ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש6א
וכרת ּו ◌ְ ◌ִ
לא.הְ◌ ָ◌ ְ◌ .
ְוהיתה ◌ְלָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אנכי ּכוֹ ◌ֵרת
הנּ ה ◌ָ ֹ ◌ִ
אמר )שמות לד( ◌ִ ◌ֵ
זרהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יעבד ּו עוֹ ד ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ◌ְ
מס ◌ָכה א
אהי ◌ַ ּ◌ֵ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם )שם( ◌ֱ ◌ֵ
עמְ◌ ,וגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
נגד ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ּב ◌ִרית ◌ֶ ◌ֶ
תמכ ◌ֶר ◌ָנּ ה ◌ַּב ◌ָ ּכ ◌ֶסףַ◌ ,אל ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ֵ ּקר
מכר א ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
ועל ◌ֶזהּ ,ו ◌ָ ֹ
תעשה ◌ָּלַ◌ ְ◌ .,
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
תעש ּון
אמר )שמות כ( א ◌ַ ◌ֲ ׂ
כסףְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אהי ◌ֶ ◌ֶ
מתִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֱ ◌ֵ
נש ◌ָ ◌ְ
◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ֵהם ◌ִי ◌ְ ׂ
לכםְ◌ ׁ ַ◌ .
תעש ּו ◌ָ ◌ֶ
זהב א ◌ַ ◌ֲ ׂ
ואהי ◌ָ ◌ָ
◌ֵ
כסף ◌ֵ
אהי ◌ֶ ◌ֶ
אתי ◌ֱ ◌ֵ
◌ִ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
ענית ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עליהם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָגּ ◌ַזר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ונכרתה
עצם ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
תע ◌ֶנּ ה ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אשר א ◌ְ ◌4
פש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הנּ ◌ֶ ׁ
)ויקרא כג( ◌ִּכי ◌ָכל ◌ַ ◌ֶ
יהְּ◌ .כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
חטאיהםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכת ּוב )שם טז( ◌ִּכי
לכם ◌ָ ּכל ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
תכ ּ ◌ְפר ּו ◌ָ ◌ֶ
מעמ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ֶּ
לפני ה'
אתיכם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חט ◌ֵ ◌ֶ
מכל ◌ַ ּ ֹ
אתכם ◌ִ ּ ֹ
לטהר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
עליכם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יכ ּ ◌ֵפר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
טהר ּוַ◌ .עד ◌ָּכאן.
ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
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ית
מש ּ¨פ ¤טי :%קלח ¦צ ¦ ּו ¨
וישר ¦ ׁ §
יהו  § ¨ ׁ¨
אתה § ¨Ÿ
קלז ©צ ¦דּ יק © ּ¨
קנאתי ּ¦כי
תתני ¦ § ¨ ¦
צמ © § ¦
מאד :קלט ¦ ּ§
ואמ ּו ¨נה § Ÿ
עדתי¡ ¤ %
צדק ¤ Ÿ ¥
¤¤
ועבדּ %
מאד § © § §
אמרתŸ § %
צרי :קמ §צר ּו ¨פה ¦ § ¨ §
דברי¨ ¨ %
ׁ¨ש §כח ּו § ¨ ¤
כחתי:
ונבזה ּ¦פ ּªק¤די %א ׁ¨ש ¨ § ּ¦
אנכי § ¦ § ¤
צעיר ¨ ¦ Ÿ
ּ ¨¥£
אהבה :קמא ¨ ¦
אמת :קמג ©צר ּו ¨מצוֹ ק
רת¤ ¡ %
צדק §לעוֹ ¨לם §ותוֹ ¨ §
צדקת¤ ¤ %
קמב ¦ § ¨ §

I

 Iשימוש תהלים I

I

להשמיד השונאים
צדיק אתה ה' וישר משפטיך )קיט-צ ,קלז(] :שימוש תהלים החדש לפרק
קיט-צ[ פסוק  -צדיק אתה ה' וגו' - ,א .טוב מאוד לנצח במשפט,

יאמר אותו כמה פעמים קודם המשפט ויצדיק עליו את הדין וינצח
בדינו - .ב .כתוב לומר אותו כ"ד פעמים לפני הדיין - .ג .כל הרוצה
לומר או להוציא דבר שהאמת איתו ,יאמר י"ב פעמים כל אות צ.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ְ ֹ
מנחה ֶׁשל
ּתפּלת ִ ְ ָ
ּבׁשעת ְ ִ ַ
ֹולם ִ ְ ַ
ּתּלקּו ִמן ָהע ָ
ּׁשּנס ַ ְ
ׁשל ָׁשה ֵהם ֶ ִ ְ
נמצאת
ׁשאז ֵעת ָרצֹון ִ ְ ֵ
ׁשּבת ֶ ָ
ַָ
צדק ◌ְלעוֹ ◌ָלם וגו' )קיט ,קמב( ] :זוהר ח"ב )דף קנו (.זוהר
צדקת& ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אמת .למדנו
רתֶ◌ ֱ◌ :
צדק ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְותוֹ ◌ָ ◌ְ
צדקתֶ◌ ֶ◌ ,
תורה[ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
שלשה הם שנסתלקו מן העולם בשעת תפלת מנחה של
שבת שאז עת רצון נמצאת ,אחד משה נביא הנאמן
העליון ,ואחד יוסף הצדיק ,ואחד דוד המלך ,לפיכך אנו
אומרים ג' פסוקים של צדוק הדין במנחה של שבת ,אחד
הוא של יוסף הצדיק לראשונה ,וזהו צדקתך כהררי אל
משפטיך תהום רבה וגו' ,זה יוסף שהוא בלבדו כהררי
תהלים ספר חמישי | כו לחודש
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עדוֹ ¤תי§ %לעוֹ ¨לם
צדק § ¥
עש ¨עי :קמד ¤ ¤
מצוֹ ¤תי©ׁ %שªׁ £
מצא ּו ¦ני ¦ §
§¨
ואחיה:
הבינני § ¤ § ¤
¦¥ ¦ £

I

 Iזוהר תהלים I

I

העליונים קנג

ואחד משה נביא הנאמן ,וזהו
אל ככל הרים
שכתוב וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדולות וגו',
לפי שהוא נושא לכל הצדדים ימין ושמאל קנד ואחד הוא
דוד המלך ,וזהו שכתוב צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת,
לעולם זה דוד המלך קנה.
זיו הזוהר
קנג .כי כל הרים העליונים שהן הספירות העליונות משפיעות בספירת
יסוד צדיק והוא מקבל מכלן השפע להעבירו להמלכות :קנד .כי משה
שרשו הוא התפארת שהוא הכולל של הימין והשמאל של חסד ושל
גבורה :קנה .כי דוד מלך ישראל חי וקיים:
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חקי¤ %א ּצ¨Ÿרה:
יהו  ¤ּ ª
ענני § ¨Ÿ
בכל ¥לב ¦ ¥ £
ראתי § ¨
קמה ¨ק ¨ ¦
מתי
קדּ § ּ¦
עדתי :%קמז ¦ ©
מרה ¤ Ÿ ¥
ואש § ¨
יעני § § ׁ ¤
קראתי %הוֹ ׁ ¦ש ¦ ¥
קמו § ¨ ¦
עיני
קדּ מ ּו © ¥
יחלתי :קמח ¦ §
לדבר¦ּ § ¨ ¦ %
ואש ּ¥ו ¨עה )לדבריך( ¦ § ¨ §
©ב ּ¤נ ׁ¤שף ¨ ©ׁ £
כחסדּ %
מעה § © § ¤
יח ּ§ב ¦ § ¨ ¤
לשׂ ©
אש ªמרוֹ ת ¨ ¦
© ׁ§
אמרת :%קמט קוֹ ¦לי ׁ ¦ש § ¨
זמה
רדפי ¦ ּ¨
קרב ּו ¥ §Ÿ
מש ּ¨פ ¤ט© %ח ּ¥י ¦ני :קנ ¨ §
יהו  ּ§כ ¦ ׁ §
§ ¨Ÿ
וכל
יהו  § ¨
אתה § ¨Ÿ
רחק ּו :קנא ¨קרוֹ ב © ּ¨
רת¨ ¨ %
מתוֹ ¨ §
¦ ּ
מעדתי¦ּ %כי §לעוֹ ¨לם
ידעתי ¤ Ÿ ¥ ¥
קדם ¨ © § ּ¦
אמת :קנב ¤ ¤
מצוֹ ¤תי¤ ¡ %
¦ §
יסדתם:
§ © § ּ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת רגל שמאלית
קראתי )קיט-ק ,קמה(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ק[ לחשישת רגל
שמאל ,לחוש על שמן וורד ומשחהו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

שיפנה עצמו .לסביבות ישראל להשפיע להם די צרכיהם
קדם ידעתי מעדותיך כי לעולם יסדתם
אלימלך ,ליקוטי שושנה[ בהקדים לפרש על דרך הרמז,
כיצד עלה בכבש פירוש כיצד עולה ממדריגה למדרגה
ומפרש ופנה לסובב פירוש שיפנה עצמו .לסביבות ישראל
להשפיע להם די צרכיהם דרומית רוצה לומר הרוצה לבא
אל החכמה כמו הרוצה להחכים ידרים מזרחית פירוש מיד
בקומו בבוקר לא יפנה רק אל התורה שמזה יבא לו שיזריח
)קיט-ק ,קנב( ] :נועם
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I

אור גדול וזהו השמש יצא על הארץ פירוש כשיבא הבהירות
על הארץ הוא הגוף על ידי עסק התורה ולוט בא צוערה
רוצה לומר יצר הרע הנקרא לוט בא צוערה מלשון מצער
שנעשה מצער וקטן ,מזרחית צפונית פירוש ,עם האור הזה
יכול להשפיע השפעות וטובות גדולות שצריך לזה הצפנה
והטמנה גדולה שלא יבין המקטרג ע"ד שפרשתי הרוצה
להעשיר יצפין פירוש מי שרוצה להעשיר את ישראל
ולהמשיך עליהם השפעה צריך להצפין הדבר מן הקטרוג.
וזהו מצפון זהב יאתה על ידי שיצפין יבא זהב היינו
השפעות ,וזהו קדם רוצה לומר על ידי מזרח האור ידעתי
מעדותיך פירוש אוכל לדעת השני דברים הנקראים עדות
דהיינו מנורה היה בדרום ושולחן בצפון ונאמר בשניהם
עדות וזהו ידעתי מעדותיך שאוכל להשיג החכמה כדי
להשפיע כי לעולם יסדתם פירוש שכל זה יסדת בשביל
העולם כדי להשפיע להם.
טעמו וראו כי טוב ד' .ויש לפרש דהנה האדם אין רשאי
להנות מהעולם הזה הן אכילה ושתיה ,והן הראיה
שאדם רואה בעיניו שהם עיקר החמדה כדרך שאמרו עין
רואה ולב חומד ואם כן צריך האדם שכל ראיותיו לא יהיה
כי אם בדבר ד' וברוממותו לבחון בנפלאותיו ומובן ממילא
טעמו פירוש כל מה שתטעמו בפה היא אכילה ושתיה וראו
וכל מה שתראו זה לא יהיה הכל כי אם להבין כי טוב ד'
להכיר טובתו וגדולתו יתברך.
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ריבה
כחתי :קנד ¦ ¨
רת %א ׁ¨ש ¨ § ּ¦
צני ּ¦כי תוֹ ¨ §
וחל ¦ ¥
עניי § © ּ§
קנג §ר ¥אה ¨ § ¦
מרש ¦עים § ׁ
יש ּו ¨עה
לאמרת© %ח ּ¥י ¦ני :קנה ¨רחוֹ ק ¨ׁ § ¥
גאלני § ¦ § ¨ §
ריבי ּו § ¨ ¦ ¥
¦ ¦
חקי %א ¨ ¨ ׁ
רבים § ¨Ÿ
רחמי¦ּ © %
דרש ּו :קנו © ¤ £
ּ¦כי ¤ּ ª
יהו 
מעדוֹ ¤תי %א
וצרי § ¥ ¥
רדפי § ¨ ¨
רבים © §Ÿ
מש ּ¨פ ¤טי© %ח ּ¥י ¦ני :קנז © ּ¦
ּ§כ ¦ ׁ §

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת אוזן ימנית
ראה עניי )קיט-ר ,קנג(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ר[ לחשישת אוזן
ימנית ,אמור אותו במי בצל והטף טפה אחת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

מע ָׂשיו
רחמים ַעל ָּכל ַ ֲ
ּומתמ ֵּלא ַ ֲ ִ
רחמיםַ ְ ִ ,
מלא ַ ֲ ִ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא הּוא ָ ֵ
ַָ
מש ּ ◌ָפ ◌ֶטי& ◌ַח ◌ֵיּ ◌ִני )קיט-ר ,קנו( :
רבים ה' ◌ְּכ ◌ִ ׁ ◌ְ
רחמי& ◌ַ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לפני ◌ַה ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה,
ק"וָ◌ׁ [(:ש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,אין ◌ָדּ ◌ָבר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ְואת ◌ַה ּכֹל ◌ַ ◌ָ ּ
תש ּו ◌ָבה,
ואם ׁ ◌ָשב ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
ודּ איִ◌ ְ◌ .
מקבל ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ ◌ֶ
הכל
.פ ◌ַגם ֹ ּ ַ◌ -
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם ◌ַמה ◌ֶ ּ ◌ָ
ארח ◌ַח ◌ִ ּייםַ◌ ְ◌ .
נגדּ וֹ ַֹ ◌
מזמן ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ
הרי ◌ְ ◌ָּ◌ 4
ּ
הרי ◌ֲ ◌ִ ּ
אפל ּו ◌ְּב ◌ַמה ◌ֵֶ◌ .י ׁש ּבוֹ ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה,
והכל חוֹ ◌ֵזר ◌ַעל ּ◌ִת ּק ּונוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ִנתקן ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ְ ◌ָ
]זוהר פ' משפטים )דף

)לפני הקדוש ברוך הוא נקרא בו כי ה' צבאות יעץ ומי יפר .זהו סוד סתום .ועוד,
כאשר הקדושברוך הוא נשבע שבועה ,לא נשבע אלא אם לא יעשה תשובה ,שהרי
אין דבר שעומד בפני התשובה ,ועל הכל מכפר הקדוש ברוך הוא כאשר עושים

נאם ה'
אני ◌ְ ◌4
מקבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַחי ◌ֲ ◌ִ
תשובה שלמה( ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ערירי ◌ְוגוֹ '.
האי ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
וכת ּוב ◌ִּכ ◌ְתב ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
יהיה ◌ָ ּכ ◌ְ ◌ָניה ּו ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
◌ִּכי ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מכאן
אסר ◌ְ ּבנוֹ ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ ִ◌ .
יכניה ◌ַ ּ ◌ִ
בני ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תש ּו ◌ָבה ◌ָ ּכת ּובּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
ְואחר ׁ ◌ֶש ◌ָ.ב ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ ◌ַ ◌ַ
רזל,
לש ◌ָלאוֹ ת ◌ַּב ◌ְ ◌ֶ
וכמה ׁ ◌ַש ◌ְ ׁ ◌ְ
גזרת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֶּב ◌ֶרת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ֵ
ודינים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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אמרת %א
אשר ¦ § ¨ §
טטה ¤ׁ £
ואתקוֹ ¨ ¨
בגדים ¨ § ¤
ראיתי ¦ § Ÿ
נטיתי :קנח ¨ ¦ ¦
¨¦ ¦
חסדּ %
יהו  ּ§כ © § §
אהבתי § ¨Ÿ
פק ּו¤די¦ּ § ¨ ¨ %
ׁ¨ש ¨מר ּו :קנט § ¥
ראה ּ¦כי ¦ ּ
©ח ּ¥י ¦ני :קס ׁ Ÿ
צדק:%
מש ּ©פט ¦ § ¤
אמת ּו §לעוֹ ¨לם ּ¨כל ¦ ׁ §
בר¤ ¡ %
ראש §דּ ¨ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

ויצא ּו
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,ישעיהסו( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הת ׁש ּו ◌ָבהַ◌ ְ◌ .
לפני ◌ַ ּ◌ְ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ
אשר ּ ◌ָפ ׁ ◌ְשע ּו ◌ִ ּבי א ◌ָכת ּוב,
האנשים ◌ַה ּפֹ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִּביֶ◌ ׁ ֲ◌ .
פגרי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ ◌ְָורא ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ ּ
ש ּו.
.ע ׂ
להתנחם ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
לש ּוב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הפ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִּביֶ◌ ׁ .ש6א רוֹ ◌ִצים ◌ָ ׁ
אלא ◌ַ ּ ֹ
התנחמ ּוּ ָ◌ ַ◌ ,
לכן
מק ◌ֵּבל אוֹ ◌ָתםֵ◌ ָ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
אבל ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ֲ ◌ָ
ושב
צריָ◌ ׁ ְ◌ ,
פגם ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ִ
האדם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ׁ ◌ַשע ּבוֹ ּו ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ה ּוא
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וחס ◌ָ ◌ָ
מק ◌ֵּבל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ
לפניו ַ◌ ְ◌ -
◌ְ ◌ָ ◌ָ
רחמיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אמר
מעשיוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
רחמים ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מתמלא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
מעשיוּ ִ◌ ֲ◌ .
אפל ּו ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵהמוֹ ת ◌ְועוֹ פוֹ ת
ְורחמיו ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
)תהלים קמה( ◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רחמיוּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַעל ◌ְ ּב ◌ֵני
יעים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מגּ ◌ִ
עליהם ◌ַ ◌ִ
רחמיוִ◌ .אם ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יעים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מגּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
עליהם
יעים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מגּ ◌ִ
רחמיו ◌ַ ◌ִ
רבוֹ ◌ָנם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ִ ּ
מכ ◌ִירים ◌ְ ׁ ◌ַ
דעים ּו ◌ַ ◌ִּ
אדם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
רבים ה'
רחמיּ ִ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,שם קיט( ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
עליהםַ◌ ְ◌ .
ושוֹ ◌ִרים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ׁ
רחמיוּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַעל
יעים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מגּ ◌ִ
◌ְּכ ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפ ◌ֶטיַ◌ ,ח ◌ֵ ּי ◌ִניִ◌ .אם ◌ַעל ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַ ◌ִ
יקיםָּ◌ ֶ◌ .
כאביםּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם
עלי ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
צריְ◌ ,רפ ּו ◌ָאה? אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ִמי ◌ָ ◌ִ
◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
כאבים? ◌ֵ ◌ֶּ
צריכים ◌ְרפ ּו ◌ָאה
אלה אוֹ ◌ָתם ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעיםֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עלי ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ורחמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
יהי ּו ◌ֲעז ּו ◌ִבים
עליהם ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא )מרחם( ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כנגדּ וֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ויש ּוב ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
מהםׁ ָ◌ ְ◌ ,
מסת ּלק ◌ֵ ◌ֶ
ממנּ ּוְ◌ ,וה ּוא ֶ◌ ׁ -ש6א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ִ ּ◌ֶ
*מאל.
מקרב ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיןּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶחה ,דּ וֹ ◌ֶחה ◌ַּב ◌ְ ֹ
מקרב ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מהצד ◌ַה ◌ֶ ּזה
ּו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶחהַ◌ ,ה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
מקרבתִ◌ .מ ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזה דּ וֹ ◌ֶחה ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
מקרבּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מהם.
רחמיו ◌ֵ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א עוֹ ◌ֵזב ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
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 Iשימוש תהלים I

I

לפחד אויב
שרים )קיט-ש ,קסא(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ש[ לחשישת הראש
אמור אותו על שמן זית ושים במקום הכאב.
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I

הּתֹורה
האׁש ֶׁשל ַ ָ
ּבל ַּבת ָ ֵ
ּבל ַּבת ֵאׁשַ ְ .
מלא 3ה' ְ ַ
אליו ַ ְ ַ
וּירא ֵ ָ
ֵַָ
לתי& וגו'
הלּ ◌ְ ּ ◌ִ
ש ◌ַבע ◌ַ ּביּ וֹ ם ◌ִ ◌ַ
ׁ ◌ֶ
יהי
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .ב' ַ◌ -ו ּיֹ ◌ֶ
אהים ◌ֵאת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֵ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
אמר
יהוה .ד' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
רקיע ◌ַ ◌ֱ ◌ְ ◌ָ
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .ג' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
אוֹ ר ◌ַ ◌ֱ ◌ְ ֹ
הארץ
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אהים ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .ה' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ֱ ◌ִ ◌ַ
אהים ◌ִי ◌ָ ּקו ּו ◌ַ ּ◌ַ
◌ֱ ◌ִ
אהים
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .ז' ַ◌ -ו ּיֹ ◌ֶ
מארת ◌ַ ◌ֱ ◌ְ ◌ְ
יהי ◌ְ ֹ ֹ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
ַיהוה .ו' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ ◌ֱ ◌ַ ◌ָ
יהוה .ט'
הארץ ◌ַ ◌ֱ ◌ָ
אהים ּתוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .ח' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ַ ◌ֱ ◌ִ ◌ַ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְרצ ּו ◌ַ ◌ַּ
נתתי
הנּ ה ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אהים ◌ִ ◌ֵ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יהוה .י' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
אמר ◌ֱ ◌ִ
 ◌ַו ּ ֹי ◌ֶאהים ּ ◌ְפר ּו ּו ◌ְרב ּו ◌ַ ◌ֱ ◌ְ ּ
נגד ל"ב
ראשית ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הים ׁ ◌ֶשל ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ַיהוהֵ◌ .א ּל ּו ◌ֵהם ל"ב ◌ֱא ◌ִ
◌ ◌ֱ ◌ִ ◌ָ
אהים
אהים ◌ֵאת .ב' ְ◌ -ור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
בילים .א' ּ ְ◌ -ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
אהים ◌ֶאת
יהי אוֹ ר .ד' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
מרחפת ◌ַעל .ג' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הים ◌ָלאוֹ ר
קרא ◌ֱא ◌ִ
אהים ◌ֵ ּבין ◌ָהאוֹ ר .ו' ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
בדּ ל ◌ֱ ◌ִ
◌ָהאוֹ ר .ה' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ֵ
אהים ◌ֶאת
ש ◌ֱ ◌ִ
רקיע .ח' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ַע ׂ
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
יוֹ ם .ז' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
אהים
אמר ◌ֱ ◌ִ
מים .י' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
לרקיע ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
אהים ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
קרא ◌ֱ ◌ִ
הרקיע .ט' ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
)קיט-ש ,קסד( ] :זוהר זוהר חדש ,תקונא קדמאה[
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I

ארץ .יב' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא
אהים ◌ַל ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ֶ
קרא ◌ֱ ◌ִ
המ ◌ִים .יא' ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִי ◌ָ ּק ּו ּו ◌ַ ◌ָּ
הארץ .יד' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אהים ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ִּכי טוֹ ב .יג' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
עש
מארת .טז' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
יהי ◌ְ ֹ ֹ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ִּכי טוֹ ב .טו' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
ה.מים .יח' -
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אהים ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אתם ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵני .יז' ַ◌ -ו ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ֹ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
המ ◌ִים .כ' -
אהים ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ִּכי טוֹ ב .יט' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
יש ◌ְרצ ּו ◌ַ ◌ָּ
אהים ◌ִּכי טוֹ ב כב' -
הת ◌ִנּ ◌ִינם .כא' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
ברא ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
הארץ.
אהים ּתוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ֱ ◌ִ
לאמר .כג' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
אהים ◌ֵ ֹ
אתם ◌ֱ ◌ִ
ַויברָ◌ ֹ ,
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אהים ◌ִּכי טוֹ ב .כו
אהים ◌ֶאת ◌ַח ◌ַ ּית .כה' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
עש ◌ֱ ◌ִ
כד' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
האדם .כח' -
אהים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ברא ◌ֱ ◌ִ
שה .כז' ַ◌ -ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
נע ◌ֶ ׂ
אמר ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אהים ◌ַ ◌ֲ
אמר .ל'
אהים ◌ַו ּי ◌ֶ
אתם ◌ֱ ◌ִ
ויברָ◌ ֹ ,
אתוֹ  .כט' ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ -
אהים ◌ָ ּב ◌ָרא ֹ
צלם ◌ֱ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אהים ◌ִה ◌ֵנּ ה
אמר ◌ֱ ◌ִ
אהים ּ ◌ְפר ּו ּו ◌ְרב ּו .לא' ַ◌ -ו ּ ֹי ◌ֶ
להם ◌ֱ ◌ִ
אמר ◌ָ ◌ֶ
 ◌ַו ּ ֹי ◌ֶאהים ◌ַ ּב ּיוֹ ם
ויכל ◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ֶאת ◌ָ ּכל .א' ַ◌ ְ◌ ַ◌ -
ָנתתי .לב' ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
◌ ◌ַ ּ◌ִ
אשר ◌ָ ּב ◌ָרא
.ביעי .ג' ֶ◌ ׁ ֲ◌ -
אהים ◌ֶאת יוֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ויברִ◌ ֱ◌ ,
ה.ביעי .ב' ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ -
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
שוֹ תּ ֵ◌ .
אהים ׁ ◌ֶשל
ה.שה עוֹ ◌ִלים ◌ַעל ◌ָ ּכל ל"ב ◌ֱ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
לע ׂ
◌ֱ ◌ִ
אהים ◌ַ ◌ֲ
ּ
לבת
מלא ,ה' ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַּ
אליו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
וזה סוֹ ד )שמות ג( ◌ַו ◌ֵי ◌ָרא ◌ֵ ◌ָ
בראשיתֶ◌ ְ◌ .
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
לבי.
נקם ◌ְּב ◌ִ ◌ִ ּ
וזה ּו )ישעיה סג( ◌ִּכי יוֹ ם ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ְ◌ ,
האש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
לבת ◌ָ ◌ֵ ׁ
אשְּ◌ .ב ◌ַ ◌ַ ּ
◌ֵ ׁ
ּ
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים אוֹ ◌ִתיוֹ ת ׁ ◌ֶשל יהו"ה ◌ָבםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם
עלים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
בהם ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ֶ
אר ◌ָ ּב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
בעה ׁ ◌ֵשמוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
והם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ִנכללים ◌ְּב ◌ַבת ׁ ◌ֶש ◌ַבעֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ּ
אוֹ ◌ִתיוֹ ת אבג יתץ קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל
נאמר )תהלים קיט( ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ַּב ּיוֹ ם ◌ִ ◌ַּ
לתי.,
הל ◌ְ ּ◌ִ
עליהן ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
פזק שקו ציתֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
ּ
עמים.
ארצה ׁ ◌ֶש ◌ַבע ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
בהם ◌ַו ◌ִי ׁ ◌ְש ּ◌ַתח ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ֶ

הּׁשלֹום
ֹומד ֶא ָּלא ַעל ַ ָ
ֹולם ע ֵ
ֵאין ָהע ָ
רת& וגו'
לאהבי תוֹ ◌ָ ◌ֶ
שלוֹ ם ◌ָרב ◌ְ ֹ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ ◌ָ

)קיט,

קסה( :
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רתי ¦ ׁ
ואין ¨למוֹ ¦ § ׁ
עת%
ליש ּו ¨ §
מכשוֹ ל :קסו ¦שׂ ּ©ב § ּ¦
רת¥ § %
תוֹ ¨ ¤
עדתי%
נפשי ¤ Ÿ ¥
מרה © § ׁ ¦
יתי :קסז ׁ¨ש § ¨
עשׂ ¦
מצוֹ ¤תי¦ ¨ %
יהו  ּו ¦ §
§ ¨Ÿ
ועדתי¦ּ %כי ¨כל
פק ּו¤די¤ Ÿ ¥ § %
מאד :קסח ׁ¨ש © § ּ¦
ואהבם § Ÿ
¨ ¥ £Ÿ
מרתי ¦ ּ
נגדּ :%
רכי ¤ § ¤
§דּ ¨ ©

I

 Iזוהר תהלים I

I

מכשוֹ ל .אמר
ואין ◌ָלמוֹ ◌ִ ◌ְ ׁ
רתֵ◌ ְ◌ :
לאהבי תוֹ ◌ָ ◌ֶ
זוהר תורה[ ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ָרב ◌ְ ֹ ◌ֲ ◌ֵ
רבי יצחק בוא וראה שאין העולם עומד אלא על שלום,
כאשר ברא הקב"ה את העולם לא היה יכול להתקיים עד
שבא ושכן עליהם שלום ,ומה הוא ,זה השבת שהוא שלום
של העליונים והתחתונים ,ואז נתקיים העולם ,ומי שחולק
עליו יאבד מן העולם ,מחלוקת זה שחולק על השלום ,ומי
שחולק על השלום חולק על השם הקדוש ,לפי שהשם
הקדוש נקרא שלום ,רבי יוסי אמר כתוב שלום רב לאהבי
תורתך וגו' ,התורה היא שלום ,שכתוב )משלי ג( וכל
נתיבותיה שלום.
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הבינני:
דבר¦ ¥ ¦ £ %
יהו  ּ¦כ § ¨ §
לפני¨Ÿ § %
קרב ¦ר ּ¨נ ¦תי § ¨ ¤
קסט ּ¦ת § ©
ענה
ילני :קעא ּ©ת ּ©ב § ¨
אמרת© %ה ¦ ּצ ¦ ¥
לפני§ּ %כ ¦ § ¨ §
קע ּ¨תבוֹ א ּ§ת ¦ח ּ¨נ ¦תי § ¨ ¤
חקי :%קעב ּ©ת ©ען § ׁ
לשוֹ ¦ני
דני ¤ּ ª
תלמ¦ ¥
הלה ּ¦כי § © ּ§
פתי ּ§ת ¦ ּ¨
§שׂ ¨ ©

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחשישת אזן שמאלית
תקרב )קיט-ת ,קסט(] :שימוש תהלים לפרק קיט-ת[ לחשישת אוזן
שמאלית ,לחוש במי בצל והטף טפה אחת ,מי שחושש זרועותיו
וצדו האחת ופרסת רגליו כעין פרלסי"א אמור .אשרי ,תקרב,
במה ,שרים ,גמול ,ראה ,דבקה ,קראתי ,הורני ,צדיק ,ויבואוני,
פלאות ,זכור עשיתי ,חלקי ,סעפים ,טוב ,נר ,ידיך ,מה ,כלתה,
לעולם .והוא בדוק ומנוסה מאן דחשיש חרציה עשה לו קטרין.
אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך נח שם.

I

 Iזוהר תהלים I

I

כל עצמותי תאמרנה אמר דוד אני משבחך בכל אבריי
ומקיים בהן המצות
תבענה שפתי תהלה )קיט-ת ,קעא( :
רמז תשכג[ כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך .איתמר
צואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא רב הונא אמר
מותר לקרות קריאת שמע ,רב חסדא אמר אסור ,אמר רבא
מאי טעמא דרב חסדא דכתיב כל עצמותי תאמרנה ,מ"ט
דרב הונא אמר מותר לקרות קריאת שמע ,רב חסדא אמר
אסור ,אמר רבא מאי טעמא דרב חסדא דכתיב כל עצמותי
תאמרנה ,מ"ט דרב הונא דכתיב כל הנשמה תהלל יה .אמר
]ילקוט שמעוני תהלים פרק לה
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I

רבי תנחום אין לך כל אבר ואבר שלא קלס דוד להקב"ה בו.
קלסו בראשו דשנת בשמן ראשי .קלסו בעיניו אליך נשאתי
את עיני .קלסו בפיו תהלת ה' ידבר פי .קלסו בלשון ולשוני
תהגה צדקך .קלסו בגרונו נחר גרוני בקראי אליך ,קלסו
בשפתים תרננה שפתי ,קלסו בלב לבי ובשרי ירננו .קלסו
בקרביו וכל קרבי את שם קדשו .קלסו בידיו ברוך ה' צורי
המלמד ידי לקרב ,קלסו ברגליו רגלי עמדה במישור .סוף
דבר כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך .אמר דוד אע"פ
שקלסתיך בכל אלו עד עכשו איני יודע לקלס פי יספר
צדקותיך ,כי לא ידעתי ספורות .כל עצמותי תאמרנה אמר
דוד אני משבחך בכל אבריי ומקיים בהן המצות ,בראשי אני
רופפו וקורא בתפלתי ,בשערות ראשי אני מקיים לא תקיפו
פאת ראשכם ותפלין אני מניח בראשי) ,פד( בצוארי עטיפת
ציצית ,בעיני וראיתם אותו ,בפי תהלת ה' ידבר פי ,בשפתי
תבענה שפתי תהלה ,בזקני ולא תשחית את פאת זקנך,
בלשוני ולשוני תהגה צדקך ,בלבי בלבי צפנתי אמרתך.
בחזה הציצית אני משים כנגד הלב כל זמן שאני קורא
קריאת שמע שנאמר והיו הדברים האלה על לבבך ,מאחרי
ומלפני השלכתי שני כנפים של טלית כשאני עומד בתפלה,
יד ימנית אני כותב בה ומראה בה טעמי תורה ,יד שמאלית
בה אני קושר תפלין של יד ובה אני אוחז ציצית בזמן
קריאת שמע ,צפרנים לעשות בהם פריעה או מליקת העוף,
או שניהם יחד ובוהן להסתכל אור להבדלה ,כליותי אף
תהלים ספר חמישי | כו לחודש
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מצוֹ ¤תיּ¤ %צ¤דק :קעג ּ§ת ¦הי ¨ §יד¦ ¥§ ¨ § %
אמרת¦ּ %כי ¨כל ¦ §
¦ §¨ ¤
אבתי ¦ ׁ
עת¨Ÿ § %
ליש ּו ¨ §
בחרתי :קעד ּ¨ת © § ּ¦
פק ּו¤די¦ּ § ¨ ¨ %
¦ ּ
יהו 
מש ּ¨פ ¤ט%
תהללךּ¨ ּו ¦ ׁ §
נפשי ּו § © § ¤
עש ¨עי :קעה ּ§ת ¦חי © § ׁ ¦
רת©ׁ %שªׁ £
§ותוֹ ¨ §
מצוֹ ¤תי%
עבדּ ¦ּ %כי ¦ §
אבד ּ©ב ּ¥ק ׁש © § ¤
עיתי ּ§כשׂ ¤ה ¥ Ÿ
יעזרני :קעו ּ¨ת ¦ ¦
© ¦ ª§ £
כחתי:
א ׁ¨ש ¨ § ּ¦
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I

לילות יסרוני כליותי ,מעי ותורתך בתוך מעי ,קרבי וכל
קרבי את שם קדשו ,רגל ימין לחליצה ,רגל שמאל קודם
לשלש פסיעות אחר התפלה ,כרעים כריעת ברכים בתפלה,
הגיד מצות מילה ופריעה ,ברכים בהן אני עושה סנדיקוס
לילדים בשעת מילה ופריעה לכך נאמר כל עצמותי
תאמרנה ה' מי כמוך .מציל עני מחזק ממנו אלו ישראל
שהם נכנסין לתוך עובדי אלילים והקב"ה מצילם ,ואין עני
אלא ישראל שנאמר והשארתי בקרבך עם עני ודל ,כבש בין
שבעים זאבים מה יכול לעשות ,הוי מציל עני מחזק ממנו.
רבי יהושע בן לוי אמר זה יצר הרע ,בנוהג שבעולם אדם
גדל עם חברו שתים ושלש שנים הוא קושר עמו אהבה
וזה גדל עמו מנערותו ועד זקנותו ואם מצא להפילו בתוך
שבעים שנה הוא מפילו ,בתוך שמונים שנה הוא מפילו ,הוא
שדוד אמר מציל עני מחזק ממנו דאמר רבי אחא וכי יש גזלן
גדול מזה:
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רתה ּ¦לי
יהו  ּ©ב ¨ ּצ¨ ¨
המ£עלוֹ ת ¤אל § ¨Ÿ
א ׁ ¦שיר © ּ©
נפשי
ילה © § ׁ ¦
יהו  ©ה ¦ ּצ ¨
ענני :ב § ¨Ÿ
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 Iשימוש תהלים I

I

לעשות שלום
שיר המעלות אל ה' בצרתה )קכ ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכ[

בראותך נחש או עקרב התפלל השיר ז' פעמים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

וארץ,
ׁשמים ָ ָ ֶ
ּבבריאת ָ ַ ִ
ּברא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ִ ְ ִ ַ
ּתאבים ָ ָ
ׁשירים ְ ֵ ִ
ִ ִ
ּולׁשּבחֹו
לה ְּללֹו ְ ַ ְ
ּכדי ְ ַ
ְֵ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֶאל
ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֶאל ה'
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח )תהלים קכ( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראשיתּ ִ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
אבים ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ענניִ◌ ׁ .ש ◌ִירים ּ◌ְת ◌ֵ ◌ִ
קראתי ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רתה ◌ִּלי ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ַּב ◌ָ ּצ ◌ָ ◌ָ
ּ
.מים
הכלַ◌ .ה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לש ◌ְ ּבחוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא יוֹ ◌ֵצר ◌ַ ּ ֹ
להללוֹ ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
וארץְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
בריאת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מספ ◌ִרים ◌ְּכבוֹ ד ◌ֵאל,
ה.מים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
אמר )תהלים יט( ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לפניוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
הארץְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל
אמר )שם צו( ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מרת ׁ ◌ִש ◌ָירהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והארץ אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
.מים
נפלאוֹ ◌ָתיו ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
צרם ◌ַ ּב ◌ֲחזוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
לפאר ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ָ
מחים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אבים ּו ◌ְשׂ ◌ֵ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ּ◌ְת ◌ֵ ◌ִ
ּ
ּ
ותראהִ◌ ׁ ,שי"ר ּ◌ָת ◌ֵא"בְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר,
ראשיתַ◌ .ע ◌ֵין ◌ָ ּבאוֹ ◌ִתיוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בארץֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ְּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
איזה ה ּוא אוֹ ◌ָתם
בארץֶ◌ ֵ◌ ,
.מים ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
נפלאוֹ ◌ָתיו ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לאמר ׁ ◌ִשי"ר ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ּ◌ָת ◌ֵא"ב ◌ֵ ֹ
עליו ◌ַה ◌ָ.לוֹ ם אוֹ ◌ֵמרֵ◌ .א ּל ּו ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ ,
היה ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַה ◌ַּמ ◌ֲעלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמר )עמוס ט( ◌ַה ּבוֹ ◌ֶנה
ה.מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ה.ירים ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתן ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲעלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ◌ִ
מרםֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו
והיה אוֹ ◌ְ ◌ָ
להם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ודוד ◌ָּת ◌ַאב ◌ָ ◌ֶ
מעלוֹ ◌ָתוִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
.מים ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ִשיר ◌ָּת ◌ֵאב.
רתה ִ◌לּ י וגו' )קכ ,א( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף י[(:
ה' ◌ַ ּב ◌ָצּ ◌ָ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

לפני ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ּמלֵ ְ ִ 3
ּדוד ַה ֶ ֶ
אמר ָ ִ
ׁשּבחֹות ָ ַ
ות ְ ָ
ּכּמה ִׁשירֹות ְ ִ
ַָ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֶאל ה' וגו' )קכ ,א( :
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
ורב ◌ָדּ ◌ָגן
הארץ ◌ְ ֹ
ה.מים ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַמ ◌ֵנּ י ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מטל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
האהים ◌ִ ּ◌ַ
◌ ◌ְִוי ּ◌ֶתן ◌ְלִ◌ ֱ◌ ָ◌ ,
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אבל ]פתח רבי
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
אבאָ◌ ּ ַ◌ ,
ותירוֹ ׁשַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ִ
קראתי
רתה ◌ִּלי ◌ָ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֶאל ה' ◌ַּב ◌ָצּ ◌ָ ◌ָ
ראהִ◌ ׁ ,שיר ◌ַ ּ◌ַ
אבא ואמר[ ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ָ ◌ַ
ענניַּ◌ .כ ◌ָּמה ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
להתקין ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
והכל ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ולעשוֹ ת לוֹ ׁ ◌ֵשםְּ◌ ,כמוֹ
אמר ]לו[
וה.ירה ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ַ
עש ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֵשםָ◌ ִ◌ ַ◌ ְ◌ .
אמר )שמואל ב ח( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ליעקב ]של יעקב[.
שה ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראה ◌ַ ּ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
]זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמב[(:

רבי
נפשי וגו' )קכ ,ב( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמבּ ִ◌ ַ◌ [(:
ילה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
הצּ ◌ָ
ה' ◌ַ ◌ִ
אמר
ה.ירה ◌ַה ּזוֹ ]שהרי[ ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִ ◌ָ
יעקב ◌ָ ◌ַ
אמרֹ ֲ◌ ַ◌ ,
אלעזר ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשו ◌ִאם אָ◌ .אז
האתה ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ִני ◌ֵ ◌ָ ׂ
ואמשּ ְ◌ ,ב ◌ִני ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
אביו ◌ְגּ ׁ ◌ָשה ◌ָנא ◌ַ ◌ֲ ◌ְ◌ ׁ 4
לוֹ ◌ָ ◌ִ
יכיר
אביו ◌ַ ◌ִּ
צרה ◌ְגדוֹ ◌ָלהֶ◌ ׁ ,ש ּ ◌ָפ ◌ַחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
יעקב ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
היה ]היה[ ◌ַ ◌ֲ ֹ
]משום[ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ידיו ◌ִּכ ◌ֵידי
הכירוֹ ◌ִּכי ◌ָהיו ◌ָ ◌ָ
לפניוַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ְוא ◌ִ ◌ִּ
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּו ◌ַדע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ
קראתי
רתה ◌ִלי ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמרֶ◌ ,אל ה' ◌ַּב ◌ָ ּצ ◌ָ ◌ָ
ויברכה ּוָ◌ .אז ◌ָ ◌ַ
ערת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ
ש ◌ִ ֹ
אחיו ◌ְ ׂ
עשו ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ׂ
ּ
מ*פת ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ִ ◌ָּ
רמ ◌ָיה .זוֹ ◌ִהי
מל ׁשוֹ ן ◌ְ ◌ִ
נפשי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ילה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ענני .ה' ◌ַה ◌ִ ּצ ◌ָ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ש ◌ַפת
ה.קר ]מה הוא[ׂ ְ◌ .
ש ◌ַפת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
עשו ׁ ◌ָשר ּוי ◌ָ ּב ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ׂ
רגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ׂ
קללוֹ ת ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
חש ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ָ ׁ
הביא אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֶקרּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
התק ◌ֵּלל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
קללוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הביא ◌ְ ◌ָ
בעקמימ ּות ◌ֵ ◌ִ
בהתחכמ ּות ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
*דה ◌ְוצ ּו ◌ָדה ◌ִּלי
וצא ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
לעשוֵ◌ ְ◌ ,
יצחק ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ׂ
אמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
צחק,
תב ◌ֵרִ◌ ,מ ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
שו ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
ויצא ◌ֵע ◌ָ ׂ
באר ּו ◌ָהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
צידהּ ְ◌ ,ב ◌ֵה"אּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ
◌ָ ◌ִ
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לפני ה'ֶ◌ ׁ .ש ◌ִ ּ
ואברככה ◌ְוא יוֹ ◌ֵתר
אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אל ּו ◌ָ ◌ַ
ואברככה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
עזע ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
הזדּ ◌ֲ ◌ַ
ה.עה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יפהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
 ◌ָ ◌ֶלפני ה'ְּ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
◌ְכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
נחש ◌ֵמאוֹ ◌ָתן
אמרהּ ,ו ◌ַמה ◌ֶּ ֵ◌ .י ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ְ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְּ
יעקב.
וי.אר ◌ַ ◌ֲ ֹ
הק ◌ָללוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
עמוֹ .
יעקב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לפני ◌ַ ◌ֲ ֹ
מיכאלּ ,ו ◌ָבא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הזדּ ◌ֵּמן ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ההיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עה ◌ַ ◌ִוה.כינה ◌ִ ּ
◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
לפניו.
ברכוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעקב ּו ◌ֵ ◌ְ
עדן ◌ִעם ◌ַ ◌ֲ ֹ
וראה ◌ֶאת ◌ַגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
יצחקָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ְוידע ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ַ
חרדה
יצחק ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חרד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱ ◌ַ
יהנּ ֹםַ◌ ְ◌ ,
עמוֹ ◌ֵגּ ◌ִ
שוַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
כנס ◌ֵע ◌ָ ׂ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
נכנס ◌ִ ּ
היה ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַהה ּואָ◌ ּ .פ ◌ַתח
עשו א ◌ָ ◌ָ
חשב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ׂ
מאדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ׁ ◌ַ
דלה ◌ַעד ◌ְ ֹ
◌ְגּ ◌ָ
יעקב
הזדּ ּ◌ֵמן ◌ַ ◌ֲ ֹ
יהיהִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ואברכה ּו ◌ַגּ ם ◌ָ ּבר ּוֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ְואמרֵ◌ ֲ◌ ָ◌ ֲ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ַ
הביא ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ֹ
בעקמ ּו ◌ִמ ּי ּות ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
חכמה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יעקבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכמוֹ
ש ◌ַפת ׁ ◌ֶש ◌ֶקר.
וננטל ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָנּ ◌ָח ׁשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְ ׂ
הראשוֹ ןְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
להטעוֹ ת
עשה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ברי ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ָ ◌ָ ׂ
וכמה ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ַּכ ◌ָּמה ׁ ◌ֶש ◌ֶקר ◌ָ ◌ַ
אמרָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חכמה
יעקב ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קללוֹ ת ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ֲ ֹ
להביא ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולטֹל ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
אביוְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְוהטעה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להביא ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ּ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב
היתהַ◌ ְ◌ ,
מדּ ה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נגד ◌ִ ◌ָ
מדּ ה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
.מ ◌ַנע ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ◌ָּ
רחק
ות ◌ְ ◌ַ
ברכה ◌ַ ּ◌ִ
חפץ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ותבוֹ ◌ֵאה ּו ◌ְוא ◌ָ ◌ֵ
קללה ◌ַ ּ◌ְ
אהב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)תהלים קט( ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱ ◌ַ
מכל
המה ּו ◌ִ ּ ֹ
מכל ◌ַה ◌ְּב ◌ֵ ◌ָ
אתה ◌ִ ◌ָ ּ
עליו ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ג( ◌ָאר ּור ◌ַ ּ◌ָ
ממנּ ּוָ◌ ָ◌ .
◌ִ ּ◌ֶ
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ונטל ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
יעקב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונש ◌ָאר ּבוֹ ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ תּ ,ו ◌ָבא ◌ַ ◌ֲ ֹ
ה*דהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
◌ַח ◌ַ ּית ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
הב ◌ָרכוֹ ת.
◌ַ ◌ְּ

הּברכֹות
אֹותם ַ ְ ָ
מּׁשּלֹו ֶאת ָּכל ָ
ונטל ִ ֶ
יעקב ְ ָ ַ
ָּבא ַ ֲ ֹ
◌ַמה ◌ִיּ ּ ◌ֵתן ◌ָל* וגו' )קכ ,ג( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמבּ [(:ו ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ָמיו ׁ ◌ֶשל
חש ◌ַהה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ּכל
מהנּ ◌ָ ׁ
לטל ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
יעקב ◌ִ ּ ֹ
הראשוֹ ן נוֹ ◌ַעד ◌ַ ◌ֲ ֹ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
ודוד
מהםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
יצא ◌ֵ ◌ֶ
קללוֹ ת ◌ְוא ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָאר ◌ִעם ◌ְ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ַה ◌ָּלל ּוְ◌ ,וה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ּ
הק ◌ ׁ
דש) ,תהלים קכ( ◌ַמה ◌ִ ּי ּ◌ֵתן ◌ָל $וּ ◌ַמה ּיֹ ◌ִסיף ◌ָלָ◌ $ל ׁשוֹ ן
אמר ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
◌ָ ◌ַ
הרע
חש ◌ָ ◌ַ
הנּ ◌ָ ׁ
אכ ּ ◌ַפת ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
גבוֹ ר ׁ ◌ְשנוּ ◌ִניםָ◌ .מה ◌ִ ◌ְ
חצּ י ◌ִ ּ
רמ ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
ממית,
נחש נוֹ ׁ ◌ֵשּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
אמר ּוׁ ָ◌ ָ◌ ,
קללוֹ ת ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
הביא ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
אדם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רמה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
לשוֹ ן ◌ְ ◌ִ
הנאהׁ ָ◌ .
ממנּ ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ואין לוֹ ◌ִ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
רמ ◌ָ ּיה ֶ◌ ׁ -ש ◌ִ ◌ָּ
ואש ּתוֹ
ונטל ◌ִ ◌ֶ ּ
יעקב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ֲ ֹ
ועל ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ .
עליו ◌ְ ◌ַ
והביא ◌ַרע ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מ.לוֹ
.מר
עשו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
גבוֹ ר ׁ ◌ְשנוּ ◌ִנים ֶ◌ -זה ◌ֵ ◌ָ ׂ
חצּ י ◌ִ ּ
הב ◌ָרכוֹ תֵ◌ ִ◌ .
◌ֶאת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְּ
טם
ש ֹ
אמר ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
הב ◌ָרכוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ליעקב ◌ַעל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ ּ
נאה ]שהפחיד[ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
רכה ◌ְוגוֹ '.
הב ◌ָ ◌ָ
יעקב ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ּ
עשו ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֵ ◌ָ ׂ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לצאת בלילה יחידי
שיר למעלות אשא עיני )קכא ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכא[ בצאתך
בלילה יחידי אמור אותו ז"פ.

I

 Iזוהר תהלים I

I

עזרי
מאין ָיבֹוא ֶ ְ ִ
ִֵַ
ההרים )קכא ,א( :
עיני ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
א ◌ֵ ◌ַ
◌ֶא ◌ָ
אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי .הסוד של אי"ן
הוא ידוע ,א כתר עליון ,י חכמה ,ן' בינה ,וכאשר נסתכל דוד
ברוח הקודש וראה שיסתתר אי"ן בגלות האחרון ,וראה
שלא יהיו משיגים אותו אלא בשלש התפלות שתקנו האבות
שנקראים הרים ,אמר עליהם אשא עיני אל ההרים מאי"ן
יבא עזרי ,עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ ,זה מלך יושב על
כסא רחמים ,וכסא הדין נסתלק משם:
]תיקוני זוהר )תיקון ע'( זוהר תורה[

ׁשּלמעלה
יׂשראל ֶ ְ ַ ְ ָ
יׂשראלֶ ,את ִ ְ ָ ֵ
ׁשֹומר ִ ְ ָ ֵ
ייׁשן ֵ
ולא ִ ָ
הּנה ֹלא ָינּום ְ ֹ
ִֵ
שן וגו' )קכא ד( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קכ"ט[(:
הנּ ה א ◌ָינ ּום ◌ְו א ◌ִיי ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ֵ
מעיני ׁ ◌ְש ◌ָאר
ראש ◌ַה ◌ָּל ◌ָבןֵ◌ ,הם ◌ְמ ׁ ◌4שנּ וֹ ת ◌ֵ ◌ֵ ◌ֵ
העינים ׁ ◌ֶשל ֹ ׁ
◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
לפי
הט ◌ַעםִ◌ ְ◌ ,
.אין לוֹ ◌ְּכס ּות ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
הפ ◌ְרצ ּו ◌ִפים◌ֵ ֶ◌ ,
◌ַ ּ ◌ַ
העינים◌ַ ,מה ּו ◌ַ ◌ַּ
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מעתה § ©

I
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I

ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ראלֶ◌ ,את ◌ִי ◌ְ ׂ
יש ◌ָ ◌ֵ
יישן ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִ ◌ְ ׂ
הנּ ה א ◌ָינ ּום ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ֵ
ולמדנ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא
עיניְ◌ :פק ּוחוֹ תְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
כתיב ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ֵ ◌ֶ
מעלהּ ,ו ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ָל ◌ֶהם ◌ַגּ ּבוֹ ת ◌ַעל
עיניהם ◌ְ ◌ֵ
להם ◌ְּכס ּות ◌ַעל ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
רחמים ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הראש ◌ַ ◌ָ ּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
צריְּ◌ ,כל ּוםַ◌ ָ◌ .
.אין ◌ָ ◌ִ
הל ◌ָבן ◌ֶ ◌ֵ
עיניהםּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ָ ֹ ׁ
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
למה ◌ָרמ ּוז ֹרא ׁש ◌ַ ◌ָּ
לדגי ◌ַה ◌ָ ּים,
אמר לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הל ◌ָבןַ◌ ָ◌ ,
לרבי ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אבא ◌ָ ◌ָּ
ואינם
עיניהםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
עיניהם ◌ְוא ◌ַגּ ּבוֹ ת ◌ַעל ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
להם ◌ְּכס ּות ◌ַעל ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
.אין ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֵ
יקא
עת ◌ָ
העיניםּ ָ◌ ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַ ּ◌ִ
מירה ◌ַעל ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
צריכים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ואין ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְי ׁ ◌ֵש ◌ִניםֵ◌ ְ◌ ,
יח ◌ַעל
מש ◌ִגּ ◌ַ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
מירהָ◌ ְ◌ ,
צריְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ָ
.אין ◌ָ ◌ִ
יקא ◌ֶ ◌ֵ
ְדעת ◌ָ
◌ ◌ַ ּ◌ִ
הכלָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
הנּ ה א
ישןֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ֵ
ואינוֹ ◌ָ ׁ ◌ֵ
ממנּ ּוֵ◌ ְ◌ ,
וכלם ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ִ ּ◌ֶ
◌ַ ּ ֹ
מעלה.
ראל ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראלֶ◌ ,את ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
יישן ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָינ ּום ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ָ

ֹולה
נׁשמתֹו ע ָ
זֹוכה ָ ְ ִ -
ֹוה"ז ִאם הּוא ֶ
אדם ִמן ָהע ַ
ּכׁשּיֹוצא ָ ָ
ְֶ ֵ
מחּבלים
ּכּמה ְקבּוצֹות ֶׁשל ְ ַ ְ ִ
ואם ֹלא ָ ַ -
ּבמקֹומּה ְ ִ
ּטרת ִ ְ ָ
ּומתע ֶ ֶ
ִ ְַ
לּגיה ֹּנם
למׁש 3אֹותֹו ַ ֵ ִ
ּמנים ִ ְ ֹ
מז ָ ִ
ְֻ
אסרי
מכל ◌ָרע וגו' )קכא ,ז( ] :זוהר ח"א פ' ויחי )דף רלזִ◌ ְ◌ ֹ [(:
מר& ◌ִ ◌ָּ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח,
אתנוֹ ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
*רקה ◌ְ ּב ◌ִני ◌ֲ ֹ
ול ◌ֵ ◌ָ
עירה ◌ְ ◌ַ
לגּ ◌ֶפן ◌ִ ֹ
◌ַ ◌ֶ
אמר
נפשֵּ◌ .,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יש ֹ
מכל ◌ָרע ◌ִ ׁ ◌ְ
מרּ ָ◌ ִ◌ ,
יש ◌ָ ◌ְ
)תהלים קכא( ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
נפשָּ◌ ֶ◌ ?,
אלא ה'
מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יש ֹ
לשם ◌ָמה ◌ִ ׁ ◌ְ
מכל ◌ָרעֵ◌ ׁ ְ◌ ,
מרּ ָ◌ ִ◌ ,
יש ◌ָ ◌ְ
ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
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I

מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יש ֹ
מכל ◌ָרע ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ִ◌ ,
מרּ ָ◌ ִ◌ ,
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
נפשּ ְ◌ - :באוֹ תוֹ
האדם ׁ ◌ָשמ ּור
להיוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מירה ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּואְ◌ ִ◌ ,
עוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ָ
האדם
לקטרג ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לכים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מקטרגים ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ְ ◌ִ
רעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
מינים ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
◌ִ ◌ַּ
אמרנ ּו,
בק ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַמה ◌ֶ ּזה? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ולד ּ ֹ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ,אם ה ּוא זוֹ ◌ֶכה ְ◌ ׁ ִ◌ -
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמתוֹ
ואם א ַּ◌ -כ ◌ָּמה ◌ְקב ּוצוֹ ת ׁ ◌ֶשל
מהִ◌ ְ◌ ,
עוֹ ◌ָלה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
מתעט ◌ֶרת ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
ולמסר אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ֵידי
יהנּ ֹם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
לגּ ◌ִ
למש ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מזמ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
מחב ◌ִלים ◌ְ ◌ָּ◌ 4
אלף ◌ִר ּבוֹ א
עש ◌ֵרה ◌ֶ ◌ֶ
יהנּ ֹם ,וּ ׁ ◌ְש ׁש ◌ֶ ◌ְ ׂ
הגּ ◌ִ
לממנּ ה ◌ַעל ◌ַ ◌ֵ
מסר ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 4
ד ּו ◌ָמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
הרש ◌ִעיםֹ ּ .
נפשוֹ ת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
מז ◌ָּמ ◌ִנים ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ׁ
וכלם ◌ְ ◌-
עמוֹ ָּ◌ -◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌-
ממ ◌ִנּ ים ◌ִ ּ
הר ׁ ◌ָשע
ונש ◌ַמת ◌ָ ◌ָ
פתחיםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ .
בעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וש ◌ְ ◌ָ
יהנּ ֹםִ◌ ׁ ְ◌ ,
בעה ◌ְמדוֹ ◌ִרים ◌ֵי ׁש ◌ַּב ◌ֵגּ ◌ִ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
.ערים,
מרי ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חב ◌ָלה ,ר ּוחוֹ תׁ ,שוֹ ◌ְ ◌ֵ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
וכמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ִנכנסתָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הרש ◌ִעים
ונשמוֹ ת ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
וש ◌ַערְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ּב ◌ָכל ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ְ ׁ ◌ַ
ממנּ ה ◌ֶ ◌ָ
ועליהם ◌ְ ◌ֶ◌ 4
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מסרוֹ ת
ממ ◌ִנּ ים ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ד ּו ◌ָמהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ִנמסרוֹ ת ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌4
◌ ◌ְ ◌ָ
ערים
יש ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ֵ ׁ
אש לוֹ ◌ֵהטֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ערים ׁ ◌ֶשל ◌ֵ ׁ
תמים ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ידיהם ,סוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ּ
החיצוֹ ◌ִנ ◌ִיים
ה.ערים ּ ◌ְפת ּו ◌ִחים ּו ◌ְסת ּו ◌ִמיםִ◌ ַ◌ ,
עריםּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אחר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
בכל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ּ4כ ◌ָּלם
נימ ◌ִ ּיים ◌ְסת ּו ◌ִמיםּ ,ו ◌ְ ◌ָ
והפ ◌ִ ◌ִ
ּ◌ְפת ּו ◌ִחים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
החיצוֹ ◌ִנ ◌ִ ּיים,
ה.ערים ◌ַ ◌ִ
הר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ַעד ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צאים ◌ָ ◌ְ
ּ◌ְפת ּו ◌ִחיםְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
החיצוֹ ◌ִנ ◌ִ ּיים.
תחים ◌ַ ◌ִ
תע ◌ְּכבוֹ ת ◌ַ ּב ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אחרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ
נשמוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
גשים ◌ְ ׁ ◌ָ
ּופוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
פתח ◌ְואוֹ ◌ֵמר:
הכרוֹ ז עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ָכל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ּו ◌ֶ ◌ַ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתּ ָ◌ ַ◌ ,
נשמוֹ ת
ראהְ◌ ׁ ִ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
לשאוֹ ◌ָלה ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
רש ◌ִעים ◌ִ ׁ ◌ְ
ָיש ּוב ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
)תהלים ט( ◌ ׁ
יקים ◌ַ ◌ָ ּ
לידי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש6א ◌ִי ◌ָּמ ◌ְסר ּו ◌ִ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
צאתּ ,ובוֹ ◌ֶא,,
מר ◌ֵ ◌ְ
יש ֹ
הממנּ הֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ׁ ◌ְ
ד ּו ◌ָמהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 4
נפש.:
מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יש ֹ
ְוכת ּוב ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ָ
תהלים ספר חמישי | כז לחודש | מזמור קכא

1228

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום יב אב

I

אֹוהב
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֵ
הּקּב"ה ַ ָ
ֹוהב ֶאת ַ ָ ָ
אדם א ֵ
ׁשּבן ָ ָ
ּבׁשעה ֶ ֶ
ְ ָָ
ּדרכיו
וׁשֹומר ְ ָ ָ
ֹוׂשה ְ ֵ
ּבכל ַמה ֶּׁשהּוא ע ֶ
אֹותֹו ְ ָ
רגלי
אחר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
צאת& )קכא ,ח( ] :זוהר ח"א פ' וירא )דף קיבָ◌ [(:דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ה' ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
אדם אוֹ ◌ֵהב ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
מר ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
חסידו ◌ִי ׁ ◌ְש ֹ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
שה
ה ּואַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא אוֹ ◌ֵהב אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ.ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
צאת 5וּ בוֹ ◌ֶא5
אמר )תהלים קכא( ה' ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
רכיוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְו ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ועד עוֹ ◌ָלם.
מעתה ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ◌ָּ

מעם
אדם ָׁשמּור ֵ ִ
להיֹות ָּכל ָ ָ
לׁשערֹו ִ ְ
מזּוזה ְ ַ ֲ
אדם ְ ָ
ׁשּיקּבע ָ ָ
מצוה ֶ ִ ְ ַ
ִ ְָ
ּוכׁשּנכנס
ּכׁשּיֹוצא ְ ֶ ִ ְ ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ְ ֶ ֵ
מצוה
צאת& וגו' )קכא ,ח( ] :זוהר ח"ג פ' ואתחנן )דף רס"גָ◌ ְ◌ ִ◌ [(:
ה' ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
מעם
אדם ׁ ◌ָשמ ּור ◌ֵ ◌ִ
להיוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
לש ◌ֲערוֹ ְ◌ ִ◌ ,
אדם ◌ְמז ּו ◌ָזה ◌ְ ׁ ◌ַ
קבע ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
והסוֹ ד ) -תהלים קכא( ה'
כש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
כנסּ ַ◌ ְ◌ .
ועד עוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ּסוֹ ד ◌ַה ◌ְּמז ּו ◌ָזה
מעתה ◌ְ ◌ַ
באָ◌ּ ַ◌ ֵ◌ ,
צאתּ ,ו ֹ ◌ֶ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
קראת
דר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מעלהְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ְ
וזה ּו ּ ◌ֶפ ◌ַתח ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפ ◌ַתחֶ◌ ְ◌ ,
עוֹ ◌ֵמד ◌ָּת ◌ִמיד ◌ַ ּ ◌ֶ
מ)מירת
אדם ◌ֵאינוֹ ׁ ◌ָשמוּ רַ◌ ,רק ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מירהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ָ
בש ◌ִ ◌ָ
להמ ◌ֵצא ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ֵמרָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
והאדם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ָּת ◌ִמיד ׁשוֹ ◌ֵמרְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ַל ּ ◌ֶפ ◌ַתחָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זכרוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
אדם ◌ִ ◌ְ
יש ◌ַּכח ◌ָ ◌ָ
פניםְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
ראיתם
אמר )במדבר טו( ּו ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
יציתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
למיםֶ◌ ְ◌ .וזה ּו ◌ְּכמוֹ ◌ַה ◌ִ ּצ ◌ִ
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
האדם ◌ֶאת ◌ַה ◌ִ ּז ◌ָ ּכרוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה,
זכרתם ◌ֶאת ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אתוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
ֹ
האמ ּו ◌ָנהְ◌ ,מז ּו ◌ָזה ◌ְּכ ◌ָלל
רבוֹ נוֹ ְ◌ .וסוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
מצות ◌ִ ּ
לעשוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עצמוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
נזכר ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
נגד
לפ ◌ַתחְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
מהָ◌ ,סמ ּוֶ◌ ּ ַ◌ ,
ספרוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ֹ
אחדְּ◌ .ב ◌ִ ◌ְ
נקבה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
לחבלְ◌ ,וה ּוא
רש ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ויש לוֹ ◌ְ ׁ
אחד )וזהו( ◌ְ ◌ֵ ׁ
מז ◌ַדּ ּ◌ֵמן ׁ ◌ֵשד ◌ֶ ◌ָ
דרגוֹ תְ◌ ִ◌ ,
ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
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עיניוְ◌ ,ורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת סוֹ ד ׁ ◌ֵשם
האדם ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ
מרים ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מאלִ◌ ֵ◌ .
ש ֹ
לצד ◌ְ ׂ
עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ
אמרִ◌ ,אם ◌ָ ּכ,,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
להרע לוֹ ִ◌ ְ◌ .
ונזכר ּבוֹ ְ◌ ,וא ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ִרבוֹ נוֹ ּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ּ
לימינוֹ ,
הרי אוֹ תוֹ ׁ ◌ֵשד עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ִ
מה.ער ◌ַהח ּו ◌ָצה ◌ֲ ◌ֵ
האדם יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מאלוֹ ?
לש ֹ
האדם ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ִ ◌ְ ׂ
נש ◌ָמר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואיְ◌ ׁ ִ◌ ,
מאלוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
לש ֹ
ּו ◌ְמז ּו ◌ָזה ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ָ ּ
נמש,
ודבר ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
.עשה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ ,כל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ ׂ
מ*מאל.
ואחת ◌ִ ◌ְ ֹ
אחת ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְ ◌ַ ◌ַ
דרגוֹ תַ◌ ַ◌ ,
אדם ◌ֵי ׁש ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
אחר ◌ִמינוֹ ּ ָ◌ .ב ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
יצר
נקרא ◌ֵ ◌ֶ
ה*מאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הטוֹ בְ◌ ,ואוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ֹ
נקרא ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצר ◌ַ ּ
עיניו,
מרים ◌ֵ ◌ָ
מ.ער ◌ֵּביתוֹ  ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֵשד ◌ֵ ◌ִ
אדם ◌ִ ◌ַ ◌ַ
הרעֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
נמשְ◌ ,לאוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ְ ◌ָוזז
מאלָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
ש ֹ
הרע ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶרה ◌ִל ◌ְ ׂ
◌ְורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת ◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
להתקרב
◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמיןּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַצד עוֹ ◌ֵמד ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶשל ◌ִר ּבוֹ נוֹ ְ◌ ,וא ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ַה ◌ֵ.ם
כנסֵ◌ ֲ◌ ,
ממנּ ּוְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
להרע לוֹ ְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונצוֹ ל ◌ִ ◌ֶּ
האדם ◌ְ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
עמוֹ .
לימין ◌ְוא ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לקטרג ◌ִ ּ
ולכל ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ַש ◌ַער
שה )יעביר( ◌ִטנּ ּוף ◌ְ ◌ִ ◌ְ
יע ◌ֶ ׂ
צריָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
האדם ׁ ◌ֶש6א ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ַ
שה ◌ָקלוֹ ן
יע ◌ֶ ׂ
מים ◌ֲעכ ּו ◌ִריםָ◌ ֶ◌ .
פִ◌ ַ◌ ,
◌ֵ ּביתוֹ ◌ְוא ◌ִי ׁ ◌ְש ּ ֹ
אחדֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ַ ◌ֲ
ולכן
לחבלֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
המחבל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואחדֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְר ׁש ּות ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
רבוֹ נוֹ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ִ ּ
.ער ◌ֵ ּביתוֹ ׁ ◌ֵשם
ימנע ◌ִמ ◌ַ ◌ַ
האדם ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
האדם ◌ִמ ◌ֶ ּזהִ◌ ְ◌ ,וי ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ִי ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
כנס )אותו האדם(,
לפתחוֹ ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתקין ◌ְמז ּו ◌ָזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִר ּבוֹ נוֹ ּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מרים
מרים אוֹ תוֹ ְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
רחם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הרע ◌ְואוֹ תוֹ ׁ ◌ֵשד ◌ְּב ◌ַעל ◌ָ ּכ ◌ְ ◌ָ
יצר ◌ָ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מדת
כש6א עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
יבא ּו ּבוֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
יקים ◌ָ ֹ
ה.ער ◌ַלה' ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
)תהלים קיח( ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ◌ַ
כאחד,
מתתקנים ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
הרע ◌ְואוֹ תוֹ ׁ ◌ֵשד ◌ִ ◌ֶ ◌ִ ◌ֶ ◌ִ
יצר ◌ָ ◌ַ
האישֶ◌ ֵ◌ ,
פתח ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְמז ּו ◌ָזה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
מרים :אוֹ י
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
כנסּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
ראשוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ידיהם ◌ַעל ֹ ׁ
מים ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ִ
זמן ה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ◌ִלי
רבוֹ נוֹ ! ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מרש ּות ◌ִ ּ
לפלוֹ ◌ִני ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ֵ ◌ְ ׁ
לוֹ ◌ִ ◌ְ
ילנ ּו.
הרחמן ◌ַי ◌ִ ּצ ◌ֵ
עליוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ .
מר ◌ָ ◌ָ
.אין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ֹ
מירהֵ◌ ֶ◌ ,
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
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I

אּלא
ּפֹוחד ֶ ָ
לביתֹו ֵאינֹו ֵ
ׁשּנכנס ְ ֵ
ׁשהרי ִמי ֶ ִ ְ ָ
ֹומר? ֶ ֲ ֵ
ּובֹואַ 3מה ֶּזה א ֵ
ֶ
העליֹון
ּבּדברים ֶׁשל ַה ֵּׁשם ָ ֶ ְ
לביתֹו ַ ְ ָ ִ
ׁשּׂשם ֹר ֶׁשם ָקדֹוׁש ְ ֵ
האדם ַה ֶּזה ֶ ָ
ָ ָָ
מה ֹּכל
נׁשמר ֵ ַ
ֶזה ִ ְ ָ
צאת& וגו' )קכא ,ח( ] :זוהר ח"ג פ' ואתחנן )דף רס"ו [(:עוֹ ד
יש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
צאתּ ,ובוֹ ◌ֶא,
יש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
אבאּ ָ◌ ,כת ּוב )שם קכא( ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
ּ
ּ
אלא ּובוֹ ◌ֶאַ◌ ,מה ◌ֶזה
צאתּ ָ◌ ,בר ּורָ◌ ֶ◌ ,
יש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
ועד עוֹ ◌ָלםְ◌ ׁ ִ◌ .
מעתה ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
ּ
ּ
האדם ◌ַה ◌ֶזה
אלא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לביתוֹ ◌ֵאינוֹ ּפוֹ ◌ֵחדָ◌ ֶ◌ .
כנס ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ֵמר? ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
דּ
נש ◌ָמר
העליוֹ ןֶ◌ ,זה ◌ִ ׁ ◌ְ
ה.ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
לביתוֹ ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ*ם ֹר ׁ ◌ֶשם ◌ָקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ֵ
לש ◌ַער ◌ֵּביתוֹ  ,זוֹ ◌ֵקף ◌ְורוֹ ◌ֶאה ◌ֶאת
מהכלּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
מל ◌ֶ ּוה
האדם ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
פתחוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ּין )נעוץ( ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ּו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ
לפניוִ◌ :ה ◌ָ ּז ◌ֲהר ּו
מכריז ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לביתוֹ ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
כנס ◌ְ ◌ֵ
ושוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
וכל ◌ֶזה ◌ִמּ .ום אוֹ תוֹ ◌ָהרֹ ׁ ◌ֶשם ׁ ◌ֶשל
הקדוֹ ׁש! ◌ְ ◌ָ
◌ַב ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמר
.ער ׁ ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ .וא ◌ַדי לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְר ׁ ◌ָשם ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ֵביתוֹ ֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ַ ◌ָ ּ
כנס
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ועד עוֹ ◌ָלם.
מעתה ◌ְ ◌ַ
צאתּ ,ובוֹ ◌ֶאָ◌ּ ַ◌ ֵ◌ ,
יש ◌ָמר ◌ֵ ◌ְ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ה' ◌ִ ׁ ◌ְ
הבא.
ראל ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
הרעה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ.ר ּו ◌ָיה ◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראהָ◌ ,הר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ָ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ה.ערים ,אוֹ י לוֹ
ֹּ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ִ ּ◌ֶ
דע ◌ְ ◌ִ
לאדם ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ְוא רוֹ ׁ ◌ֵשם ◌ַעל ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ֵ ּביתוֹ
העליוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
ש
יש לוֹ ׁ ◌ְש ׁ
הרי ◌ֵ ׁ
עמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ה.ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ִ ּ
אחד
קטרגיםּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
רעים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
וחמ.ה ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁ ◌ִשים ◌ָ ◌ִ
◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מקטרגים
ה.נה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
עמוֹ ◌ָ ּכל ◌ְימוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
וכ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מש ּ◌ֵמ ׁש ◌ְ ּביוֹ מוֹ 4◌ ְ◌ ,
◌ְ ׁ ◌ַ
נמצאים ◌ִ ּ
עמוֹ ◌ַּב ּיוֹ ם ּו ◌ַ ◌ַּ
למטהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
ילהּ ַ◌ .ב ּיוֹ ם
בל ◌ְ ◌ָ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עליו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
נמצאים ◌ִ ּ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עליו,
לקטרג ◌ָ ◌ָ
לצער אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ילה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לקטרג לוֹ ּ ַ◌ ,ב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
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I

לפלוֹ ◌ִני
מרים לוֹ  :אוֹ י לוֹ ◌ִ ◌ְ
ידיהם ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵתפוֹ ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ִמים ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
כנסׂ ָ◌ ,
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
לפלוֹ ◌ִני ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם
מר ׁש ּות ◌ֲאדוֹ נוֹ ! אוֹ י לוֹ ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ֵ ◌ְ
כל,
רש ּו ◌ִמים ◌ַ ּב ּ ֹ
להיוֹ ת ◌ְ ׁ
האמ ּו ◌ָנה ◌ִ ◌ְ
צריכים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
הבא! ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
מהם ◌ָ ּכל
עזע ּו ◌ֵ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ְר ׁש ּו ◌ִמים ◌ָ ּב ֹר ׁ ◌ֶשם ׁ ◌ֶשל ◌ִר ּבוֹ ◌ָנםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
הרעיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ׁ ◌ְשמ ּו ◌ִרים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם
ינים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ִ
דדים ◌ַ ּ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
ועמ,
עליהם ◌ָּכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ראלֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הבאְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ַ ◌ָ ּ
ארץ ◌ְוגוֹ '.
ייר ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
יקים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ

f
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I

 Iשימוש תהלים I
לילך אצל אדם גדול

שיר המעלות שמחתי )קכב ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכב[ בעת
שאתה הולך אצל אדם גדול אמור אותו ג"פ ויקבלוך בסבר פנים
יפות ועוד צלי יתיה בבי כנישתא ואת מתברך.
I
 Iזוהר תהלים I
I

ׁשהם
אֹומריםֵ ֶ ,
העליֹונים ְ ִ
ׁשהּמלאכים ָ ֶ ְ ִ
ּמעלֹות ִׁ -שיר ֶ ַ ַ ְ ָ ִ
ִׁשיר ַה ַ ֲ
ּודרגֹות
מעלֹות ְ ָ
ֲַ
מח ּ ◌ִתי וגו' )קכב ,א( :
לדוד ◌ָשׂ ◌ַ ◌ְ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
קמ"דִ◌ׁ [(:ש ◌ָירה זוֹ ◌ִהיא ◌ְ ◌ָּ◌ 4
ה.ירים ׁ ◌ֶשל
מעלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
אמר ּו ,א ◌ָעל ּו ◌ֶ ◌ָּ
אלא ּתוֹ ,
הרא ׁשוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ
ה.ירים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
הראשוֹ ◌ִניםּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ׁ
הרי
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ּוַ◌ ְ◌ .
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ◌ִ
ה.ירים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֲעלוֹ ת ִ◌ ׁ -שיר
לדודִ◌ ׁ .שיר ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהָ◌ ֲ◌ ,
למי
דרגוֹ תִ◌ ְ◌ .
מעלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים אוֹ ◌ְ ◌ִ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
לדודּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
המ ◌ֲעלוֹ ת -
ממנּ ּו .עוֹ ד ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
טרף ּו ◌ָמזוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
לבק ׁש ◌ֶ ◌ֶ
מרים? ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
עלמוֹ ת
עלמוֹ ת ׁ ◌ִשיר) .שיר א( ◌ַעל ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ָ
אמר )תהלים מו( ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֶאת
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
לדוד ִּ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
אהב ּוִ◌ ָ◌ ְ◌ .,
◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ן
אמר ׁ ◌ִשיר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,,
מה ◌ַ ּ◌ֶ
העליוֹ ןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְש ֹ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
העליוֹ ן
למ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
מרים ◌ַ ּ◌ֶ
עליוֹ ◌ִנים אוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְגּ דוֹ ◌ֵלי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה.לוֹ ם ◌ּ4כ ּלוֹ ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ .כל ◌ָהאוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירה א עוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ָירה זוֹ
לוֹ ◌ַמרָּ◌ ֶ◌ ,
למ ◌ֶל,
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מרים ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אלא אוֹ ◌ָת ּה ׁ ◌ִש ◌ָירה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
ה.רתְ◌ ּ .פ ◌ָרט ◌ַ ◌ֶּ
]זוהר שמות פ' תרומה )דף
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I

עמ ּו ◌ֵדי
.גּ דוֹ ◌ִלים ◌ֶ ◌ְ
למה ◌ֶ ◌ְ
ההיא ◌ְ ◌ַ
.ירה ◌ַ ◌ִ
עלה ◌ַּב ◌ִ ◌ָ
מה ׁ ◌ֶש ◌ֶ
ׁ◌ְש ֹ
עליוֹ ◌ִנים ◌ַ ּ
מה
חתוֹ נוֹ תּ ,ו ׁ ◌ְש ֹ
מרכבוֹ ת ּ◌ַת ◌ְ ּ
מריםּ ָ◌ .כל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
עוֹ ◌ָלם אוֹ ◌ְ ◌ִ
עליוֹ נוֹ ת
מרכבוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֶלְּ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ּ◌ֶ

ׁשהם
אֹומריםֵ ֶ ,
העליֹונים ְ ִ
ׁשהּמלאכים ָ ֶ ְ ִ
ּמעלֹות ִׁ -שיר ֶ ַ ַ ְ ָ ִ
ִׁשיר ַה ַ ֲ
ּודרגֹות
מעלֹות ְ ָ
ֲַ
לדוד וגו' )קכב ,א( ] :זוהר שמות פ' תרומה )דף קמ"ד[(:
שיר ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲעלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ָירה זוֹ ◌ִהיא ◌ְ ◌ָּ◌ 4
ה.ירים ׁ ◌ֶשל
מעלה ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
אמר ּו ,א ◌ָעל ּו ◌ֶ ◌ָּ
אלא
הראשוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ
ה.ירים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׁ
הראשוֹ ◌ִניםּ ָ◌ .כל ◌ַ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ׁ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
אמר ּוַ◌ ְ◌ .
העליוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ְ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה.ירים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
ּתוֹ ִ◌ ִ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֲעלוֹ ת
לדודִ◌ ׁ .שיר ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבל ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
רש ּו ◌ָהָ◌ ֲ◌ ,
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
דרגוֹ ת.
מעלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים אוֹ ◌ְ ◌ִ
לאכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
 ׁ ◌ִשיר ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַמריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ
לדודּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו .עוֹ ד ׁ ◌ִשיר
טרף ּו ◌ָמזוֹ ן ◌ִ ּ◌ֶ
לבק ׁש ◌ֶ ◌ֶ
מרים? ◌ְ ◌ָ ◌ִ
למי אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
שיר) .שיר א(
עלמוֹ ת ׁ ◌ִ
אמר )תהלים מו( ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ֲעלוֹ ת ְּ◌ -כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ַּ
העליוֹ ן
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
לדוד ִּ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
אהב ּוִ◌ ָ◌ ְ◌ .,
עלמוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
◌ַעל ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ֶל,,
העליוֹ ןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְש ֹ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּב ◌ַח ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
מה ◌ַ ◌ֶּ
עליוֹ ◌ִנים
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְגּ דוֹ ◌ֵלי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ׁ ◌ִשיר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
ּ
ּ
מרים
ה.לוֹ ם ◌ּ4כלוֹ ׁ ◌ֶשלוֹ ּ ָ◌ .כל ◌ָהאוֹ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
למ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
אוֹ ◌ְ ◌ִ
מרים ◌ַ ◌ֶּ
ּ
תה ׁ ◌ִש ◌ָירה
ׁ◌ִש ◌ָירה א עוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ָירה זוֹ לוֹ ◌ַמרָ◌ ֶ◌ ,
אלא אוֹ ◌ָ ּ
.ירה
עלה ◌ַ ּב ◌ִ ◌ָ
מה ׁ ◌ֶש ◌ֶ
למ ◌ֶלְ◌ ׁ ,ש ֹ
ה.רתְ◌ ּ .פ ◌ָרט ◌ַ ּ◌ֶ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
מרים ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
.גּ
מריםּ ָ◌ .כל ◌ְ ּב ◌ֵני
עמ ּו ◌ֵדי עוֹ ◌ָלם אוֹ ◌ְ ◌ִ
למה ◌ֶ ◌ְ דוֹ ◌ִלים ◌ֶ ◌ְ
ההיא ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ַ ּ
מרכבוֹ ת
המ ◌ֶלְּ◌ ,ב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
מה ◌ַ ּ◌ֶ
חתוֹ נוֹ תּ ,ו ׁ ◌ְש ֹ
מרכבוֹ ת ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ נוֹ ת.
◌ֶ ◌ְ
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I

אזי
ּמל 3אפ"ה ֲ ַ
דוד ַה ֶ ֶ
ּזקן ַה ֶּזה ָ ִ
מתי ָימּות ַה ָ ֵ
ֹומרים ָ ַ
ׁשהיּו א ְ ִ
אע"ג ֶ ָ
ׁשּבני
ֹומרים ֶ ְ ִ
ׁשהיּו א ְ ִ
ּבני ֶ ָ
ּבׁשביל ְ ִ
היתה ִלי ִ ְ ִ
וׂשמחה ָ ְ ָ
ׂשמחּתי ְ ִ ְ ָ
ְִַָ
התחיל
הּבית ָאז ִ ְ ִ
לבנֹות ֶאת ַ ַ ִ
ּמצוה ִ ְ
לגמר ֶאת ַה ִ ְ ָ
ּתחּתי ִ ְ ֹ
ָיקּום ַ ְ ַ
אֹותּה
לׁשּבח ָ
ְ ֵַַ
אמרים ◌ִלי וגו' )קכב ,א( ] :זוהר ח"א פ' וישב )דף קפגָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
מחתי ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָשׂ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
נלֶ◌ .$את
אמרים ◌ִלי ◌ֵּבית ה' ◌ֵ ◌ֵ
מחתי ◌ְּב ֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ואמר) ,שם( ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
לבנוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
היה ◌ִעם ◌ִל ּבוֹ ◌ִ ◌ְ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
הב ◌ִיתְּ◌ ,כמוֹ
לבנוֹ ת ◌ַּב ◌ִית ◌ְל ׁ ◌ֵשם ה'
אבי ◌ִ ◌ְ
לבב ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ִ
ויהי ◌ִעם ◌ְ ◌ַ
אמר )מלכים א ח( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הב ◌ִית ◌ִּכי ◌ִאם ◌ִ ּב ◌ְנ,
תבנה ◌ַ ◌ָ ּ
אתה א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַרק ◌ַ ◌ָּ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
דעים
ראל ◌ָהי ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
וכל ◌ִ ◌ְ ׂ
לש ◌ִמיָ◌ ְ◌ .
הב ◌ִית ◌ִ ׁ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ַ ּ
מחלצי ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַה ּ ֹי ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
ויבנה
מה ◌ְ ּבנוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מתי ◌ָימ ּות ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְ ◌ָויק ּום ׁ ◌ְש ֹ
מרים ◌ָ ◌ַ
והי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶאת ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
נעלה
עריְ◌ ,יר ּו ׁ ◌ָשלםָ◌ ,אז ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
רגלינ ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עמדוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ואז ֹ ◌ְ
הב ◌ִיתָ◌ ְ◌ ,
◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
מתי
מרים ◌ָ ◌ַ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
קר ◌ָ ּבנוֹ תִ◌ ְ◌ .
ְונקריב ׁ ◌ָשם ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
היתה ◌ִלי ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְ ּב ◌ִני,
מחה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ְ ◌ָ
מח ּ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ׂ
ש ◌ַ ◌ְ
אזי ◌ָ ׂ
◌ָימ ּות ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ֲ◌ ,
לבנוֹ ת ◌ֶאת
צוה ◌ִ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ
לגמר ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
חתי ◌ִ ◌ְ ֹ
מרים ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִני ◌ָיק ּום ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
הבנ ּו ◌ָיה ◌ְּכ ◌ִעיר
לים ◌ַ ◌ְ ּ
ואמרְ◌ ,יר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
תה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הב ◌ִיתָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
התחיל ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח אוֹ ◌ָ ּ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
לים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יחדּ וָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוָ◌ ,ע ◌ָ ׂ
חב ◌ָרה ◌ָּל ּה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ּ ְ◌ 4
מעלהְ◌ ,וזוֹ ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 4
ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות
נגד זוֹ ֶ◌ ׁ ,
מתק ◌ֶנת ]זו[ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
עתיד ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
הבנ ּו ◌ָיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
על ◌ָּת ה'ּ ְ◌ ַ◌ .
לש ◌ְב ּ◌ְתָ◌ ּ ,פ ◌ַ ◌ְ
טו( ◌ָמכוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ִ
ּ
מעלה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
לים ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ְלהוֹ ◌ִריד ◌ֶאת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
צרי,
היה ◌ָ ◌ִ
חב ◌ָרה? ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּ◌ 4
יחדּ וֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חב ◌ָר ּה ◌ָּל ּה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הבנ ּו ◌ָיהֶ◌ ׁ .ש ◌ְּ◌ 4
◌ַ ◌ְּ
חבר ּו! ◌ֶ ◌ָּ
יחד,
ונהי ּו ◌ַ ◌ַ
הבת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
האם ◌ִעם ◌ַ ◌ַּ
התחב ◌ָרה ◌ָ ◌ֵ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
להיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְּ
◌ִ ◌ְ
בטיםּ ֵ◌ ,
אל ּו ◌ֵהם ◌ִק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ונאמר ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
באר ּוה ּוַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ּו ◌ֵ ◌ֲ
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 Iזוהר תהלים I

I

הת ◌ְח ּתוֹ ן
אמר ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
ת ◌ַ
ואל ּ ֹ
חתוֹ ןַ◌ ְ◌ .
הת ◌ְ ּ
ְוהת ּק ּון ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ַ ּ◌ִ
לבדּ וֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
יה ◌ֵעד ּות
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
אפ ּל ּו ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אלא ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
בטי ◌ָ ּ
ראלִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ ּ
למטהֵ◌ ,עד ּות
הק ּי ּום ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
וקא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ראלַ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
לשם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
לשם ה'ְ◌ ,להוֹ דוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
והכל ְ◌ -להוֹ דוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
למעלהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לשם ה'.
דדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ַ ◌ְ ּ

הראּוי לֹו
ּולפי ָ ָ
לפי ְכבֹודֹו ְ ִ
וצ ִּדיק ֵיׁש לֹו ָמדֹור ְ ִ
ָּכל ַצ ִּדיק ְ ַ
רבי
לים ◌ַה ◌ְ ּבנ ּו ◌ָיה וגו' )קכב ,ג( ] :זוהר חדש פ' לך לך )דף לגּ ִ◌ ַ◌ [(.
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מצער
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
האריס ◌ַהה ּואָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ֶ ּבן ּ ◌ַפ ◌ִ ּזי ◌ָ ◌ָ
שה
אמר ּו לוֹ ָ◌ :מה עוֹ ◌ֶ ׂ
אבאְ◌ ָ◌ .
זירא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
רבי ◌ֵ ◌ָ
לפניו ◌ַ ◌ִּ
אוֹ תוֹ ּ ָ◌ .בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יזהיר
ה.מש ◌ַ ◌ְ ◌ִ
האיש גּ וֹ ◌ֵנבַּ◌ ,ב ◌ַעל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
להםְּ◌ :כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר ◌ָ ◌ֶ
אריסוֹ ? ◌ָ ◌ַ
◌ַמר ◌ִעם ◌ֲ ◌ִ
להם:
אמר ◌ָ ◌ֶ
דבריו? ◌ָ ◌ַ
מע ◌ֵ ּין ◌ֲאדוֹ ◌ִני ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ּו לוֹ  :א ◌ְ ◌ַ
זהרוֹ ְ◌ ָ◌ .
עליו ◌ָ ◌ֳ
◌ָ ◌ָ
יפ ◌ֵרד ◌ֲאדוֹ ◌ִני ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
אמר ּו לוֹ ָ◌ ּ ִ◌ :
מצער אוֹ ◌ִתיְ◌ ָ◌ .
אעשהְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ָמה ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
אלי,,
לזה ◌ָ ּבאנ ּו ◌ֵ ◌ֶ
אמר ּו לוֹ  :א ◌ָ ◌ֶ
ְוירוח ◌ְלּ ְ◌ .,בעוֹ ◌ָדם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביםְ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
יעקב ◌ַמה ◌ֵהם ◌ָלעוֹ ◌ָלם
ה.בטים ◌ְּב ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ֹ
יאמר ◌ָלנ ּו מוֹ ◌ֵרנ ּוִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אלא ֹ ◌ַ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
יבת
העלה אוֹ ◌ָתם ◌ִלי ׁ ◌ִש ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ֲ◌ ַ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
הבא? ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
זה ּו
יהִ◌ ְ◌ .
מעש ◌ָ
מעידים ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
נש ◌ַמת ◌ַצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלהֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וכל ◌ִ ׁ ◌ְ
הרקיעָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מעלה.
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הבנוּ ◌ָיה ,זוֹ ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לים ◌ַ ◌ְּ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכב( ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
להעיד ◌ַעל
ראלְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
יה ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
בטי ◌ָ ּ
להיוֹ ת ◌ּ4כ ◌ָּלם מוֹ ◌ִדים
ול ◌ָּמה? ◌ִ ◌ְ
ראלָ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
וצדּ יק ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
תהלים ספר חמישי | כז לחודש | מזמור קכב

1236

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I
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ליום יד אב

I

לשם
להדוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ראל ◌ְ ֹ
ליש ◌ָ ◌ֵ
לשמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובֵ◌ ,עדוּ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
מברכים ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵּב ◌ַח ◌ְואוֹ ◌ֵמר:
מכיר ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ואחד ◌ַ ◌ִּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
וכל ◌ֶ ◌ָ
ה'ָ◌ ְ◌ .
להדוֹ ת
וזה ּו ◌ְ ֹ
ארץֶ◌ ְ◌ ,
חתי ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הנּ ◌ְ ּ◌ִ
ראה ◌ַמה ◌ִ ◌ַ
ִרבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםֵ◌ ְ◌ ,
◌ ּ
וצ ◌ִדּ יק ◌ֵי ׁש לוֹ ◌ָמדוֹ ר
צדּ יק ◌ְ ◌ַ
.נינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ִ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ְל ׁ ◌ֵשם ה'ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
הרא ּוי לוֹ ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ְ
לפי ◌ָ ◌ָ
לפי ◌ְכבוֹ דוֹ ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ
מרא ּו ◌ֵבןָ◌ ׁ ,שם ◌ְמדוֹ רוֹ
וש ◌ֶבטּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא
וכן ◌ָ ּכל ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ְ ׁ ◌ֵ
יקים ◌ִמן ◌ְרא ּו ◌ֵבןֵ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
ונתגּ ◌ֵ ּירְ◌ ,מדוֹ רוֹ ◌ַּב ◌ָּמדוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ֵגּ ◌ִרים.
מאמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֵגר ◌ֵ ◌ּ 4
וצדּ יקֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
צדּ יק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לכל ◌ַ ◌ִ
לעדים ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ְוה.בטים עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לשם
להדוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ראל ◌ְ ֹ
ליש ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּה ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ה'.
בטים וגו' )קכב ,ד( ] :זוהר ח"א פ' וישב )דף קפגַ◌ [(:ו ◌ֵ ּי ◌ְלכ ּו
ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִׁ ◌ֶש ◌ָ
אמר,
אביהם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֶכםַ◌ .ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
צאן ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
לרעוֹ ת ◌ֶאת ֹ
אחיו ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֶא"ת ◌ָנק ּוד
צריְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
אביהם ◌ָ ◌ָ
צאן ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
לרעוֹ ת ֹ
◌ִ ◌ְ
עמ ◌ֶהםִ◌ ,מּ .ום
לרבוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מעליו? ◌ְ ◌ַ ּ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
עמ ◌ֶהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ◌ִ ◌ָּ
כינה ◌ִ ◌ָּ
בנימין ה ּוא
היה ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי יוֹ ◌ֵסף א ◌ָ ◌ָ
עש ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ָ ׂ
ה.כינה
הלכ ּוָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
עש ◌ָרהּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
קטן ◌ַ ּב ◌ַּב ◌ִיתּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֵ◌ ,הם ◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
זמן
מלמעלהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ִ◌ ,,ב ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ָנק ּוד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ביניהםַ◌ ְ◌ ,
היתה ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָּמ ◌ְכר ּו ◌ֶאת יוֹ ◌ֵסףִ◌ ,ה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְתפ ּו ◌ָּ◌ 4
תה
ה.כינהִ◌ ׁ ְ◌ ,
כלם ◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וש ּ◌ְתפ ּו אוֹ ◌ָ ּ
רתה
התגּ ◌ָּלה ◌ְדּ ◌ַבר יוֹ ◌ֵסף ,א ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
ועד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עש ּו ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעהַ◌ ְ◌ ,
עמ ◌ֶהם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ָּ
עמ ◌ֶהם -
ה.כינה א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
יעקבִ◌ ְ◌ .
כינה ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
נמצאה ◌ִ ◌ָּ
בטי ◌ָי ּה
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכב( ׁ ◌ֶש ◌ָ)ם ◌ָעלוּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
וחסידים,
יקים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
צדּ ◌ִ
לשם ה'ּ4◌ .כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
◌ֵעדוּ ת ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
למטה.
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
הק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,הם ◌ִק ּי ּום ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

החכמה,
אברהם ְּבסֹוד ַ ָ ְ ָ
ֹולםָ ,ע ָׂשה ֶאת ַ ְ ָ ָ
להעמיד ֶאת ָהע ָ
ּכׁשרצה ְ ַ ֲ ִ
ְ ֶָ ָ
ּדעת.
יעקב ְּבסֹוד ַה ַ ַ
ואת ַ ֲ ֹ
הּתבּונהֶ ְ ,
יצחק ְּבסֹוד ַ ְ ָ
ֶאת ִ ְ ָ
ראל )קכב ,ד( :
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּה ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
נברא
מאמרוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עש ◌ָרה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
.נינ ּוּ ַ◌ ,ב ◌ֲ ◌ָ ׂ
הדּ ◌ָבר ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
◌ְועוֹ ד סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
חכמה
בהם ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
נברא ◌ָ ◌ֶ
והעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
שהָ◌ ְ◌ ,
סת ◌ֵּכל ◌ֵהם ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
כש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
נברא ◌ֶ ◌ָּ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִי ◌ְ ׂ
והעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בדעתָ◌ ְ◌ ,
בתב ּו ◌ָנה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ְ
החכמה,
אברהם ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
שה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
להעמיד ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,ע ◌ָ ׂ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נקרא
בזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הדּ ◌ַעתּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
יעקב ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ַ
ואת ◌ַ ◌ֲ ֹ
התב ּו ◌ָנהֶ◌ ְ◌ ,
יצחק ◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ּ◌ְ
◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתקן ◌ָ ּכל
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בדעת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
)משלי כד( ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
חדרים ◌ִי ◌ָּמ ◌ְלא ּוּ .ו ◌ְבאוֹ ◌ָ ּ
נתקן ◌ַ ּ
בטיםַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ליעקב ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
מ.נּ וֹ ◌ְלד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ֶ
הכֹל ◌ְּכמוֹ
ראה ◌ַ ◌ָ ּ
רבה ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
חדוה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מעלהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּ
ושלוֹ ם
אמר ,א ּו ◌ַלי ◌ַחס ◌ְ ׁ ◌ָ
מעלהַ◌ ָ◌ ,
תקן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חתוֹ ן ◌ַה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
עשה
וי.אר ּ ◌ְפ ◌ָגם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
העמים ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ִיתערב ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ָ ּ
לכאןַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו
טלטל ◌ֶאת ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִמ ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּ
ערףֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּמ ◌ַב ◌ִזים ◌ֶאת
קשה ֶֹ ◌
למצרים ◌ָלד ּור ◌ֶאת ◌ִדּ ּי ּו ◌ָרם ◌ְּב ◌ַעם ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ּ
עמ ◌ֶהם,
להתחתן ◌ָ ּב ◌ֶהם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מב ◌ִזים אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מנהגיהם ּו ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להתערב ◌ִ ◌ָּ
והנּ ◌ֵקבוֹ ת ◌ָגּ ◌ֲעל ּו
בהםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברים ◌ָגּ ◌ֲעל ּו ◌ָ ◌ֶ
הגּ ◌ָ ◌ִ
לעבדיםְ◌ ַ◌ .
◌ְוחוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נש ◌ַלם
קדשּ ,ו ◌ֵבין ◌ָ ּכּ ,ו ◌ֵבין ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ ,
זרע ֶֹ ◌ ׁ
הכל ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ַ
תקן ◌ַ ּ ֹ
בהםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ
העמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית טו( ◌ִּכי א ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ֲעוֹ ן
◌ֵ ◌ְ
חטא ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
יקים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
יצא ּו ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
כש ◌ָ ּי ◌ְצא ּוְ◌ ָ◌ ,
הנּ הּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
האמוֹ ◌ִרי ◌ַעד ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ֱ
אמר
בראשוֹ ַ◌ ָ◌ .
נשקוֹ ◌ְ ֹ ׁ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ראלּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ
ליש ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּה ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
מדת ◌ְל.,
ה.עה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עמדּ ִּ◌ ,,כי ◌ַ ◌ָ ◌ָ
עמד ◌ְּב ◌ִני ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ְ
לוֹ ֹ ֲ◌ ,
]זוהר שמות פ' שמות )דף ט"ו[(.
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האבנים ַה ָּללּו
ׂשרה ָ ֲ ָ ִ
ׁשּתים ֶע ְ ֵ
היה ָׂשם ֶאת ְ ֵ
הּגדֹול ָ ָ
ּכהן ַ ָ
ׁשה ֹ ֵ
ּבׁשעה ֶ ַ
ְ ָָ
ׁשכינהּ ,ובֹו ֲחקּוקֹות
עליו ְ ִ ָ
ׁשרתה ָ ָ
ואפֹודָ ,אז ָ ְ ָ
ּבחׁשן ְ ֵ
ֹותן ְ ֹ ֶ
ולֹובׁש א ָ
ְ ֵ
ּׁשבטים
ְׁשמֹות ָּכל ַה ְ ָ ִ
ועל ◌ֵּכן
בטים )קכב ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"טַ◌ ְ◌ [(:
ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִׁ ◌ֶש ◌ָ
לה ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּב ּכֹל
מתלב ׁ ◌ֶשת ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ִ◌ ,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ַ ◌ְ
להיוֹ ת ◌ָ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,שם קמ(
מעלהַ◌ ְ◌ .
מטה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
 ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָיקים יוֹ ד ּו
ישב ּו ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניַ◌ .,אַ◌ ,צ ◌ִדּ ◌ִ
לש ◌ֶמְ◌ ׁ ֵ◌ ,
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
◌ַאִ◌ ַ◌ ,
ישב ּו ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניּ ְ◌ - ,באוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ַעשׂ
לש ◌ֶמּ ָ◌ - ,בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ֵ◌ .
◌ִ ׁ ◌ְ
וחשן ◌ָהי ּו
רבי יוֹ ◌ֵסיֵ◌ ,אפוֹ ד ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
רש ּו ◌ָהַ◌ ָ◌ .
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
זהבֵ◌ ֲ◌ ,
האפוֹ ד ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ם אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִּ
מדים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן
הק ּי ּום עוֹ ◌ְ ◌ִ
פרש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
כאחדּ ,ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ראלָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם ׁ ◌ְש ◌ֵנים
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
טלים ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
אבניםּ4◌ ,כ ◌ָּלם נוֹ ◌ְ ◌ִ
עשׂ ◌ֵרה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ
ראלְ◌ .וסוֹ ד
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ִ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ֵהם ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
עשׂ ר ּ◌ְתח ּו ◌ִמים ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
ראל
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּה ◌ֵעדוּ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,שם קכב( ׁ ◌ֶש ◌ָ)ם ◌ָעלוּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
בטים
בטים ֵ◌ -א ּל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָשׂ ר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
לשם ה'ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
להדוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְ ֹ
ראל.
לי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
הרי ׁ ◌ֵשם ◌ֶזה ◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ
בטי ◌ָי ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ
בטיםָּ◌ ֶ◌ .
אלאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו
עמים ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ּ ,פ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ּ
ּ
ּ
בטי ◌ָי ּה ֵ◌ -אל ּו
מטהִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ֵ
ה.בטים ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ּ◌ָ
בטים ֵ◌ -אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ן
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראל ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
מעלהֵ◌ .עד ּות ◌ְ ◌ִ
ה.בטים ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלמ ◌ֵדם.
אמר )שם קלב( ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
קרא ◌ֵעד ּותְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ועדתי זוֹ ◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
עש ◌ֵרה
עליוֹ ◌ִנים ◌ֵהם ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
בטים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
שר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ְואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
ּ
וכל
מעלהָ◌ ְ◌ ,
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ולכן ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
אבנים ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ּ
ה.בטיםּ4◌ ,כ ◌ָלם ◌ֲחק ּו ◌ִקים ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן
עשר ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֵשמוֹ ת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
הגּ דוֹ ל נוֹ ◌ֵטל אוֹ ◌ָתם.
והכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
אבניםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
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לחרןַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב?
היה הוֹ ◌ֵלָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עקב ◌ָ ◌ָ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
עש ◌ֵרה
מרא.תיוֵ◌ .א ּל ּו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
שם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
המקוֹ ם ◌ַו ◌ָ ּי ◌ֶ ׂ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מאבני ◌ַ ◌ָּ
אבנים ◌ְקדוֹ ׁשוֹ תּ ָ◌ 4◌ ְ◌ ,
והאבן ◌ַה ּ ֹזאת
אחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אבן ◌ַ ◌ַ
ש ּו ◌ֶ ◌ֶ
נע ׂ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וכלן ◌ַ ◌ֲ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
אבןָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
להן ◌ֶ ◌ֶ
מצ ◌ָבהְ◌ .וקוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
אחת,
עליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ַ
אבן ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
נכלל ּו ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
האבנים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ש ◌ֵרה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶע ◌ְ ׂ
יהיה
מצ ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ש ◌ְ ּ◌ִ
אשר ◌ַ ׂ
והאבן ◌ַה ּ ֹזאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מעליהןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מתי ◌ַ ◌ֵ ּ
שם אוֹ ◌ָתן ◌ַעל ◌ִ ּ
היה ◌ָ ׂ
הגּ דוֹ ל ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
ולכן ◌ָ ּכאן ◌ַ ּ ֹ
אהיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֵ ּבית ◌ֱ ◌ִ
לבוֹ
אהרן ◌ֶאת ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני
ונשא ◌ַ ◌ֲ ֹ
לזכרם ּ◌ָת ◌ִמידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שמות כח( ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
כל ה ּוא ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל
לפני ה' ◌ָּת ◌ִמידּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ,ה ּ ֹ
לבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ַעל ◌ִ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
גנז ּו ◌ְ ּבסוֹ ד
למעלה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
טמירים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עשר ◌ֶ ◌ְ
עשרְ◌ ׁ ,ש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
ׁ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
צאים ◌ִ ּ
אחד,
מקוֹ ל ◌ַדּ ק ◌ֶ ◌ָ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ,ויוֹ ◌ְ ◌ִ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
והם ◌ַ ּ
עליוֹ ן ◌ָקדוֹ ׁשֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם,
טמירים ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אחרים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
שר ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רש ּו ◌ָהְ◌ ׁ .ש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
ַוהרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
אבןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מט( ◌ִמ ◌ָ.ם
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
צאים ּתוֹ  ,קוֹ ל ◌ַ ◌ֵ
◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
ולכן ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
אבן ◌ִ ◌ְ ׂ
ונאספ ּו
הכת ּוב) ,שם כט( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ
ראלֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
רעה ◌ֶ ◌ֶ
ֹ ◌ֶ
אבן
קראת ◌ֶ ◌ֶ
.כינה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
האבן .זוֹ ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וגלל ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
העדרים ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
ׁ◌ָש ◌ָּמה ◌ָכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לגּ ל ּות,
תה ◌ַ ◌ָ
ללים אוֹ ◌ָת ּה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ראלֶ◌ ׁ .שגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
אבן ◌ִ ◌ְ ׂ
ב ◌ַחןֶ◌ ֶ◌ ,
ֹּ
מכניסים אוֹ ◌ָ ּ
מה
מהַ◌ ְ◌ ,
הב ◌ֵאר ◌ִ ◌ְ
האבן ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ ּ
והשיב ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ְוכת ּוב ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ ◌ָ
ועל ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
למקוֹ ◌ָ ּ
ויש
אבנים ◌ְ ◌ֵ ׁ
לאבניםֵ◌ .י ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אבנים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
האבניםַ◌ ְ◌ .
ִנקראים ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶל,
הב ◌ִיתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ה( ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אבנים ◌ְיסוֹ ◌ֵדי ◌ַ ◌ַ ּ
אבניםֵ◌ .י ׁש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ויצו ◌ַ ◌ֶּ
ויש
גזיתׁ ֵ◌ ְ◌ .
אבני ◌ָ ◌ִ
לי ּ◌ֵסד ◌ַה ◌ָ ּב ◌ִית ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
יקרוֹ ת ◌ְ ◌ַ
אבנים ◌ְ ◌ָ
אבנים ◌ְגּ דלוֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ַו ◌ַ ּי ּ◌ִסע ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ארבע
והן ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
עש ◌ֵרהֵ◌ ְ◌ ,
והן )אלו( ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
נכבדוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
אבנים ◌ֶ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לאר ◌ָ ּב ◌ָעה ר ּוחוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
מערכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
ש ׁ ◌ָש ׁ
מערכוֹ תָ◌ ׁ ,ש ׁ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
והם
דברֵ◌ ְ◌ ,
לכים ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
דגלים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ◌ֵכן אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
)בראשית כח(
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I

לארב ◌ָעה ר ּוחוֹ ת
לכל ◌ַצד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
שה ◌ְ ◌ָ
שה ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
בטיםְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
רש ּו ◌ָה.
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
אחדֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
והכל סוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֹ ּ ַ◌ ְ◌ .
עש ◌ֵרה
שם ◌ֶאת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
היה ◌ָ ׂ
הגּ דוֹ ל ◌ָ ◌ָ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
עליו
רתה ◌ָ ◌ָ
ואפוֹ דָ◌ ,אז ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
חשן ◌ְ ◌ֵ
הללוּ ◌ְולוֹ ◌ֵב ׁש אוֹ ◌ָתן ◌ְּב ֹ ׁ ◌ֶ
האבנים ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אבנים ◌ֲחקוּ קוֹ ת ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ָּכל
עש ◌ֵרה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
כינהְ◌ ,ואוֹ ◌ָתן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אחתְ◌ ׁ .שק ּועוֹ ת ◌ָהי ּו
אבן ◌ַ ◌ַ
וש ◌ֶבט ◌ָחק ּוק ◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
וכל ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ְ ׁ ◌ֵ
ה)בטיםָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
האבניםָ◌ ,הי ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
האיר ּו ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
האבניםּ ,ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַעל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
.הצטרכ ּו) .ובאותיות השבטים(
מאירוֹ ת ◌ַעל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ּבוֹ ◌ְלטוֹ ת ◌ַהח ּו ◌ָצה ּו ◌ְ ◌ִ
ה)בטים א ◌ָהיוּ ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ח' ט'ִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש2א
בכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וּ ◌ְ ◌ָ
ה.ם גּ וֹ ◌ֵרם
חזק ◌ָ ּיהִ◌ ,אם ◌ָ ּכ ,,ח' ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
כלםַ◌ ָ◌ .
חט"א ◌ְּב ◌ּ ָ◌ -
נמצא ◌ֵ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶאה ט'
אבל ט'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא אוֹ ת טוֹ ◌ָבהָ◌ ׁ ְ◌ ,
נאהָ◌ ֲ◌ .
 ◌ָ ◌ֶתחה תוֹ ◌ָרה ◌ִּכי טוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ מוֹ טוֹ ב לוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ּ ◌ָפ ◌ְ ◌ָ
והיא אוֹ ת
אהים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בְ◌ ,והוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ִ
)בראשית א( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
בטים?
נכת ◌ָבה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
למה א ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
טוֹ ◌ָבהָּ◌ ָ◌ ,
הרי
אמר לוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ְסמ ּוכוֹ ת ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת זוֹ ◌ָלזוֹ ְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
מאירה ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל
והיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
טמירהִ◌ ְ◌ ,
◌ָהאוֹ ת ט' ◌ְגּ נ ּו ◌ָזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נמצא ח ּוץ
ואין אוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי אוֹ ת זוֹ ◌ִהיא ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ּ4כ ◌ָּלםֵ◌ ְ◌ ,
◌ּ4כ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בְ◌ .וה ּוא
מהאוֹ ת ◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱא ◌ִ
◌ֵ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים פד(
וטמירַ◌ ְ◌ .
◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה.בטים.
וזה ּו ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תמיםֶ◌ ְ◌ .
לכים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ימנע טוֹ ב ◌ַלהוֹ ◌ְ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עש ◌ֵרה
ה.תים ◌ֶ ◌ְ ׂ
בהןְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
נחקקה ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,א ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מירה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְּבסוֹ ד ◌ָהאוֹ ת ט',
הט ◌ִ ◌ָ
האכס ◌ְדּ ◌ָרה ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ּ◌ְ
יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִמ ּתוֹ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
ראה,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
נראית ◌ָ ּב ◌ֶהןֹ ּ .
ואינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָּכִ◌ ,היא ◌ְט ◌ִ ◌ָ
מירה ּו ◌ְגנ ּו ◌ָזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
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ונסָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
האיר ּוָ◌ ,אז
וכלן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ִ
דר ,אוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
אבנים עוֹ ◌ְמדוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מאירוֹ ת ּובוֹ ◌ְלטוֹ ת
והאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ִ
מאירוֹ תָ◌ ְ◌ ,
הגּ דוֹ ל ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ּ ֹ
הכ ◌ֵהןָ◌ ,אז ◌ָהי ּו נוֹ ◌ָדעוֹ ת
מאירים ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ּ ֹ
כש ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
דיע ◌ַלח ּוץּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
הכ ◌ֵהן ◌ִאם ◌ַצ ◌ִדּ יק
בזה נוֹ ◌ַדע ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ּב ◌ִליטוֹ ת ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְלטוֹ בּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
רש ּו ◌ָה.
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ונסֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ועל ◌ָ ּכַ◌ ,ה ּכֹל ה ּוא ◌ְּבאוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
האיש ◌ִאם אַ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ִ ׁ

ּׁשמע ִֹוני יָ"ּה
הראּובני ַה ִ ְ
ולכן ָ ֵ ִ
וּדאי ְ ָ ֵ
ליׂשראל ַ ַ
ׁשּי"ּה ֵעדּות ְ ִ ְ ָ ֵ
ִמּׁשּום ֶ ָ
ואחד
אחד ְ ֶ ָ
ּבכל ֶ ָ
ְָ
בטי ◌ָי ּה וגו' )קכב ,ד( ] :זוהר ח"ג פ' במדבר )דף קי"חׁ ִ◌ [(:
איש ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְגלוֹ
ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
מחנוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אר ◌ַ ּבע ◌ַ ◌ֲ
באתת )במדבר ב( ֵ◌ -א ּל ּו ◌ַ ◌ְ
◌ְ ֹ ֹ
לה.
סביב ◌ָ ◌ִ
שר ּ◌ְתח ּו ◌ִמים ◌ָ ◌ִ
בטיםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
שר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָע ◌ָ ׂ
סביב ◌ָ ּ
בטי
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
מעלהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קכב( ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הכֹל ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
בטיםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵנים
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
בטים ֵ◌ -א ּל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ָי ּה ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ.ם ◌ָעל ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
"ה
בטי ◌ָי ּה ֵ◌ ֲ◌ -
מטהִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ׂ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ּ
עשר ּ◌ְתח ּו ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
י"ה
בניְ◌ ִ◌ ַ◌ ,
ולכן )במדבר כו( ◌ָהרא ּו ◌ֵ ◌ִ
ודּ איֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ראל ◌ַ ◌ַ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ֵעד ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ה.מעוֹ ◌ִניּ ָ◌ ,
העליוֹ ן
העץ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הרי ◌ָ ◌ֵ
ודּ אי ◌ָ ּכ ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אבל ◌ַ ◌ַ
ואחדָ◌ ֲ◌ .
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
פרש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,יחזקאל א( ּו ◌ְדמ ּות
הקדוֹ ׁשּ ,בוֹ חוֹ ◌ֵתם ◌ְּבחוֹ ◌ָתמוֹ ּ .ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
נכללת
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אריה ◌ֶאל ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .דּ מ ּות ◌ָ ◌ָ
פני ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אדם ּו ◌ְ ◌ֵ
ניהם ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
ונפרדים
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לאר ◌ַּב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והפ ◌ִנים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌4כ ◌ָּלםָ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
תיהםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
אדם.
וכלם ◌ְּכל ּו ◌ִלים ּבוֹ ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
דמ ּיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִּב ◌ְ ◌4
רפאל
לפניהםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ריאל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מ*מאל ,א ּו ◌ִ ◌ֵ
בריאל ◌ִ ◌ְ ֹ
מיכאל ◌ִמ ◌ָ ּי ◌ִמיןַ◌ ,גּ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ◌ָ ◌ֵ
מכאןּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים
מעליהםְ◌ ׁ .ש ◌ַ ִ◌נים ◌ִ ◌ָ ּ
ה.כינה ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ריהםָ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
לאחוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ
מטה ְ◌ ׁ -ש ◌ַ ◌ִנים ◌ִמ ◌ָ ּכאן,
אמצעְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
והיא ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
מכאןִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ָ ּ
ארץ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
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 Iזוהר תהלים I

I

דגליםַ◌ ,מה
קחים ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יניהםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
"ה ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ִמ ◌ָ ּכאןָ◌ ְ◌ ,וי ּ
ואחר ◌ָ ּכ ,אוֹ ◌ָתם
הלו ◌ִ ּים ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
מחנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אהל מוֹ ◌ֵעד ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ונסע ֹ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּוב? ◌ְ ◌ָ ◌ַ
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לארב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מחנוֹ ת ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַּ
אר ◌ַ ּבע ◌ַ ◌ֲ
אחרים ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ונסע
מעלהַ◌ ָ◌ ְ◌ .
למטה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְונמצאים ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עשרַ◌ .אף ◌ָ ּכָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מחנה
ריאלּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מחנה א ּו ◌ִ ◌ֵ
מחנה ◌ְיה ּו ◌ָדה מ ּול ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ֶדּ ◌ֶגל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
למ ◌ְ ◌ָזרחּ ָ◌ .כַ◌ ,גּ ם
וזה ◌ַ ּ◌ִ
מיכאלֶ◌ .זה ◌ַל ◌ָדּ רוֹ םֶ◌ ְ◌ ,
מחנה ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
◌ְרא ּו ◌ֵבן מ ּול ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
פרים
מחנה ◌ֶא ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מחנה ◌ָדן ◌ַל ◌ָ ּצפוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מזרחיתּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
זב ◌ַח ◌ְדּ רוֹ ◌ִמית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ִּ
ערב מ ּול
אפרים ◌ַל ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
מחנה ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
גבריאלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מחנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מחנה ◌ָדן מ ּול ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָי ◌ָּמהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מערביתַ◌ .ה ּכֹל ◌ָאח ּוז ◌ֶזה
זב ◌ַח ◌ְצפוֹ ◌ִנית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
רפאלּ ָ◌ .כַ◌ ,גּ ם ◌ַ ּ◌ִ
מחנה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ונאחז ◌ַּב ◌ֵ.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הראשית
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
הכל עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
הכלּ ָ◌ ַ◌ ,
הכל ◌ָ ּכל ּול ּבוֹ .
הכלֹ ּ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
הכלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ

למען
ׁשּנאמר ְ ַ ַ
אחים ֶ ֶ ֱ ַ
ליׂשראל ַ ִ
ׁשּקרא ְ ִ ְ ָ ֵ
אהבת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ֶ ָ ָ
ֲַַ
אדּברה ָנא
ורעי ֲ ַ ְ ָ
אחי ְ ֵ ָ
ַַ
אד ◌ְ ּב ◌ָרה ◌ָנא ◌ְוגוֹ ' )קכב ,ח( ] :זוהר ח"ג פ' אחרי מות
ורעי ◌ֲ ◌ַ
אחי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
תגלה )ויקרא יח(ָ◌ ׁ ,ש ◌ָנה
אבי ,א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אחי ◌ָ ◌ִ
ערות ◌ֲ ◌ִ
)דף ע"ז ע"ב([ ◌ָ ◌ְ ◌ַ
לים
אמ - ,זוֹ ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ואחוֹ ת ◌ִ ּ◌ְ
למ ◌ָּטהֲ◌ ַ◌ .
ראל ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
ַרבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ֶ◌ -זה ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ ◌ִ ּ
חטאים ◌ַ ◌ָּ
ותחרב
העמים ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ראל ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
יגל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ
מטהַּ◌ .ב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לבין ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
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אהבת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
למטהַ◌ ְ◌ .
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ורעי
אחי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ַ
אמר )תהלים קכב( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ראל ◌ַ ◌ִ
ליש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָרא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ
אדב ◌ָרה ◌ָנא ◌ְוגוֹ ') .ובארנו הדברים ,ושם )דּ ◌ָברים ◌ָשם( בת בנה ובת בתה.
ואף על גב שהם בנגלה ובנסתר וכן אחריו .שהרי העולם
צריך להם ,והם ישוב העולם ,כמו שכתוב )משלי כז( רעך ורע
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הדּ ◌ָברֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
וזה סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
אביך( ◌ְ ◌ֶ
אחי? ◌ֶ ◌ָ ּ
אלא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
למה ◌ַ ◌ַ
ואם ◌ֵ ◌ָ
רעי? ◌ְ ◌ִ
למה ◌ֵ ◌ָ
◌ִאם ◌ַ ◌ַ
רעיָּ◌ ָ◌ ,
אחיָּ◌ ָ◌ ,
למדנ ּו ,אוֹ תוֹ
אבי,
ורע ◌ָ ◌ִ
רעַ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
רעְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נקרא ◌ֵ ◌ַ
למים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ָדבר ׁ ◌ֶש6א ◌ָסר ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָ
אמר ◌ֵ ◌ֲ
העליוֹ ◌ָנה
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִּ
הדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
◌ַאל ּ◌ַת ◌ֲע ּזֹבֶ◌ ְ◌ .
והאם
למיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ממ ◌ָנּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
אהבת ◌ָ ◌ָ
רעיהִּ◌ ,כי א ◌ָ ◌ָזזה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ִנקראת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֵ
האב ◌ִ ◌ֶּ
ארנ ּו )שיר ח(
ונקראת ◌ָאחוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
נקראת ◌ַּכ ◌ָּלהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חתוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ַ
הת ◌ְ ּ
ערות
מש ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָּלנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
סתם ◌ִ ׁ ◌ְ
והינ ּו ◌ְ ◌ַ
קטנּ הְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ָאחוֹ ת ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ
אביַ◌ ,,מה ◌ֶ ּזה
אמר ◌ַבת ◌ָ ◌ִ
אמֵּ◌ .,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
אבי ,אוֹ ◌ַבת ◌ִ ּ◌ֶ
◌ֲאחוֹ ◌ְתַ◌ ,בת ◌ָ ◌ִ
אמָּ◌ ֶ◌ ?,
חכמה.
נקראת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האבֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מצד ◌ָ ◌ָ
אלאִ◌ ,אם ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ַבת ◌ִ ּ◌ֶ
נמצאת ◌ִ ◌ַ ּ
ועל ◌ָ ּכל ּ ◌ָפ ◌ִניםּ ֵ◌ ,בין ◌ָ ּכּ ,ו ◌ֵבין ◌ָ ּכ,,
נקראת ◌ִ ּב ◌ָינהַ◌ ְ◌ .
האםֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מצד ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ִ
ְואם ◌ִ ◌ַ ּ
אינה ◌ָ ◌ָזזה ◌ֵמה'
והאםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
מהאב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
נמצאת ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי יוֹ "ד ◌ֵ ◌ָ ּ
מצד ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ,מוֹ ◌ֶ ◌ֶ
וזה ּו סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
למיםֶ◌ ְ◌ .
◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
האב .אוֹ
לדת ◌ַ ּב ◌ִית ּ ַ◌ ִ◌ -
האם.
לדת ח ּוץ ִ◌ -מ ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ֵ
מוֹ ◌ֶ ◌ֶ
בנה
הב ◌ִית ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
יב ◌ֶנה ◌ָ ּב ◌ִיתִ◌ .מי ◌ַ ◌ַ ּ
חכמה ◌ִ ◌ָ ּ
אמר) ,משלי כד( ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבא ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
מעדןִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכ,
הנּ ◌ָהר ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
הוי אוֹ ◌ֵמר ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ
בחכמה? ◌ֱ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צאה ◌ִמו'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
לדת ח ּוץְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
לדת ◌ַּב ◌ִית אוֹ מוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מוֹ ◌ֶ ◌ֶ
אחת
וכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ַ ◌ַ
ש ◌ִריָ◌ ְ◌ .
מב ◌ָ ׂ
בשר ◌ִ ◌ְ ּ
מעצמי ּו ◌ָ ◌ָ ׂ
עצם ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
)בראשית ב( ◌ֶ ◌ֶ
נמצא,
אנפין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ֵ
וזה ּו מוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לעתיוֶ◌ ְ◌ ,
מצ ◌ְ ֹ ◌ָ
לדת ח ּוץָּ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ַ ּ
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נקראים
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ,י ◌ְ ׂ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
תב ◌ֵארַ◌ ְ◌ .
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
אחים ◌ַ ◌ָ ּ
למים.
אהבתם ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
סרה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
אמְּ◌ ,,כמוֹ ׁ ◌ֶ
מטה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נקראת ◌ֲאחוֹ ת ◌ִ ◌ֶּ
לים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
יחדּ ו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה
חב ◌ָרה ◌ָ ּל ּה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הבנוּ ◌ָיה ◌ְּכ ◌ִעיר ׁ ◌ֶש ◌ְּ◌ -
לים ◌ַ ◌ְּ
קכב( ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
צדדים,
מ..ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶלָ◌ ִ◌ ִ◌ ,
חב ◌ָרה ◌ָּל ּה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ּ ְ◌ 4
עמ ּה ◌ַ ◌ֶּ
יחדּ ו? ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזדּ ◌ֵ ּוג ◌ִ ◌ָּ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכל ּו ◌ִלים
וכל ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ יקָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלְּ◌ ,,ב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
צדדי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תרי ◌ַ ◌ֶּ
דרגּ ת ◌ַ ◌ַ ּ
יצחק ◌ָ ◌ַ
יחדּ וַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌4ח ◌ְּב ◌ָרה ◌ָּל ּה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּבוֹ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ)ם ◌ָעלוּ
ה.בטים? ◌ֵ ּ
עשר ּ◌ְתח ּו ◌ִמים
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
בטי ◌ָי ּהִ◌ .מי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
בטים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
האב
מצד ◌ָ ◌ָ
אילן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
פרדים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וחזק ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַר ׁש אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ַ ּ
הבן
העד ּות ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִעיד ◌ַ ◌ֵ ּ
מיפי ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּהִ◌ ִ◌ ,
ְוהאםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ָי ּה ◌ֵעד ּות
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש) ,שמעיד אבא ואמא בבן הקדוש( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
נהרוֹ ת ◌ֲ ◌ּ ִ◌ 4
י"ה.
פעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
עמקים ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ְ ◌ִ
והם ◌ְ ◌ָ
ראלֵ◌ ְ◌ ,
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ונמש ◌ִכים ◌ִמן ◌ָ ּ
כסאוֹ ת
והכֹל )וכל כך למהְ◌ (,להוֹ דוֹ ת ◌ְל ׁ ◌ֵשם ה'ִּ◌ .כי ׁ ◌ָש ◌ָּמה ◌ָי ׁ ◌ְשבוּ ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ּ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ה ּוא
לר ׁ ◌ֶשת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
לבית ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ָ◌ ,
למש ּ ◌ָפט ּ◌ִכ ◌ְסאוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ְלכ ּות
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
ה.ירה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
בניו ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ תְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה.
◌ָ ◌ֶ ◌ְ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לעבד שברח
שיר המעלות אליך נשאתי )קכג ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכג[ לעבד
שברח כתוב בטס של עופרת שם האדון ושם העבד והוא ישוב.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּברכֹות
ֹותן ְ ָ
ּולחּכֹות ְלא ָ
לצּפֹות ְ ַ
עיני ַ ְ -
ׂשאתי ֶאת ֵ ַ
אליָ 3נ ָ ִ
ֵֶ
למּטה
מּׁשם ְ ַ ָ
ׁשּיֹורדֹות ִ ָ
ֶ ְ
עיני וגו' )קכג ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויגש )דף רחְ◌ [(.וא
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
נשׂ ◌ִ
אלי& ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
ואמר) ,תהלים קכג(
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
להתאפקּ ִ◌ ַ◌ .
יכל יוֹ ◌ֵסף ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
◌ָ ֹ
הפס ּוק
.מיםָ◌ ּ ַ◌ .
עיני ◌ַה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
נש ◌ִ
אליׂ ָ◌ ָ◌ ,
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ַּ
עיני,
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
נש ◌ִ
אליׂ ָ◌ ָ◌ ,
ראהֶ◌ ֵ◌ ,
אבל ּבא ◌ְ ◌ֵ
ונתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ההריםָּ◌ ֶ◌ .
למעלה ◌ְ ◌ֶוזה
אלאֶ◌ ,זה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עיני ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
א*א ◌ֵ ◌ַ
וכת ּוב )תהלים קכא( ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
להמשי,
למעלהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ההרים ֶ◌ -זה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עיני ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
א*א ◌ֵ ◌ַ
למ ◌ָּטהָ◌ ֶ◌ .
◌ְ ◌ַ
מההרים ◌ַ ◌ָּ
מהם
למשֶ◌ ֵ◌ ,
הלל ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למטהִ◌ ָ◌ ֶ◌ ֵ◌ ,
ממ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ַּ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אתי ◌ֶאת
נש ◌ִ
אליׂ ָ◌ ָ◌ ,
מהםֶ◌ ֵ◌ .
רכת ◌ֵ ◌ֶ
תב ◌ֶ ◌ֶ
ראל ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
לכנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
למטה.
לחכוֹ ת ◌ְלאוֹ ◌ָתן ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְרדוֹ ת ◌ִ ◌ָ
לצפוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ּ
עיניּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ַ
מ.ם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
.מים.
וחילה ה ּוא ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קפ ּה ◌ְ ◌ִ
.מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָּת ◌ְ ּ ◌ָ
◌ַה ּי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
מה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ּ
וק ּי ּו ◌ָ ּ
.ערים,
עינוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ַה ּיוֹ ◌ֵבל ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
תח ◌ַ ◌ַּ
טלים ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם אוֹ רוֹ ת
.מים נוֹ ◌ְ ◌ִ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
.מיםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
מדים ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ּ4כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ַעל
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
מש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מה ּיוֹ ◌ֵבלָ◌ ,אז ה ּוא ◌ָזן ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
צאים ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים
אליהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֵהם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
וכיון ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
אחדָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
◌ ◌ְֵידי ◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ֶ ◌ָ
תהלים ספר חמישי | כז לחודש | מזמור קכג

1246

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום יז אב

I

אמר
מ.םְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להת ◌ָ ּב ◌ֵרָ◌ ִ◌ ,
מש ◌ִקים ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
להיוֹ ת ◌ְ◌ ׁ 4
דדים ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
לט ◌ֶרף ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואז ◌ִהיא עוֹ ◌ָלה
אכלםָ◌ ְ◌ .
מאל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לבק ׁש ◌ֵ ◌ֵ
פירים ◌ֲ ◌ִ
הכ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
.אגים ◌ַ ◌ָּ
וכל
עלה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ְ◌ ,
מק ◌ֶּב ◌ֶלת ◌ִעדּ ּו ◌ִנים ◌ִ ◌ַּ
הסוֹ דוֹ ת ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ]לו[ּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ּ
מב ◌ְ ◌ָ ּ
עמד
אמר ◌ְוא ◌ָ ◌ַ
לבדּ םְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מדים ◌ְ ◌ַ ◌ָ
דדים עוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
ואחר ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
מעליַ◌ ַ◌ ְ◌ .
איש ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
קרא הוֹ ◌ִציא ּו ◌ָכל ◌ִ ׁ
אתוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִאי ׁש ◌ִ ּ
מכן ◌ְ ◌ִ
לאחר ◌ִ ◌ֵּ
נש ◌ִקים ◌ְ ◌ַ ◌ַ
עלהּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ׁ ◌ְ
מקב ◌ֶלת ◌ִעדּ ּו ◌ִנים ◌ִ ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מב ◌ְ ◌ָ ּ
ונ ּזוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ
צמאם.
פראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יש ◌ְ ּבר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָדי ◌ִ ׁ ◌ְ
חיתוֹ ◌ָ ׂ
ישק ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ

העליֹון
לעמק ָ ֶ ְ
למעלה ָ ֹ ֶ
ּכּון ָּבּה הּוא ְ ַ ְ ָ
ׁשּמת ַ ֵ
אדם ֶ ִ ְ
ּתפ ָּלה ֶׁשל ֶּבן ָ ָ
ְ ִ
לקּים
יֹוצאים ְ ַ ֵ
ּומּׁשם ְ ִ
החרּות ִ ָ
וכל ַ ֵ
ּברכֹות ְ ָ
ׁשֹופעֹות ָּכל ַה ְ ָ
ׁשּמּׁשם ְ
ִֶ ָ
ֶאת ַה ֹּכל
עיני ◌ַהיּ ֹ ׁ ◌ְש ◌ִבי וגו' )קכג ,א( :
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
אלי& ◌ָנ ◌ָשׂ ◌ִ
◌ֵ ◌ֶ
אתי
נש ◌ִ
אליׂ ָ◌ ָ◌ ,
ואמר) ,תהלים קכג( ◌ֵ ◌ֶ
רכחַ◌ [(:ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראה,
אבל ּבא ◌ְ ◌ֵ
.מיםָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ ,
עיני ◌ַה ּיֹ ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
העליוֹ ן
לעמק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
למעלה ◌ָ ֹ ◌ֶ
תכ ◌ֵ ּון ◌ָ ּב ּה ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַּ
פלה ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
לק ◌ֵ ּים
צאים ◌ְ ◌ַ
מ.ם יוֹ ◌ְ ◌ִ
החר ּותּ ,ו ◌ִ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ֵ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ָ.ם ׁשוֹ ◌ְפעוֹ ת ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
יתר יוֹ "דִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּיוֹ "ד א פוֹ ◌ֵסק ◌ִמ ◌ָּמקוֹ ם
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ֵ
כלַ◌ ְ◌ .
◌ֶאת ◌ַה ּ ֹ
למעלה
.מיםָ◌ ,אח ּוז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
למיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
למ ◌ָּטה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא
ואח ּוז ◌ְ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
החכמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ולכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ַה ּיֹ ׁ ◌ְש ◌ִבי
מיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
האבוֹ ת ,יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ַה ◌ִּכ ּ◌ֵסא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
.מים.
◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
]זוהר ח"א פ' ויחי )דף

מהעמק ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ,את ◌ּ4כ ◌ָּלן
מלמעלה ◌ֵ ◌ָ ֹ ◌ֶ
ּו ◌ִמ ◌ָ ּכאןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ׁשוֹ ◌ְפעוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּ
פעים
מיםּ ,ו ◌ִמ ◌ֶזה ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
המקוֹ ם ◌ַה ֶ◌ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ◌ָּ
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I

רכים
מתב ◌ְ ◌ִ
מכאן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עמ ּוד ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
יעים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
למ ◌ָּטהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
לצדּ יק ◌ַ ּ
רש ּו ◌ָה.
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
למיניהםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֲחנוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
החילוֹ ת ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֲחנוֹ ת,
עטרת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְמאוֹ רוֹ ת עוֹ ◌ָלה ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לכ ◌ָּלםּ ְ◌ .בתוֹ ,
אחד ◌ְ ◌4
בעים ◌ְמקוֹ מוֹ תִ◌ ,עגּ ּול ◌ֶ ◌ָ
◌ִעגּ ּול ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
קדּ ה זוֹ ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָ ּכל
מנּ ◌ָ◌ 4
אמצעְ◌ ִ◌ .
מדת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
אחת ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ִעגּ ּול ◌ְ ◌ָ◌ 4
תה ר ּו ◌ַח ◌ָ ּכל
קדש ◌ַה ◌ְּק ◌ָ ׁ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ִעגּ ּולֵּ◌ ,בית ֶֹ ◌ ׁ
דשים ,ה ּוא ◌ָמקוֹ ם ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
סתר ◌ֶזה ה ּוא ◌ְ ּבתוֹ ,
נסתר ◌ְּבתוֹ כוֹ ֶ◌ ֵ◌ .
◌ָהר ּוחוֹ ת] ,כמו סוד של כל הסודות[ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ולפניםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה זוֹ  ,עוֹ ◌ִלים ◌ּ4כ ◌ָּלם
לפני ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טמיר ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תיהִ◌ ָ◌ ,
◌ֵחילוֹ ◌ֶ ◌ָ
אחריָ◌ ,נר ּו ◌ָצה.
כני ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מש ◌ֵ ◌ִ
אחריהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר א( ◌ָ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
עיני וגו' )קכג ,א( :
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
נשׂ ◌ִ
אלי& ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
אלי,
ואמר) ,שם קכג( ׁ ◌ִשיר ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲעלוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
אבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
אמרוֹ .
.מיםִ◌ ׁ .שיר ◌ֶזה א ◌ָכת ּוב ◌ִמי ◌ֲ ◌ָ
עיני ◌ַה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אתי ◌ֶאת ◌ֵ ◌ַ
ָנש ◌ִ
◌ ◌ָ ׂ
◌ֶ ◌ָ ּ
נסת
אמרה ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
דש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הק ◌ ׁ
אלא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָסת ּום ,ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
לכתב! ◌ַמה
צרי ,לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
.מים?! ◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּותַ◌ .ה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֶ ּזה ◌ַה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי? ◌ֶ ◌ָּ
לפני
להתפ ּ◌ֵלל ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּלתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ארנ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אלא ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
מעמק ◌ַה ּכֹל ◌ְלהוֹ ◌ִריק ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
לבק ׁש ◌ֵ ֹ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשִ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
קראתי,
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ◌ַּ
למטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם קל( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ַּ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לבק ׁש
בזה ◌ָ ◌ִ
עמק ◌ַה ּכֹל ◌ִהיאּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
יתרהֶ◌ ֹ ,
ה'ְ◌ .ויוֹ "ד זוֹ ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להזין
מיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ְ◌ ,להוֹ ◌ִריק ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ממ ׁש.
.מיםַּ◌ ,ב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ַה ּ ֹי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ַּב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הכלַ◌ ְ◌ .
ממנּ ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
◌ִ ּ◌ֶ
.מים ◌ַ ◌ָּ
הכל,
עמק ◌ַ ּ ֹ
ונמשכוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ֹ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתן ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ׁשוֹ ◌ְפעוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
נמצאוֹ ת
מיםָ◌ ,אז ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קרא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
.בים ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתי ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חתוֹ ◌ִנים.
עליוֹ ◌ִנים ּו ◌ַב ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ָ ּב ◌ֶ ◌ְ
]זוהר ח"ג פ' ואתחנן )דף רס"ה[(:
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 Iזוהר תהלים I

I

כעיני
עבדים ◌ֶאל וגו' )קכג ,ב( ] :זוהר ח"ג פ' ואתחנן )דף רס"הֵ◌ ֵ◌ ְ◌ [(:
כעיני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
עבדים? ◌ֵ ּ
אל ּו
כעיני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ניהםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
עבדים ◌ֶאל ◌ַיד ◌ֲאדוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
העמים ׁ ◌ֶש6א ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ֶ ◌ָּ
מ.ירי )גוף( נוֹ ף
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְגּ דוֹ ◌ֵלי ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
קחים ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
ראל לוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
כש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
נדב ◌ִקים ּבוֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
האילן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
פחה ◌ֶאל ◌ַיד
עיני ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ראלְּ◌ .כ ◌ֵ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
רכים ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םּ4◌ ,כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
הרג ◌ֶאת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ה.פחה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
ברת ּה  -זוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְגּ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
כ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ֶ ◌ָּ
פע
אלא ◌ַרק ◌ְּכ ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
הרי ◌ֵאין ּ ֹ
מצריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הכ ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
ועל
ברת ּהַ◌ ְ◌ ,
נקראת ◌ְגּ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
וארץ ◌ִ ◌ְ ׂ
ראלֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
מצית ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
מת ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
ארץ
ארץ? זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ארץֵ◌ .איזוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רגזה ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )משלי ל( ּ◌ַת ◌ַחת ׁ ◌ָשלוֹ ׁש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ימלוֹ ֶּ◌ ֵ◌ - ,
עבדים
אלה אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עבד ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ
תב ◌ֵארַ◌ּ .ת ◌ַחת ◌ֶ ◌ֶ
ראלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
אשר
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מהםֶ◌ ְ◌ .
לאחד ◌ֵ ◌ֶ
ה.לטוֹ ן ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אמרנ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ָתן ◌ַ ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ברת ּה
תירש ◌ְגּ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
פחה ◌ִּכי ◌ִ ◌ַ ׁ
עבדיםִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ָ
מבית ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מצרים ◌ִ ◌ֵ ּ
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
צאתיֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ ,
הוֹ ◌ֵ ◌ִ
מצד ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אמרנ ּוֹ ּ .
פחה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
)מי היא(  -זוֹ ◌ִהי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ה.פחה ◌ַה ּזוֹ
ראהּ ַ◌ ִ◌ ,
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נגד ◌ִי ◌ְ ׂ
מקטרגים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
דיניםִ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עלי ◌ִ ◌ִ
חק ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
מרי ֹ
צאים ◌ַּכ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מירה
ראל ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
שה ◌ְ ◌ִ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
לקטרג ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מהכלַ◌ ָ◌ .
מר ◌ֶאת ◌ְּבנוֹ ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
לש ֹ
◌ְּכ ◌ָאב ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ִ ׁ ◌ְ
דתי,
בעבוֹ ◌ָ ◌ִ
נגדּ ◌ֶכםְ◌ ׁ ִ◌ ,
מזמ ◌ִנים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
ראלַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
הש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ַ ◌ֲ
מקטרגים ◌ְ ◌ָּ◌ 4
פנים
יהם ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
זמינים ◌ְ ּב ◌ָב ּ◌ֵת ◌ֶ
ואתם ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מבח ּוץֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
אתכם ◌ִ ◌ַ ּ
מר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אש ֹ
ואני ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
סביב
מבח ּוץ ּו ◌ְ ◌ִ
אתכם ◌ִ ◌ַ ּ
מר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ואני ◌ֶא ׁ ◌ְש ֹ
תיכםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ֵ
ויש ◌ִנים ◌ְּב ◌ִ ּ
תיכם.
מטוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ּ
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I

סבא
יׂשראל ָ ָ
יׂשראל ֵ ָ ְ ִ -
יאמר ָנא ִ ְ ָ ֵ
ׁשהיה ָלנּו ֹ ַ
לּולי ה' ֶ ָ ָ
ֵ
התיצב ּו
היה ◌ָלנ ּו )קכד ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' בשלח )דף מ"זְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ [(.
ל ּו ◌ֵלי ה' ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
קרבֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לערָ◌ ְ◌ ,
לכם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ּו ◌ְרא ּו ֵ◌ -אין ◌ָ ◌ֶ
ואתם
לכם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ה' ◌ִי ◌ָּל ◌ֵחם ◌ָ ◌ֶ
בילכםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
קרב ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ַיערָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֲ ֹ
לילה ◌ִּכ ◌ֵנּ ס ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת
ראהְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
חריש ּוןֹ ּ .
ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ ׁ
האבוֹ ת
הקדּ ימ ּו ◌ָ ◌ָ
ואלמלא ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ראלֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
יני ◌ִ ◌ְ ׂ
מליא ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ָודן ◌ֶאת ◌ִדּ ◌ֵ
הפ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
אמרְ◌ ,זכ ּות
הדּ יןַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
נצוֹ ◌ִלים ◌ִמן ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
ראל ,א ◌ָהי ּו ◌ִ ּ
היה
ראלֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכד( ל ּו ◌ֵלי ה' ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
יעקב ◌ֵ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ֹ
הג ◌ָנּ ה ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
סבא.
ראל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראלִ◌ ,י ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
יאמר ◌ָנא ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָלנ ּו ֹ ◌ַ
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יהו
ראל :ב ל ּו ¥לי § ¨Ÿ
ישׂ ¨ ¥
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עלינ ּו ¨ ¨
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ש ¨¨
ׁ¤
נפשנ ּו:
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נחלה ¨ ©
המ ¦ים ׁ §ש ¨טפ ּונ ּו © § ¨
אזי © ּ©
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© ּ¨
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נפשנ ּו © ּ©
עבר ©על © § ׁ¥
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I

 Iשימוש תהלים I

I

לעבור בספינה
שיר המעלות לולי ה' )קכד ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכד[ כשתרצה
לעבור בנהר או בספינה התפלל השירה הזאת ואח"כ תעבור.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּזדֹונים
מים ַה ְ ִ
לׁשלֹוט ַעל ַ ִ
ּבכדי ִ ְ
ּמים ִ ְ ֵ
ִנּסּוַ 3ה ַ ִ
להם,
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ַה ּ◌ַמ ◌ִים ◌ַה ◌ֵ ּזידוֹ ◌ִנים )קכד ,ה( ] :זוהר חלק א' פרשת נח )דף סגַ◌ ָ◌ [(:
סקים
וכ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
קטן4◌ ְ◌ ,
גרים ּבוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַַודּ אי אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו ◌ָ ◌ִ
יצחק ◌ַ ּבר יוֹ ◌ֵסי
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חכם ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
למיד ◌ָ ◌ָ
עלינ ּו ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ָ ◌ֵ
ואמר
חד ׁ ◌ִשיםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ברי תוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ָ
בכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם אוֹ ◌ֵמר ◌ָלנוּ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
זאה ,וּ ◌ְ ◌ָ
◌ָמחוֹ ◌ָ ◌ָ
לשט] .ישראל שולטים באותו זמן ולוקחים לולב
זמן ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
הרי ◌ֶ ּב ◌ָחג ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
שמראה שאנו נצחנו על כל אותם שנקראים המון העם ולשלט עליהם[ ]אזי עבר על
נפשנו המים הזידונים ברוך ה' שלא נתננו טרף לשניהם ,וכי יש שנים למים? אלא[

ממנּ ים ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ַעל
העמים .אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ◌ 4
)שכל אותם גדולים( אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ראים
ראלְ◌ ,וקוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
מצ ◌ָדּ ם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
מתב ◌ְ ◌ִ
הע ◌ִּמים ◌ַע ּכ ּו"םּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
רכים ◌ִ ◌ִ ּ
ּ
ּ
המ ◌ִים ◌ַה ◌ֵזידוֹ ◌ִנים.
מים ◌ַה ◌ֵזידוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להם ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
אמר )תהלים קכד( ◌ַ ◌ַּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
הקדוֹ ׁש ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
עליהם ◌ָ ּבאנ ּו ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
לשט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ׁ ◌ְ
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צפוֹ ר
נפשנ ּו ּ§כ ¦ ּ
יהם :ז © § ׁ¥
לש ּ¥נ ¤
טרף § ׁ ¦
נתננ ּו ¤ ¤
ש*א § ¨ ¨
 ׁ¤
נמלטנ ּו:
ואנחנ ּו ¦ § ¨ §
נש ּ¨בר © § © £
הפח ¦ ׁ §
קשים © ּ©
מפח יוֹ § ׁ ¦
נמלטה ¦ ּ©
¦§ §¨
וארץ:
מים ¨ ¨ ¤
עשׂ ¥ה ׁ¨ש © ¦
יהו  Ÿ
עזרנ ּו ּ§ב ׁ¥שם § ¨Ÿ
ח ¥§ ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

מיני ◌ַ ּ
לרצוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
עליהם
ול ׁ ◌ְשט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ]עליהם[ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ
הל ּו ◌ָלב ◌ְ ◌ַ ּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
לנסַ◌ ,על ◌ַגּ ◌ֵ ּבי
מים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
עלינ ּו ◌ַ ◌ִ
להעיר ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
זב ◌ַח.
המ ◌ְ ◌ֵּ
◌ַ ּ◌ִ

עבר ַעל
אזי ָ ַ
ּפרעה ֲ ַ
אדם ֶזה ַ ְ ֹ
עלינּו ָ ָ
ׁשהיה ָלנּו ְּבקּום ָ ֵ
לּולי ה' ֶ ָ ָ
ֵ
ׁשאמרנּו
ּזידֹונים ְּכמֹו ֶ ָ ַ ְ
הּמים ַה ֵ ִ
נפ ֵׁשנּו ַ ַ ִ
ְַ
נמלטה )קכד ,ז( :
צפוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
נפשנ ּו ◌ְּכ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
לפניו.
אבאּ ָ◌ ,בא ּו ׁ ◌ָש ◌ֲאל ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ָ ּבא ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
השמטת סימן ו'([ ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
צריּ ַ◌ ְ◌ ,
לגלוֹ ת
ואני ◌ָ ◌ִ
וכ ,ה ּואִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יפה ◌ָ ◌ַ
להםֶ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
גלה אוֹ תוֹ ָּ◌ ֶ◌ .
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ִ ◌ָּ
אמר
אלא ◌ָ ◌ַ
ראינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ ּ
והרי ◌ָ ◌ִ
העניןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
סוֹ ד ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
המ ּ◌ֶטה
היה ◌ַ ּ◌ַ
במצרים ◌ָ ◌ָ
עתה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
משהָ◌ּ ַ◌ ,
למשהֶ◌ ׁ ֹ :
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
אבל
מצריםָ◌ ֲ◌ .
ראל ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
לדחוֹ ת ◌ַה ◌ַ ּק ׁש ◌ַה.וֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
אהרן ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
מזמ ◌ִנים ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
צריםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
מקטרגים ◌ְ ◌ָּ◌ 4
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ◌ִּ
וקטרג ּוּ ָ◌ .בא ּו ◌ַל ◌ָ ּים ּ ָ◌ -בא
נזדּ ◌ְּמנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מרים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מים ◌ָ ◌ִ
לדחוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ָ ּיםַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ושל ◌ָיםַ◌ ָ◌ ,
מצרים ◌ְ ׁ ◌ֶ
שרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ָרהבׂ ָ◌ ,
◌ ◌ָ
נטה
מטַ◌ ,,מה ּו ּו ◌ְ ◌ֵ
הרם ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
אמר ◌ָ ◌ֵ
נטה ◌ָ ◌ְידֵּ◌ .,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הרם ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְלמֹ ׁ ◌ֶשהֵ◌ ָ◌ :
◌ֶאת ◌ָ ◌ְידָּ◌ ֶ◌ ?,
מצריםּ ָ◌ .בא ּו
שרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
רהב ◌ָ ׂ
נגד ◌ָ ◌ָ
הרם ◌ֶאת ◌ַמ ּ◌ְטֶ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ָ ◌ֵ
וצעק,
משה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונצטער ֹ ׁ ◌ֶ
אצלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נזדּ ◌ְּמנ ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מרים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מים ◌ָ ◌ִ
למרה ַּ◌ -כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
צעק ◌ֶאל ה'ַ◌ ָ◌ .
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
]זוהר ח"ב פ' המן )דף ס"ד .השלמה
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I

אצלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ויתחקק
המ ּ◌ֶטה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הש ◌ֵלַ◌ּ ַ◌ ,
בזה ְ◌ ׁ ַ◌ -
עצה ◌ָ ◌ֶ
הרי ◌ְלָ◌ ֵ◌ ,
משהֵ◌ ֲ◌ ,
ה ּואֶ◌ ׁ ֹ :
יחדִ◌ ְ◌ ,וי ּצוֹ ל ּוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ַו ּיוֹ ◌ֵרה ּו
ניהם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
עלי צ ּורְ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ֶ
נחש ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ׁ
אמר )קהלת יא( ◌ָמקוֹ ם
המ ◌ִיםֵ◌ .עץְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ה' ◌ֵעץ ◌ַו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵלֶ◌ ,אל ◌ַ ּ◌ַ
וכת ּוב )שמות טו(
המ ◌ִיםָ◌ ְ◌ .
עצהַ◌ ,ו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵלֶ◌ ,אל ◌ַ ּ◌ַ
העץֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵ ◌ָ
פל ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ּ ֹ
עט ◌ָרה ּו
ושם ◌ִנ ּ◌ָסה ּוְ◌ּ ִ◌ ,
עלי צ ּורָ◌ ׁ ְ◌ .
נחש ◌ֲ ◌ֵ
מש ּ ◌ָפטׁ ָ◌ ָ◌ ,
חק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
שם לוֹ ֹ
ׁ◌ָשם ◌ָ ׂ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הרי ◌ְל,
להלאה ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ :מ ◌ָ ּכאן ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בנ ּ ◌ִסיםַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ִ
להתקדּ ׁש ׁ ◌ְש ◌ִמי ◌ַב ּ◌ַמ ◌ִים.
הרי ◌ְלֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אצל ◌ַה ◌ַּמ ◌ִיםֵ◌ ֲ◌ ,
עמד ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
לקטרג ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ָ◌ .
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
לאילם ּ ָ◌ -בא ּו ◌ַ ◌ַּ
יעקב ׁ ◌ֶשה ּוא
הרי ◌ַ ◌ֲ ֹ
מטהֵ◌ ֲ◌ .
צריֶ◌ּ ַ◌ ,
ה ּואּ ַ◌ :ב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאין ◌ָ ◌ִ
עינת
עש ◌ֵרה ◌ֵ ֹ
מריםּ ,ו ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים ◌ֶ ◌ְ ׂ
בעים ּ◌ְת ◌ָ ◌ִ
נפ ׁשְ◌ ,וה ּוא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעים ◌ֶ ◌ֶ
אילן ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
עשר
עמ ּו ◌ִדים ּו ׁ ◌ְש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
בטים ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
עשר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מיםְ◌ ׁ ,ש ◌ֵנים ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ִ
בעים ◌ַ ּ
חמדתם.
אשר ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
מאילים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יבש ּו ◌ֵ ◌ֵ ◌ִ
אמר )ישעיה א( ◌ִּכי ◌ֵ ֹ ׁ
בטיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
אילןְ◌ ,וה ּוא
קרא ◌ִ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ִמ ◌ָ ּיד ַ◌ -ו ◌ַ ּי ◌ֲחנ ּו ׁ ◌ָשם ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
שם
ממ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ָשם ◌ָ ׂ
המ ◌ִיםּ ,ו ◌ִ ּ◌ַ
ממ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
אילםַ◌ּ ִ◌ .
◌ֵ ◌ִ
ראל ◌ַעל
יש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ ׂ
ושם ׁ ◌ָש ◌ְלט ּו ◌ְ ◌ֵ
אחרָ◌ ׁ ְ◌ ,
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
מש ּ ◌ָפטְ◌ ,וא ◌ְ ◌ָ
חק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
לוֹ ֹ
נח ׁש
הצרַ◌ ,ה ◌ַּמ ּ◌ֶטה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
להלאה ◌ַ◌ ְ◌ 4
המ ּ◌ֶטהִ◌ .מ ◌ָ ּכאן ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ְוא ◌ַ◌ ְ◌ 4
הצרַּ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ַּ
המ ◌ִים.
עלי צ ּור ◌ֵ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ
אצל ◌ַ ◌ַּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
לקטרגַ◌ ָ◌ .
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבא ּו ◌ְלחוֹ ◌ֵרב ּ ָ◌ -בא ּו ◌ַ ּ◌ַ
ית ◌ְ ◌ֵ ּ
לאל ּו
והכ ◌ָ
נצרּ ָ◌ ,כאןִּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ּ◌ֶטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְוהכ ◌ָ
)שמות יז( ◌ ◌ִ ◌ִּ
ית ◌ַב ּצ ּורַּ◌ ַ◌ .
אני רוֹ ◌ֶאה
צריּ ָ◌ ,כאןִ◌ ֲ◌ ,
משה ,יוֹ ◌ֵתר ◌ָ ◌ִ
אמר ֹ ׁ ◌ֶ
בנח ׁשַ◌ ָ◌ .
◌ְ ּבאוֹ תוֹ צ ּורְ◌ ,וא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לפני.ָ◌ ,ם ◌ַעל
עמד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הנני ֹ ◌ֵ
טףַ◌ .מדּ ּו ◌ַע? )שם( ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מים ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
◌ַ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
עדין
למשהִ◌ ַ◌ ֲ◌ :
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
בצ ּורַ◌ ָ◌ .
הכ ◌ָ
חרב ◌ְו ◌ִ ◌ִּ
הצ ּור ◌ְ ּב ֵֹ ◌
ית ◌ַ ּ
◌ַ ּ
רעים
מים ◌ֲעכ ּו ◌ִריםִ◌ ָ◌ ,
לקטרג יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עתידין ◌ַ ּ◌ַ
מריבה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
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תה ׁ ◌ָש ◌ָעה
ראל ◌ְ ּב ◌ָגל ּוי ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
בהם ◌ִי ◌ְ ׂ
ויזדּ ◌ְ ּוג ּו ◌ָ ◌ֶ
ּו ◌ְזדוֹ ◌ִניםַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לעיניהםְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
ויתקדּ ׁש
לעיניהםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חש ◌ְ ּב ◌ָגל ּוי ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
הנּ ◌ָ ׁ
עליהם ◌ַ ◌ָ
והתיר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ִנצרַ◌ ,ה ּ◌ַמ ּ◌ֶטה ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ַ
לעיניהםַ◌ .מה ּו
במ ◌ִים ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ְש ◌ִמיֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )במדבר כז( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
להקדּ י ׁ ◌ֵש ◌ִני ◌ַ ◌ַּ
דוד,
ראה ◌ָ ◌ִ
ראהּ ָ◌ ,כָ◌ ָ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
בהם ◌ְ ּב ◌ָגל ּויֹ ּ .
זדּ ◌ְ ּוג ּו ◌ָ ◌ֶ
לעיניהם? ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
אדםֶ◌ .זה
עלינוּ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָלנוּ ◌ְּבקוּ ם ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכד( לוּ ◌ֵלי ה' ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אמרנ ּו.
המ ◌ִים ◌ַה ◌ֵ ּזידוֹ ◌ִניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עבר ◌ַעל ◌ַ ◌ְ
אזי ◌ָ ◌ַ
רעה) .שם( ◌ֲ ◌ַ
ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
נפ ׁ ◌ֵשנ ּו ◌ַ ◌ַּ
קשים.
מפח יוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
נמלטה ◌ִ ּ ◌ַ
נפשנ ּו ◌ְּכ ◌ִצ ּפוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
וכת ּוב )שם( ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ

וארץ:
ׁשמים ָ ָ ֶ
ּבׁשם ה' עֹ ֵׂשה ָ ַ ִ
עזרנּו ְ ֵ
ֶ ְֵ
עזרנו בשם ה' עשה שמים וארץ
תורה[ פתח רבי אלעזר ואמר )ירמיה ל( ואתה אל תירא
עבדי יעקב נאם ה' וגו' ,כי אתך אני נאם ה' להושיעך כי
אעשה כלה בכל הגוים וגו' אך אתך לא אעשה כלה ,מקרא
זה נדרש והעירו בו ,את"ה מה הוא ,זה סוד של ארון
הברית קנו וזו היא המדרגה ההולכת בגלות עם בניה עם
הקדוש ,משה בשעה שביקש רחמים על ישראל מה כתוב
)במדבר יא( ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג ,וזה נתבאר,
אבל כך אמר משה מדרגה האחת שנתת לי נקראת את"ה,
לפי שאין לה הפרשה ממך קנז ה שלה נאחזת בהם
)קכד ,ח( ] :זוהר ח"ג )דף קצט (.זוהר

זיו הזוהר
קנו .היינו מדת המלכות והשכינה הקדושה השוכנת עם ישראל תמיד
אפילו בתוך טומאותם וגם בגלותם :קנז .תיבה א"ת רמז על מדת
המלכות ואות ה נוספת שהיא ה האחרונה מן השם הוי"ה ב"ה,
להורות שהמלכות נקשרת תמיד עם התפארת ושאר הספירות
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בישראל קנח

ואם יכרתו ישראל מן העולם הרי ה של השם
הזה שנאחזת בהם תבטל ממנו ,ואם כן א"ת עושה לי קנט
שהרי אות ה עיקר של השם הזה תעקר ,וע"ז אמר יהושע
)יהושע ז( וישמעו הכנעני וגו' והכריתו את שמנו מן הארץ ומה
תעשה לשמך הגדול ,שהרי בודאי שם הזה הוא העיקר
והיסוד של הכל קס את"ה הוא הוי"ה ,ומשה אע"פ שהקב"ה
לא אמר לו כך קסא ידע שזה בזה תולה והחטא יגרום כך,
זש"כ ואת"ה אל תירא עבדי יעקב וגו' ,שהרי הכל אחד קסב
זיו הזוהר
העליונות ,כי השם הוי"ה ב"ה כולל הכל :קנח .זו השכינה הקדושה
ששורשה אות ה האחרונה מן השם הוי"ה ב"ה ומן תיבת את"ה ,והיינו
מלכות שבמלכות מדרגה האחרונה שעל זה נאמר והנה אופן אחד
בארץ כידוע :קנט .כי כשיחסר אות ה מן את"ה ישאר א"ת ,וגם השם
הוי"ה ב"ה לא יהיה שלם :קס .אומר שכן היה גם טענת ומליצת
יהושע ,שאם ח"ו ישראל יעברו מן העולם מה תעשה לשמך הגדול,
היינו השם הוי"ה ב"ה שהוא בודאי העיקר ויסוד הכל ,וזהו שאומר
את"ה הוא הוי"ה ,כלומר אם את"ה בשלימות עם האות ה הוא הוי"ה
בשלימות ,אבל אם אין את"ה בשלימות אלא בחסרון האות ה גם
השם הוי"ה אינו בשלימות :קסא .פי' אע"פ שהקב"ה לא אמר למשה
שע"י אכילת הבשר יכרת כל עם ישראל והשכינה תפרד מהם ,מ"מ
הבין משה מעצמו שיכול לבוא ח"ו לידי כך כי עבירה גוררת עבירה:
קסב .פי' שבאמת היה צריך לומר ועתה אל תירא ואמר ואתה ,לרמז
כי מן תיבת את"ה על ישראל להבין שאין להם לירא מכליון ח"ו ,דהא
כלא חד ,דקב"ה ואורייתא וישראל חד ע"י האות ה של את"ה שהיא
ג"כ ה האחרונה מן השם הוי"ה ב"ה שנקשרת עם ישראל תמיד ,וזהו
שאומר כי אתך אני תמיד בכל אופן שהוא אע"פ שאין אתם אתי
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כי אתך אני וגו' ,זה נתבאר כי אתי אתה לא כתוב ,אלא כי
אתך אני ,ובעבור זה כי אעשה כלה בכל הגוים וגו' אך אתך
לא אעשה כלה.

f

זיו הזוהר
כראוי ,וכידוע שאפילו על הזמן של ואנכי הסתר אסתר את פני וגו'
הוא משגיח מן החלונות ומציץ מן החרכים על עם ישראל לעזור להם,
ומכל זה יובן מה שאמר דוד עזרנו בשם הוי"ה וגו' ,רצה לומר
שבעבור שמו הגדול השם הוי"ה ב"ה שלא תחסר ה האחרונה הוא
עוזר לנו להיותנו עם נצחי:
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 Iשימוש תהלים I

I

לאויבים
שיר המעלות הבוטחים )קכה ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכה[ בעת
שתלך בדרך ויעמדו עליך אויבים קח מלח בידך ואמור את השירה
הזאת שבע פעמים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבמקֹומם
ּקנים ִ ְ ָ
מת ָ ִ
מנּגנים ְ ֻ
ֹותם ְ ַ ְ ִ
ּמלֹ 3לא ָהיּו ָּכל א ָ
דוד ַה ֶ ֶ
ּבימי ָ ִ
ִ ֵ
למעלה
ּתּקנּו ְ ַ ְ ָ
הת ַ ְ
ולכן ֹלא ִ ְ
נבנה ְ ָ ֵ
ּמקּדׁש ֹלא ִ ְ ָ
ּובית ַה ִ ְ ָ
ּכראּוי ֵ
לנ ֵּגן ָ ָ
ְַ
ּבמקֹומם
ְִ ָ
טחים וגו'
הב ◌ְ ◌ִ
שיר ◌ַ ּ ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ַ ּ
ׁ ◌ִ
טחים ◌ַ ּבה' ◌ְּכ ◌ַהר
הב ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ַ ּ
ואמר) ,תהלים קכה( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אבל ׁ ◌ִשיר
ימוֹ ט ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵי ׁ ◌ֵשבָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
◌ִצ ּיוֹ ן א ◌ִ ּ
עליוֹ נוֹ ת
המ ◌ֲעלוֹ ת ִ◌ּ -ת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְמרוֹ ת אוֹ ◌ָתן ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַּ
והם
מטהֵ◌ ְ◌ ,
הלו ◌ִ ּים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
והם ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ נוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
הגּ ב ּורוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ַ ּ
חמ.ים ׁ ◌ָש ◌ִנים.
בדים ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מעלוֹ תְ◌ ,דּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַעל ◌ְדּ ◌ָרגוֹ תְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
יקים
הצּ ◌ִדּ ◌ִ
אלוּ ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ
טחים ◌ַּבה' ◌ְּכ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ןּ ֵ◌ ,
הב ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ַ ּ
וזה ּו ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ֶ
יקים
וצדּ ◌ִ
אמר )משלי כח( ◌ְ ◌ַ ◌ִ
שים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
טחים ּבוֹ ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ֲע ◌ִ ׂ
ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
טחים
יקים א בוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
יבטחִ◌ ְ◌ .
כפיר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ַ ּ
חדיםְּ◌ ,כמוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ותמיד ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
יהם ◌ְּכ ◌ָלל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ֶ
מע ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ
יצחק
מצרימה ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ ,כמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקריב ◌ָלבוֹ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ַויהי ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
)בראשית יב( ◌ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )שם
יעקב ׁ ◌ֶ
אש ּ◌ִתיְּ◌ .כ ◌ַ ◌ֲ ֹ
לאמר ◌ִ ׁ ◌ְ
ירא ◌ֵ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )שם כו( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֵ
)קכה ,א( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קמ"ג[(.
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ואם ◌ֵ ◌ֶּ
יהם,
מעש ◌ֶ
בטח ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אלה א ◌ָ ◌ְ
מאד ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ֶצר לוֹ ִ◌ ְ◌ .
יעקב ◌ְ ֹ
לב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָירא ◌ַ ◌ֲ ֹ
כפיר
יקים ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
וצדּ ◌ִ
ואתה אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יקי ◌ָהעוֹ ◌ָלםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
צדּ ◌ֵ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ
יבטח?!
◌ִ ◌ְ ◌ָ
מכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֵשמוֹ ת א ◌ָכת ּוב
הרי ◌ִ ◌ָ ּ
כפירֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ודּ אי ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
אלּ א ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
ּ
אריה ◌ְוא ׁ ◌ַש ◌ַחל ◌ְוא ׁ ◌ַש ◌ַחץ -
אלא ◌ְּכ ◌ִפירְ◌ ,וא ◌ָכת ּוב א ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ְּכ ◌ִפירֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ַ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָ ּ
החל ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
כחוֹ ◌ַאף
טח ◌ְּב ֹ
מכ ◌ָּלם ◌ְוא בוֹ ◌ֵ ◌ַ
והק ◌ָטן ◌ִ ◌ּ4
עכשו
יהם ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מעש ◌ֶ
טחים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יקים א בוֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ָ
חזקּ ָ◌ .כּ ַ◌ ַ◌ ,
◌ֶ ◌ָ ּ
יהם ,א
מעש ◌ֶ
חזק ּכֹ ◌ַח ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
דעים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
כפירַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
טחים ◌ֶ ◌ָּ
טחים ◌ַּבה' ◌ְּכ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן
הב ◌ְ ◌ִ
ולכן ◌ַ ּ
כפירְ◌ ,וא יוֹ ◌ֵתרֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אלא ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
בוֹ ◌ְ ◌ִ
ה.מוֹ תָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ְּכ ◌ַהר
אריה ◌ְוא ◌ְּכמוֹ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֵ
כפיר ◌ְוא ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְוגוֹ ' ,א ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
ימוֹ ט ּ◌ָת ◌ִמידַ◌ ,אף ◌ָ ּכ,
פרש ּו ◌ָהַ◌ ,מה ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ן ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ִצ ּיוֹ ןּ .ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
חזק ◌ְוא ◌ִ ּ
טחים,
עכ ׁ ◌ָשו ׁ ◌ֶש6א בוֹ ◌ְ ◌ִ
יהי ּו ◌ְּכמוֹ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ןְ◌ ,וא ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ְ
זמן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
ואתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים
כחוֹ ֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
טח ◌ְּב ֹ
כפיר ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵחד ◌ְוא בוֹ ◌ֵ ◌ַ
אלא ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
ריכם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
אש ◌ֵ ◌ֶ
ודּ אי ◌ַ ׁ ◌ְ
נכם ◌ְּכ ◌ַהר ◌ִצ ּיוֹ ןַ◌ ַ◌ ,
עליוֹ ◌ִניםּ ִ◌ ,ב ◌ְטחוֹ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
הבא.
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
נחשַּ◌ ַ◌ ,
ילהַ◌ ָ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
לעיר ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
הגּ יע ּו ◌ָ ◌ִ
הלכ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְּ◌ ,כמוֹ
◌ָ ◌ְ
הבא,
לזכוֹ ת ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מאיר ◌ָלנ ּו ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ,ה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ם ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
לעטר
הבאּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לז ּכוֹ ◌ֵתנ ּו ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יאיר ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ
ילה ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ
◌ַאף ◌ָ ּכַ◌ ,ה ּ◌ַל ◌ְ ◌ָ
עתיק ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
לפני ◌ַ ּ◌ִ
ילה ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַ ּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ְּכמוֹ
אש ◌ֵרי
האחריםְ◌ ׁ ַ◌ .
.לם ◌ַה ◌ֶ ּזה א ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ַה ּיוֹ ם ◌ַה ◌ָ ◌ֵ
הבא.
חלקנ ּו ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ורבי
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
ורבי ◌ַ ◌ָ ּ
אלעזר ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
לביתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ְ◌ ,ור ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכנס ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
חלק ◌ַ ◌ַּ
חלק
ילהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
עמםָ◌ .לנ ּו ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יוֹ ◌ֵסי ◌ִ ◌ָּ
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◌ַ ◌ַּ
לעטר ◌ֶאת
זמן ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לחבריםַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ילהַ◌ ָ◌ ,
הל ◌ְ ◌ָ
רכ ◌ָבה ◌ַ ◌ְּ
לר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי,
אמר ◌ְ ◌ַ
הש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ֵתנ ּוַ◌ ָ◌ .
למעלה ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֶּ
היה
אתה ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
דבריּ ַ◌ ,ב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵ ּב ◌ֵינינ ּוָּ◌ ַ◌ ,
נש ◌ְמע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אתה ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָּ
להאיר ◌ַ ◌ַּ
להאיר
עכשו ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הל ◌ְ ◌ָ
ֵראשית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ִ
אשר
ה.ירים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ואמרִ◌ ׁ ,שיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
מטהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מעלה ּו ◌ַ ּ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵ ּבית
המ ◌ֶלְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תה ׁ ◌ְש ֹ
◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
מה ◌ַ ◌ֶּ
מהִ◌ ׁ .שיר ◌ֶזה עוֹ ◌ֵרר אוֹ ◌ָ ּ
אחת.
מטהִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ◌ַ
מעלה ּו ◌ַ ּ◌ָ
נש ◌ְלמ ּוָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
קדּ ׁשָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
אבל ׁ ◌ִש ◌ָירה זוֹ א
בזה )מתי נאמר(ָ◌ ֲ◌ ,
חלק ּו ◌ָ ◌ֶ
החברים ◌ָ ◌ְ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
ֶנאמרה ◌ֶ ◌ָּ
התמל ◌ָאה ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותּ ,ו ◌ֵבית
הל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
מעלה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נבנה ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִמ ּיוֹ ם
מחה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ִ ׂ
למ ◌ָּטה ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְּכמוֹ אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם.
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
כינה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
דבר ◌ְלהוֹ ◌ִריד ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
משה ◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
שה ֹ ׁ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ׁ ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
לארץּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ
◌ַ ּ◌ִ
למעלהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה
אחר ◌ִע ּמוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ָ ּכן ◌ַ ◌ֵ
יוֹ ם ה ּו ◌ַקם ◌ִ ׁ ◌ְ
אחר ׁ ◌ֶשה ּו ◌ַקם
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ִ◌ -מ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ַ ◌ֵ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןִּ◌ ַ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות מ( ה ּו ◌ַקם ◌ַ ◌ִּ
בנה ◌ַ ּב ◌ִית
הנּ ◌ַער מטטרו"ןְ◌ ,וא יוֹ ◌ֵתרְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ַּכן ◌ַ ◌ַ
עמוֹ ֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ּ
והתק ◌ֵ ּים ◌ְּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת
עמוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראשוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
ִראשוֹ ןּ ַ◌ ,ב ◌ִית ◌ִ ׁ
◌ ׁ
נבנה ◌ִ ּ
ונפ ּ◌ְתח ּו
והתב ◌ֵ*ם ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תַּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והאיר )בעולם והאיר( ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מחה ◌ְ ּב ◌ָכל
ש ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ִ ׂ
להאירְ◌ ,וא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ְשקוֹ ◌ִפים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
ואמר ּו
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְּכמוֹ אוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ םָ◌ .אז ּ ◌ָפ ◌ְתח ּו ◌ֶ ◌ְ
נגּ ◌ִנים
המנגּ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ
ה.יריםִ◌ ׁ .שיר ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וזה ּו ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ָירהֶ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
מה
המ ◌ֲעלוֹ תְ◌ ׁ .ש ֹ
אמר ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ $
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
לזה,
מנ ◌ְגּ ◌ִניםַ◌ .מה ◌ֵּבין ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
ה)יריםִ◌ ׁ ,שיר ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ
אמר ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ $
◌ַ ּ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

ימי
אבל ◌ִּב ◌ֵ
אחדָ◌ ֲ◌ ,
הכל ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ַו ◌ַדּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
אחד? ◌ֶ ◌ָ ּ
הכֹל ◌ֶ ◌ָ
הרי ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
נש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
מנגּ ◌ִנים ◌ְ ◌ּ ָ◌ -
לנגּ ן
מתק ◌ִנים ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶל $א ◌ָהיוּ ◌ָּכל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ָדוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ִ
למעלה
התת ◌ְּקנוּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
נבנהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קדּ ׁש א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָּכ ◌ָראוּ י ,וּ ◌ֵבית ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
ארץַ◌ ,אף ◌ָּכ$
מש ◌ָמרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הרי ּ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ּ◌ִת ּקוּ ◌ֵני ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמםֶ◌ ׁ .ש ◌ֶ ◌ֵ
קדּ ׁש
המ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
אלהּ .ו ◌ַב ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
נגד ◌ֵ ◌ֶ ּ
אלה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מדים ◌ֵ ◌ֶ ּ
רקיעְ◌ ,ועוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
וש ◌ָירה
להאירִ◌ ׁ ְ◌ .
התחיל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאיר ◌ִ ◌ְ ◌ִ
והנּ ר ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ִ
ִנתקנ ּו ◌4כ ◌ָּלם ◌ִ ּב ◌ְמקוֹ ◌ָמםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ְ
ה.לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ִ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ
העליוֹ ןֶ◌ּ ַ◌ ,
למ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
נתקנה ◌ַ ּ◌ֶ
זוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
והת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ
◌ִהיא ◌ְ ◌ָּ◌ 4
הת ◌ַגּ ּ◌ְל ◌ָתה
הראשוֹ נוֹ תַ◌ .ה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
הת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ◌ָ ◌ִ ׁ
מכל ◌ַ ּ◌ִ
מעלה ◌ִ ◌ָ ּ
כל,
נמצאה ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּב ּ ֹ
ארץּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
תש ◌ַּב ◌ַחת זוֹ )בעולם( ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
קדשים.
קדש ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ִ
ְולכן ה ּוא ֶֹ ◌ ׁ
◌ ◌ָ ◌ֵ

ּבחּייוְ ,ואֹוי לֹו
ׁשּפגם אֹותֹו ְ ַ ָ
ּברית  -אֹוי לֹו ֶ ָ ַ
ׁשּפֹוגם ֶאת ַה ְ ִ
ִמי ֶ ֵ
ׁשּפגם ָהאֹות
ענׁש אֹוי לֹו ֶ ָ ַ
ּבמיתתֹו אֹוי לֹו ֵמאֹותֹו ֹ ֶ
ׁשּפגם אֹותֹו ְ ִ ָ
ֶ ַָ
ּבּוׁשה
ֹותּה ָ
הּקדֹוׁש ,אֹוי לֹו ֵמא ָ
ּברית ַ ָ
וארֹון ַה ְ ִ
ֲַ
הרשע וגו'
◌ִּכי א ◌ָינ ּו ◌ַח ׁ ◌ֵש ◌ֶבט ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ַ
תה
לבני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ְ ◌ִ
ואמר ,אוֹ י ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ָכה ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
דעים אוֹ ◌ָ ּ
לארוֹ ןִּ◌ ,כי
להכ ◌ֵנס ◌ְ ◌ָ
ענש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ּב ּו ׁ ◌ָשה! אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ֶֹ ◌ ׁ
נפשוֹ ◌ְונוֹ ◌ָדע
לצדּ יק ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵד ◌ַע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ
לארוֹ ןְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְ ◌ַ ◌ִ
להכניס ◌ְ ◌ָ
צריִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
א ◌ָ ◌ִ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש,
תה ◌ְּב ◌ִרית ,אוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
עצמוֹ ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
חטא ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
)קכה ,ג( ] :זוהר ח"ב פ' ויקהל )דף רי"ד[(:
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והמ ּ¦טים
לבוֹ ¨תם :ה § © ּ©
וליש ¦רים ּ§ב ¦ ּ
לטוֹ ¦בים § ¦ ׁ¨
 ©ּ
האון ׁ¨שלוֹ ם
עלי ¨ ¨ ¤
יהו  ¤את ּפ¥ £Ÿ
ליכם § ¨Ÿ
עקלקלוֹ ¨תם יוֹ ¦ ¥
©© §© ּ
ראל:
ישׂ ¨ ¥
©על ¦ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

להכ ◌ֵנס
צריּ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ואם א ,א ◌ָ ◌ִ
וש ◌ַמר אוֹ תוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויִ◌ ְ◌ .
מעל ּו ◌ָמיוָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֲ
להתחבר ◌ְ ּבאוֹ ת ◌ְּב ◌ִרית
הסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הארוֹ ןּ ַ◌ .
ולפגּ ֹם ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
לארוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
לאחרֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
הרא ּוי לוֹ ְ◌ ,וא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הסוֹ ד ◌ָ ◌ָ
קד ׁש ה ּוא ◌ַ ּ
ֹ ◌ֶ
הרי ◌ָארוֹ ן ◌ֵאינוֹ
מתחבר ◌ֶ ◌ָּ
קד ׁשּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ֶאת
אלא ◌ְ ּב ◌ַצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵמר ◌ְ ּב ◌ִרית ֶֹ ◌
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הב ◌ִרית ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
ונכנס ◌ְ ּב ◌ָארוֹ ן  -אוֹ י לוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ַח ◌ָ ּייוְ◌ ,ואוֹ י לוֹ
ענש .אוֹ י לוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם
מיתתוֹ  .אוֹ י לוֹ ◌ֵמאוֹ תוֹ ֶֹ ◌ ׁ
ׁ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
וארוֹ ן ◌ַה ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ◌ָ ּ
תה ּב ּו ׁ ◌ָשה,
◌ָהאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
הקדוֹ ׁש ,אוֹ י לוֹ ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
נקמה ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה,
למים ָ◌ ָ◌ ְ◌ -
נקמת עוֹ ◌ָ ◌ִ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
קמים ◌ִ ◌ֶּ
נקמה ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ּ ◌ְפ ◌ָגםְ◌ .וסוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קכה( ◌ִּכי א ◌ָינ ּו ◌ַח
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקים.
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ׁ◌ֵש ◌ֶבט ◌ָ ◌ֵ
הר ׁ ◌ַשע ◌ַעל גּ וֹ ◌ַרל ◌ַ ◌ַ ּ

f
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קכו

יבת
יהו  ¤את ׁ ¦ש ©
המ£עלוֹ ת ּ§ב ׁש ּוב § ¨Ÿ
א ׁ ¦שיר © ּ©
ימ ¥לא §שׂ חוֹ ק ּ¦פינ ּו
חלמים :ב ¨אז ¦ ּ¨
היינ ּו ּ§כ ¦ § Ÿ
¦צ ּיוֹ ן ¨ ¦

I

 Iשימוש תהלים I

I

לאשה שנפטרו ילדיה
שיר המעלות בשוב ה' )קכו ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכו[ טוב לאשה
שמתים ילדיה .כתוב בקמיע שירה זאת וכתוב גם כן סנוי וסנסנוי
וסמנגלף בשיטה אחרונה ותשים אותה בארבע רוחות הבית.

I

 Iזוהר תהלים I

I

יֹותר
נמצאּו ֵ
ׁשּלא ִ ְ ְ
ּבבל ֶ ֹ
ּבגלּות ָ ֶ
נאמר ְ ָ
ׁשיבת ֶ -זה ֶ ֱ ַ
ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִ ַ
ׁשנים
ׁשבעים ָ ִ
ּבּגלּות ֶא ָּלא ִ ְ ִ
ַָ
יבת ◌ִציּ וֹ ן )קכו ,א( ] :זוהר ח"ג פ' אמור )דף פ"טָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ְ ּב ׁש ּוב ה' ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ַ
היינ ּו
יבת ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קכו( ◌ְ ּב ׁש ּוב ה' ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
נאמר ◌ְ ּב ◌ָגל ּות ◌ָ ּב ◌ֶבלֶ◌ ׁ ,ש6א
יבתֶ◌ ,זה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
חלמיםּ ְ◌ .ב ׁש ּוב ה' ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ְּכ ֹ ◌ְ ◌ִ
ּ
גּ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה כט( ◌ִּכי
אלא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נמצא ּו יוֹ ◌ֵתר ◌ַ ּב ◌ָ ל ּות ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
היינ ּו
וכת ּוב ◌ָ ◌ִ
אתכםָ◌ ְ◌ .
אפקד ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ֶ ◌ְ ֹ
לבבל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
לפי ◌ְמאת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
ּ
ּ
חלמים? ◌ֶ ◌ָּ
החבריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵי ׁש
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הרי ◌ִ ◌ְ
אלא ◌ֲ ◌ֵ
חלמיםַ◌ ,מה ◌ֶזה ◌ְּכ ֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכ ֹ ◌ְ ◌ִ
ימים ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ימלא
בעת ◌ָ ◌ִ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ִּכי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
בעים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ םּ .ו ֹ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ּ
עליוֹ ן
נתב ◌ֵאר ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
הרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
בעת ◌ַה ◌ָי ◌ִמים? ◌ֲ ◌ֵ
ידכםִ◌ .מי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
◌ֶאת ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ונקרא
ימיםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בעת ◌ָ ◌ִ
נקרא ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
האחרים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
רעים לוֹ ◌ְגּ ◌ַזר
תענית ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ,קוֹ ◌ְ ◌ִ
תש ּו ◌ָבהָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ׁ
המ ◌ֶל,,
וש ◌ְ ◌ִ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנהִ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ַבע ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ֶּ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ּ
הדּ ין.
נקרע אוֹ תוֹ ◌ְגּ ◌ַזר ◌ַ ◌ִ
לרעָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עליו )הכל( ◌ְ ◌ַ
הסכימ ּו ◌4כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ָ
אפל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
קרא
אחז ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַ ּב ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ◌ּ4כ ◌ָּלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ָמה ◌ַ ◌ַּ
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ּו § ׁ
יהו
הגדּ יל § ¨Ÿ
יאמר ּו ©בגּ וֹ ¦ים ¦ § ¦
לשוֹ ¥ננ ּו ¦ר ּ¨נה ¨אז § Ÿ
עמנ ּו
לעשׂ וֹ ת ¦ ּ¨
הגדּ יל § ¨Ÿ
אלה :ג ¦ § ¦
לעשׂ וֹ ת ¦עם ¤ּ ¥
יהו  © £
©£
את )שבותנו(
יהו  ¤
מחים :ד ׁש ּו ¨בה § ¨Ÿ
היינ ּו §שׂ ¦ ¥
¨¦
דמעה ּ§ב ¦ר ּ¨נה
ביתנ ּו ּ©כ ¦ ¦ £
ׁ §ש ¦ ¥
רעים ּ§ב ¦ § ¨
אפיקים ּ©ב ּ¤נ ¤גב :ה ©ה ּז¦ §Ÿ
מש ©ה ¨ּז ©רע ּבŸא ¨יבוֹ א
בכה Ÿנשׂ ¥א ¤ׁ ¤
יל ּו ¨ Ÿ
יקצר ּו :ו ¨הלוֹ  ¥ ¥
¦§ Ÿ
אלמ¨ Ÿתיו:
§¦
בר ּ¨נה Ÿנשׂ ¥א ּ ª £

I

 Iזוהר תהלים I

I

תש ּו ◌ָבהּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכְּ◌ ,ב ◌ָּ◌ 4
וחזר
אחזַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
כלם ה ּוא ◌ָ ◌ַ
ונקרא ◌ְ ׁ
בעהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
הדּ ין ◌ְּב ◌ָּ◌ 4
יש
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ֵ ׁ
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
כלםַ◌ ְ◌ .
ונקרע ◌ְגּ ◌ַזר ◌ַ ◌ִ
תש ּו ◌ָבהַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ַּב ◌ֲחלוֹ ם.

הנאה
היה לֹו ֲ ָ ָ
ולא ָ ָ
ֹולם ְ ֹ
עּמי ְּבאֹותֹו ָהע ָ
ׁשּנּצטער ִ ִ
אֹותֹו ַהּגּוף ֶ ִ ְ ָ ֵ
ליּצחק ִעּמֹו
ּתּקח ִ ְ ַ
מּמׁש ִ ַ
יראת קֹונֹו אֹותֹו ַהּגּוף ַ ָ
מּפני ִ ְ ַ
וכּסּוף ּבֹו ִ ְ ֵ
ְִ
ּצּדיקים
ׂשמחת ַה ַ ִ ִ
ּבהאי ִ ְ ַ
ְַ
שׂ חוֹ ק ּ ◌ִפינ ּו ◌ְוגוֹ ') .קכו ,ב( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קל[(:
ימ ◌ֵלא ◌ְ
◌ָאז ◌ִ ּ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ליצחק? ◌ָ ◌ַ
לבני ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
א.ה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ולקחת ◌ִ ◌ָ
רבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ,מה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
צטער ◌ִע ◌ִּמי ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְוא ◌ָ ◌ָ
ִיצחק ,אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ
היה לוֹ
ממ ׁש ּ◌ִת ◌ַ ּקח
מפ ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וכס ּוף ּבוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
הנאה ◌ְ ◌ִ ּ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
יראת קוֹ נוֹ  ,אוֹ תוֹ ◌ַהגּ ּוף ◌ַ ◌ָּ
מחת
ש ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ◌ְּב ◌ִ ׂ
יקים ◌ַה ּזוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ַ
עמוֹ ◌ְּב ◌ִ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
לצחק ◌ִ ּ
לצחק ◌ִ ּ
מחת ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
שחוֹ ק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו
עכשו ◌ֵעת ◌ְ ׂ
לצחק ◌ִע ּמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
שחוֹ ק ּ ◌ִפינ ּו ◌ְוגוֹ '.
ימ ◌ֵלא ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכו( ◌ָאז ◌ִ ◌ָּ
בכה וגו' )קכו ,ו( :
יל* ּו ◌ָ ֹ
◌ָהלוֹ * ◌ֵ ◌ֵ
אשר
ה.ירים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ואמרִ◌ ׁ ,שיר ◌ַ ◌ִ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הנעלם([ ּ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
]זוהר חדש שיר השירים )דף ע"ו :מדרש
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I

משַ◌ ,ה ◌ָ ּז ◌ַרע
נשא ◌ֶ ׁ ◌ֶ
בכה ֹ ◌ֵ ׂ
ילּ ,ו ◌ָ ֹ
מהּ ָ◌ .כת ּוב )תהלים קכו( ◌ָהלוֹ ֵ◌ ֵ◌ ,
◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
פעמים ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
כיח ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא הוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
להתעלוֹ ת
דרָ◌ ׁ ְ◌ ,
ללכת ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אליוֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
תש ּו ◌ָבה ◌ֵ ◌ָ
להחזירם ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יש ◌ָרה,
דרָ◌ ׁ ְ◌ ,
לכים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
יקים ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
◌ְ ּבתוֹ ◌ָכםֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
על ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ָ ּ
העמים ׁ ◌ֶשל
◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
עמ ◌ֶהם ◌ִעם ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ביכוֹ ל זוֹ ◌ֲ ◌ִ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ָּ
מעלה
דרְ◌ ,י ׁ ◌ָש ◌ָרהֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לכים ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
יקים ◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
אשר ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַּ◌ .כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
וכ ◌ָּלם מוֹ ◌ִדים
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם4◌ ְ◌ ,
לבדּ םֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ֲ ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ִנים
אפל ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מש ◌ְּב ◌ִחים אוֹ תוֹ ְ◌ ,וא ◌ֵהם ◌ִּב ◌ְ ◌ַ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
לבדּ וֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
אלא
ראלְ◌ .וא ◌ֶזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
למעלהּ4◌ ,כ ◌ָּלם מוֹ ◌ִדים לוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לבדּ וֹ ,
ממ ׁשְ◌ .וא ◌ֶזה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
מתעלה ◌ִּב ◌ְכבוֹ דוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ִי ◌ְ ׂ
ראל ◌ַ ◌ָּ
אלא ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
מתע ◌ִּלים ◌ִ ּב ◌ְכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ממ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
אפל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל ◌ַ ◌ָּ
למטה.
ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מעלה
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יקיםִּ◌ ,כ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
צדּ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ּבֹא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
אהבה,
כמה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
כמה ◌ְ ׂ
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָמחוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
למעלהּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
מחהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
מעמק
רכים ◌ֵ ֹ ◌ֶ
מתב ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ש ◌ְ ◌ָ
מתחב ◌ִרים ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
מתקדּ ׁ ◌ִשים ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה
רכים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מתב ◌ְ ◌ִ
נש ◌ִקים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
למים ◌ִ ׁ ◌ְ
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
חליםָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
כמה ◌ִקדּ ּו ׁ ◌ִשיםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עמ ◌ֶהם
ש ◌ֵ ◌ַ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ׂ
◌ְ ◌ָ
מח ◌ִ ◌ָּ
ברכוֹ תְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
הכל ה ּוא
יקיםֹ ּ ַ◌ ,
צדּ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ׂ
מחה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ִ ׂ
אהבת ◌ַ ◌ָ ּ
נמנעת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הפ ּוִ◌ ְ◌ .,
◌ְ ּב ◌ִ ּ
נמנעת
ואין ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הב ◌ִניםֵ◌ ְ◌ ,
עליהם ◌ְּכ ◌ֵאם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
וכסאוֹ יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מהםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְּ
רחמיםּ .ו ◌ַ ּ
למעלהִ◌ ,מּ .ום
בקוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מל ◌ַב ◌ֵ ּק ׁש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ממ ׁ ◌ֶשה
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִ ּ ֹ
ריה ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ָניוַ◌ ִ◌ .
סנגוֹ ◌ְ ◌ָ
למד ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ֵּ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
יש ◌ָ ◌ֵ
על ◌ָ ּיה ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ִּל ּ◌ֵמד ◌ְזכ ּות ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
התעלה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
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מתי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
התעלה ◌ַל ◌ָ ּכבוֹ ד
קרן עוֹ ר ּ ◌ָפ ◌ָניוַ◌ ָ◌ .
ידע ◌ִּכי ◌ָ ◌ַ
משה א ◌ָ ◌ַ
)שמות לד( ּו ֹ ׁ ◌ֶ
עליהם ◌ְזכ ּותְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן ◌ָ ּכת ּוב
ול ּ◌ֵמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ראלִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
חטא ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
נשא ◌ֶמ ׁ ◌ֶשַ◌ ,ה ◌ָ ּז ◌ַרע?
ראלַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ֹ ◌ֵ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
חטאי ◌ִי ◌ְ ׂ
בכהַ◌ ,על ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
ילּ ,ו ◌ָ ֹ
◌ָהלוֹ ֵ◌ ֵ◌ ,
עליוֹ ן
קדש ◌ֶ ◌ְ
זרע ֶֹ ◌ ׁ
יכה ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ַ
הכבוֹ דֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ֵטל ◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ֶזה ּו סוֹ ד ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
תע ◌ֵּלית ◌ַ ּב ּקוֹ ל ׁ ◌ֶשל
לעשוֹ ת ּ ◌ֵפרוֹ ת ◌ְותוֹ ◌ָלדוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ׂ
יקיםִ◌ ,עם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
צדּ ◌ִ
אינם ◌ַ ◌ִ
ראלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
העמק,
הנּ ◌ַחל ◌ֶ ◌ָ ֹ
קאת ◌ַ ◌ַ
מהש ◌ָ ◌ַ
מש ◌ֶקה אוֹ ◌ָת ּה ◌ֵ ◌ַ ׁ ◌ְ
תהּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מעלה אוֹ ◌ָ ּ
תה
אזיּ ,בא ◌ָיבא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
דדיםַ◌ ֲ◌ .
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
רנּ הִ◌ ,מ ּתוֹ  ,אוֹ ◌ָ ּ
ְונש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
יל,
ראשוֹ ◌ָנה ָ◌ -הלוֹ ֵ◌ ֵ◌ ,
קד.וֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְל ◌ָמהּ ָ◌ .ב ◌ִ ׁ
ברכוֹ ת ּו ◌ְ ◌4
ׁ◌ְש ◌ֵלמ ּות ּו ◌ְ ◌ָ
רנּ ה.
ראלְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָ.ב ּו ּ -בא ◌ָיבא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
חטאי ◌ִ ◌ְ ׂ
בכהַ◌ ,על ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ָ ֹ
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I

 Iשימוש תהלים I

I

לנער היולד
שיר המעלות לשלמה )קכז ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכז[ כתוב אותו
ותלהו על הנער מעת שיולד והוא טוב לשמירה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

מה וגו' )קכז ,א( :
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
אש
נאם ה' חוֹ ◌ַמת ◌ֵ ׁ
אהיה ◌ָּל ּה ◌ְ ◌4
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
נאמר )זכריה ב( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ועליה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
יב ◌ֶנה ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
ולכן ◌ְ ּב ◌ַהר ◌ֶזה ◌ִ ◌ָ ּ
סביבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ִ
יהיה
נאמר )חגי ב( ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יהיה ◌ַק ◌ָ ּים ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ תָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ה ּואֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נבנה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
הראשוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הראשוֹ ןֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ ׁ
האחרוֹ ן ◌ִמן ◌ָ ◌ִ ׁ
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ַ ּ
ולכן )תהלים קכז( ◌ִאם ה'
וזה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אדם ֶ◌ ְ◌ -
◌ָ ◌ָ
עמלוּ בוֹ ◌ָניו ּבוֹ .
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
]זוהר ח"א פ' בראשית )דף כח[(.

ּובת
לקּים ֵּבן ַ
ּורב ָּיה ְ ַ ֵ
ּפרּיה ְ ִ
מצות ְ ִ ָ
ִ ְַ
מה וגו' )קכז ,א( :
לש ֹ
שיר ◌ַה ּ ◌ַמ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ִ
מהימנא השלמה מהשמטות )סימן לח( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רעיא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
מצוה זוֹ
לק ◌ֵ ּים ◌ֵ ּבן ּו ◌ַבתִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָאב ׁ ◌ָשם י',
רב ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ
מצות ּ ◌ְפ ◌ִר ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ִ
לק ◌ֵ ּים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
להם ◌ֵ ּבן
ואם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
ואב ◌ָ ◌ֵ
ְואם ׁ ◌ָשם ה'ּ ֵ◌ ,בן ׁ ◌ָשם ו'ַּ◌ ,בת ׁ ◌ָשם ה'ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ
אמר
בראשית ◌ָ ◌ַ
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
ּו ◌ַבתַ◌ ,גּ ם ה' א ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עליהםּ .ו ◌ְכמוֹ ◌ֶזה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ
מצד ◌ַ ◌ְ ֹ
ה*מאלֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןּ ,ו ◌ְרב ּו ◌ִ ◌ַ ּ
)בראשית א( ּ◌ְפר ּו ּו ◌ְרב ּוְ◌ ּ ,פר ּו ◌ִ ◌ַ ּ
]זוהר ח"א פ' בראשית )דף מז[(.
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האמצעיֵ◌ ,את ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכֹלּ ,ו ◌ָ ◌ָ
אהים ◌ַ ּ
◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
ברא ◌ֶזה ◌ַ ּ
הארץ  -זוֹ
הרי
ואם ◌ֵ ּבן ּו ◌ַבת? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אר ◌ַ ּבעּ ְ◌ ,ב ◌ָאב ◌ָ ◌ֵ
צריְ◌ ַ◌ ,
ולמה ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
כינהָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
וש ◌ַבע ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם י',
קד.וֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֶ
ש ◌ְ ◌4
והתב ◌ְרכ ּו ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ׁ
התקדּ ׁש ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
להיוֹ ת
עש ◌ָרהְ◌ ִ◌ ,
עליהם ◌ֲ ◌ָ ׂ
אר ◌ַּבע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש.וֹ רוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
להיוֹ ת ◌ַ ◌ְ
צריכוֹ ת ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
ש ◌ָרהּ .ו ◌ִמי
וגבהוֹ ◌ֲע ◌ָ ׂ
ארב ◌ָעה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
רחבוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לאדוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ּ
רש ּות ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִחיד ◌ַ ◌ֲ
אדם ◌ְ ׁ
◌ָ ◌ָ
באהבת ◌ֲאדוֹ נוֹ ּ ִ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם
יראה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
צוה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
במ ◌ְ ◌ָ
תעסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ַ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
אהבה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ׁ ◌ָשם ה'ּ ִ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם
ִיראה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ׁ ◌ָשם י'ּ ִ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
חש ◌ָבה
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
במקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ו'ּ ,ו ◌ִ ◌ְ
מצוה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ה'ּ ִ◌ ,ב ◌ְמקוֹ ם ◌ַ ◌ַּ
מהכלׁ ,שוֹ ◌ָרה
האדםּ ָ◌ ,כל ּול ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
וזאת ּתוֹ ◌ַרת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ָ ּב ּה )שמואל ב יט( ◌ְ ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא
יבנה ◌ַ ◌ִ
ּבוֹ יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו ◌ֵה"א) ,תהלים קכז( ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ? ◌ֵ ּ
אל ּו סמא"ל
עמלוּ בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
ונחש] :ע"כ מהשמטות[.
◌ְ ◌ָ ◌ָ ׁ
רבי
מה ◌ְוגוֹ ' )קכז ,א( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קנאּ ִ◌ ַ◌ [(.
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
ש ◌ֵדה
האילנוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְ ׂ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָהי ּו יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ֶר,
כחת ◌ַ ◌ֶ
אמרֵ◌ ,מהוֹ ◌ָ ◌ַ
אל ◌ָ ּיה ּוַ◌ ָ◌ .
וראה ◌ֶאת ◌ֵ ◌ִ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נרדּ ם ◌ַ ◌ִּ
אוֹ נוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
דיע ׁ ◌ֶש ◌ְּקרוֹ ◌ָבה
אתי ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
אמרּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ָ ּב ◌ִ
ה*דהַ◌ ָ◌ .
מאיר ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶשל ◌ַמר ◌ֵ ◌ִ
החכמיםִ◌ ,מּ .ום
קריוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ִ ◌ְ
להחרבָ◌ ְ◌ ,
לים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וה ◌ֵנּ ה
חרבִ◌ ְ◌ ,
ועל ◌ִדּ ין ּ◌ֵת ◌ָ ◌ֵ
מדת ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ִדּ ין עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לים ◌ִהיא ◌ִדיןַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ְ ּיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
דיע
באתי ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
ועל ◌ִגּ ּבוֹ ◌ֵרי ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ָ ◌ִ
עליה ◌ְ ◌ַ
◌ ּ◌ְִנת ◌ָנה ◌ְר ׁש ּות ◌ְלסמא"ל ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
זמן
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
ליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יאריכ ּו ◌ֶאת ׁ ◌ְשנוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לחכמים א ּו ◌ַלי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הח ◌ִ ּיים
התוֹ ◌ָרה ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
מדתִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
מצאת ◌ָ ּב ּה ּתוֹ ◌ָרה ִ◌ -היא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
הח ◌ִ ּיים
למטה ֵ◌ -עץ ◌ַ ◌ַ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
עליהּ ָ◌ .כל ◌ְ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ררת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מסת ◌ֵּלק
הח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למטה ֵ◌ -עץ ◌ַ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
סקה ◌ַ ּ
למעלהָ◌ ּ .פ ◌ְ ◌ָ
א ◌ָזז ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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ש ◌ְמח ּו ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה,
החכמים ◌ִי ◌ְ ׂ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֵּכןּ ָ◌ ,כל ◌ְ ◌ַ
]ממנה[ ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
דים
וה ◌ָ ּי ◌ַ ◌ִ
יעקב ◌ְ ◌ַ
הקל קוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
הרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּ ֹ
עליהם סמא"לֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
א י ּו ◌ַכל ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יעקבּ ְ◌ .בעוֹ ד
קראת קוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
העליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
שו .זוֹ ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ְֵידי ◌ֵע ◌ָ ׂ
צרי,
ועל ◌ֵּכן א ◌ָ ◌ִ
הדּ ּב ּור ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ְ ◌ָויכוֹ לַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶשאוֹ תוֹ קוֹ ל א פוֹ ◌ֵסקִ◌ ַ◌ ,
הדּ ◌ָבר
ואמר ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
והלכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
והתעוֹ ◌ֵרר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִח ◌ָ ּייאְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להפסיק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכ ,ה ּוא,
דעים ◌ֶאת ◌ֶזהָ◌ ְ◌ ,
הכל יוֹ ◌ְ ◌ִ
ייסאֹ ּ ַ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לחכמיםַ◌ ָ◌ .
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָמר ◌ִעיר ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמרּ ֵ◌ .
אל ּו ◌ֵהם
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם ה' א ◌ִ ׁ ◌ְ
ריה ◌ַ ◌ְּ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ִ◌ ַ◌ ,
עליהםְ◌ ,וא ◌ַעל
מדת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הק ◌ְ ◌ָ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם ה' א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר
הגּ ּבוֹ ◌ִרים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ,
ברים ◌ַ ◌ִ
הגּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
◌ִעיר ◌ְוגוֹ '.
מה וגו' )קכז ,א( :
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
סכת ◌ַעל
עשה ◌ֹ ּ 4
למקנה ּו ◌ָ ◌ָ ׂ
סכ ◌ָתה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶבן לוֹ ◌ָ ּב ◌ִית ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נסע ◌ֹ ּ 4
ְויעקב ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ָ ֹ
ואמר) ,תהלים קכז(
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
המקוֹ ם ◌4ס ּכוֹ תִּ◌ ַ◌ .
◌ֵּכן ◌ָ ◌ָ
קרא ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ָּ
בית ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ,אם ה' א
יבנה ◌ַ ◌ִ
מה ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
עלה ◌ִּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִעיר ◌ְוגוֹ 'ּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
אחד,
קשר ◌ֶ ◌ָ
חזק ◌ֶ ׁ ◌ֶ
מתוֹ ִ◌ ,ניצוֹ ץ ◌ָ ◌ָ
לברא עוֹ ◌ָלם ,הוֹ ◌ִציא ◌ִ ּ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
תה
על ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונש ◌ָאר ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ
החשְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,,
מתוֹ ֶ◌ ׁ ֹ ַ◌ ,
ְוהתלהט ◌ִ ּ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למטה .אוֹ ◌ָ ּ
וירד ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יקים
רכים ◌ַדּ ◌ִּק ◌ִ
בילים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מאה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
להטה ]והתלהטה[ ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
חש ◌ָכה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֵ
אמצע
שה ◌ַ ּב ◌ִית ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ַ◌ .ב ◌ִית ◌ֶזה ה ּוא ◌ְּבתוֹ ַ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
ונע ◌ָ ׂ
◌ְגּ דוֹ ◌ִליםֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִנים
סביבְ◌ ,מקוֹ מוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
סביב ◌ָ ◌ִ
וחדרים לוֹ ◌ָ ◌ִ
פתחים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הכלַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
למינוֹ .
ואחד ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ה.מים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
מקנּ נוֹ ת ◌ִצ ּ ◌ֳפ ◌ֵרי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםָ◌ ׁ ,שם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לכל
פריוֹ ◌ַרבָ◌ ,מזוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
ענפיו ּו ◌ִ ◌ְ
וחזקָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אילן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּבתוֹ כוֹ יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ָ
הרים.
שה ◌ָ ◌ִ
ונטמן ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ה.מיםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לענני ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
האילן עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ּבוֹ  .אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
]זוהר ח"א פ' וישלח )דף קעב([
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ההרים ◌ַ ◌ָּ
למעלה ◌ְויוֹ ◌ֵרד
הלל ּו יוֹ ◌ֵצא ,עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
שת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
לש ׁ ◌ֶ
מת ◌ַחת ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ּ◌ַ
גנזים
מש ◌ֶקה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ְוגוֹ ◌ֵנז ◌ְּבתוֹ כוֹ ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ◌ ׁ 4
למ ◌ָּטהּ ַ◌ ַ◌ .
◌ְ ◌ַ
האילן
ונתקן .אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
נבנה ◌ַּב ◌ִית ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש6א נוֹ ◌ְדע ּוּ ָ◌ ,ב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ
ילה
והב ◌ִית ◌ֶזה ׁשוֹ ◌ֵלט ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ילהּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
מתכ ּ ◌ֶסה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
מתגּ ◌ֶּלה ◌ַ ּב ּיוֹ ם ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתכ ּ◌ֶסה ◌ַ ּב ּיוֹ ם.
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
תחים ◌ְסת ּו ◌ִמים
הפ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ ◌ְ
ונקשר ּבוֹ ׁשוֹ ◌ֵלטָ◌ ְ◌ ,
החשָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
כנס ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אוירְ◌ּ ,ת ◌ֵאבוֹ ת
דדיםָ◌ .אז ◌ַּכ ◌ָּמה ר ּוחוֹ ת ּפוֹ ◌ְרחוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
מכל ◌ַה ◌ְ ּצ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
צפ ◌ִריםְ◌ ,ולוֹ ◌ְקחוֹ ת ◌ֵעד ּות,
ונכנסוֹ ת ◌ֵּבין אוֹ ◌ָתן ◌ִ ּ ◌ֳ
להכ ◌ֵנס ּבוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לדעת ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ ◌ַ
קשר
חשֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ַ
ְושטוֹ ת ◌ְורוֹ אוֹ ת ◌ַמה ◌ֶ.רוֹ אוֹ תַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר אוֹ תוֹ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ ׁ ◌ָ
החזקים,
הפ ּ◌ִטי ׁ ◌ִשים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מכה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ּ ◌ַ
אחתּ ,ו ◌ַ ◌ֶּ
להבת ◌ַ ◌ַ
ּבוֹ ּ ,ומוֹ ◌ִציא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
להבת
תה ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
סלעים .עוֹ ◌ָלה ◌ְויוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קע ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תחים ּובוֹ ◌ֵ ◌ַ
תח ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ּופוֹ ◌ֵ ◌ַ
רדת אוֹ ◌ָ ּ
אחד
ואז ◌ָ ּכרוֹ ז ◌ֶ ◌ָ
למטהָ◌ ְ◌ .
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ררת קוֹ לוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מכה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְמעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ַ ◌ָ ּ
ענן
עמ ּוד ◌ָ ◌ָ
אויר יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ
אויר ◌ְוקוֹ ◌ֵרא .אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ִ
ונקשר ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ִ
עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מתוֹ ּ ַ◌ ,
צדדי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
לאר ◌ַּב ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מתפ ◌ֵ.ט ◌ְ ◌ַ ◌ְ
כש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
נימיּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הפ ◌ִ ◌ִ
זב ◌ַח ◌ַ ּ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ֵ ּ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ִ
רבבוֹ ת
ורבוֹ א ◌ְ ◌ָ
מאלּ ִ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
מצד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ׂ
אלפים עוֹ ◌ְ ◌ִ
אלף ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
מדים ◌ִ ◌ַ ּ
בחיל
והכרוֹ ז עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּומוֹ  ,קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ימיןּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מצד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ִ ◌ַ ּ
מכריזָ◌ .אז ◌ַּכ ◌ָּמה אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְּ
בדים ◌ֲעבוֹ ◌ָדהּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ֵני
תק ◌ִנים ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הב ◌ִית
לצד ◌ָצפוֹ ן .עוֹ ◌ֶלה ◌ַ ◌ַ ּ
ואחד ◌ְ ◌ַ
לצד ◌ָדּ רוֹ ם ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ַ
נפת ◌ִחיםָ◌ ֶ◌ ,
פתחים ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ותש ◌ָ ּבחוֹ ת
מז ◌ְּמ ◌ִרים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
וש ◌ִירים ◌ְ ◌ַ
צדדיםִ◌ ׁ ְ◌ ,
מתק.ר ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ונתן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
מתלהט ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ָ.ה
והב ◌ִית ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לחשּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כנס ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ ׁ
נכנס ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עוֹ לוֹ תָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ִקים
צאים ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ִמים יוֹ ◌ְ ◌ִ
ונהרוֹ ת ◌ְּב ◌ָ ׂ
לכל ◌ַצדֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מאירים ◌ִזיו ◌ְ ◌ָ
אוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָדי
חיתוֹ ◌ָ ׂ
ישק ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
אמר )תהלים קד( ◌ַ ׁ ◌ְ
ה*דהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָ ּכל ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
הב ◌ֶקר.
מזמ ◌ִרים ◌ַעד ◌ֲעלוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
צמאם ◌ְוגוֹ 'ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
פראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְ ּבר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
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תיהםּ4◌ ,כ ◌ָּלם
וחילוֹ ◌ֵ ◌ֶ
.מים ◌ְ ◌ֵ
כבים ּו ◌ַמ ◌ְ ּזלוֹ ת ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הב ◌ֶקרָ◌ ,אז ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַ ּ
כבי
כ ◌ְ ◌ֵ
יחד ּ ֹ
אמר )איוב לח( ◌ְּב ◌ָרן ◌ַ ◌ַ
מרים ׁ ◌ִש ◌ָירהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מש ◌ְּב ◌ִחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ַ
אהים.
בקר ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִריע ּו ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱ ◌ִ
ֹ ◌ֶ
עמלוּ בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ,
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ִ
ראה) ,תהלים קכז( ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
יש ◌ָמר ◌ִעיר ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמרִ◌ .אם ה' ◌ְוגוֹ ' ֶ◌ -זה
◌ִאם ה' א ◌ִ ׁ ◌ְ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא ּבוֹ ◌ֶנה ◌ֶאת ◌ַה ◌ַּבית ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָּת ◌ִמיד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מתקן אוֹ תוֹ .
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ַ ◌ֶּ
והעבוֹ דוֹ ת ◌ִ ◌ְּ
מטה ◌ָּכ ◌ָרא ּויִ◌ .אם ה'
אימתי? ◌ְּכ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ָ ◌ְ
◌ֵ ◌ָ ◌ַ
הרצוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
מל ◌ַ ◌ָּ
חשַּ◌ ַ◌ ,
דדים
והצ ◌ָ ◌ִ
הל ◌ְ ◌ָ
אימתי? ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִעירַ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
ילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
תחים ◌ְסת ּו ◌ִמים,
והפ ◌ָ ◌ִ
טטים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ,
משוֹ ◌ְ ◌ִ
המז ◌ָ ּי ◌ִנים ׁשוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌4
אמר
וטמאְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ערל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יתקרב ּבוֹ ◌ָ ◌ֵ
דדים ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְִונ ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִ ◌ָ ּ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
וטמאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
ערל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לבא ◌ָב ,עוֹ ד ◌ָ ◌ֵ
)ישעיה נב( א יוֹ ◌ִסיף ◌ָ ֹ
טמא? ◌ֶ ◌ָּ
הכל
אלא ◌ַ ּ ֹ
ערל ּו ◌ִמי ◌ָ ◌ֵ
להעבירם ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מי ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אחריו ◌ָ ◌ָ
והלָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
התפ ◌ָּתה ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וטמאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ערל ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אחד ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
ואש ּתוֹ
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַעד
המט ּ◌ֵמא ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ַ
מות ◌ְ ◌ָ
ְוגרמ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ְ
עבירוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכ,
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ִ
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ודּ אי.
◌ִאם ה' א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִעירָ◌ ׁ ,ש ◌ְוא ◌ַ ◌ַ
מה וגו' )קכז ,א( :
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
מה ◌ִאם ה' א
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ואמר) ,תהלים קכז( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָמר ◌ִעיר ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ◌ִאם ה' א ◌ִ ׁ ◌ְ
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
ִיבנה ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֶ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָנה ◌ֶאת ◌ֵ ּבית
אמר ◌ַ ּ◌ִ
מה ◌ָ ◌ַ
וכי ׁ ◌ְש ֹ
ׁשוֹ ◌ֵמרִ◌ ְ◌ .
מה
אמר לוֹ ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ְש ֹ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
הרי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
קדּ ׁש? א ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
יבנה ◌ֶאת ◌ֵ ּבית
מה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואמר לוֹ ◌ַעל ׁ ◌ְש ֹ
אצלוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נתן ◌ֶ ◌ְ
◌ְּבנוֹ ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ָ ◌ָ
מה ◌ְבנוֹ ◌ֶאת ◌ְדּ יוֹ ◌ַקן
לש ֹ
הראה ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
ואחר ◌ָ ּכָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
קדּ ׁשַ◌ ַ◌ ְ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
]זוהר ח"ב פ' תרומה )דף קס"ד[(.
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וכל
קדּ ׁש ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
דוד ◌ֶאת ◌ְדּ יוֹ ◌ַקן ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
ראה ◌ָ ◌ִ
קדּ ׁשֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
בית
יבנה ◌ַ ◌ִ
ואמר ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מה ◌ְבנוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ַעל ׁ ◌ְש ֹ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ָניוַ◌ ָ◌ ,
מה ַ◌ -ל ּ◌ֶמ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ◌ָ.לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ .
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
אחר ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ה.ירהִ◌ ׁ ְ◌ ,
ותש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ִ ◌ָ
ְוש ◌ָירה זוֹ ◌ִהיא ׁ ◌ִש ◌ָירה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ׁ ◌ִ
וש ◌ָירה זוֹ
המ ◌ֶלֶ◌ ,את
ראה ◌ָ ◌ִ
בית ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ◌ָ
יבנה ◌ַ ◌ִ
עוֹ ◌ָלה ◌ַעל ◌ּ4כ ◌ָּלןִ◌ .אם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
דוד ◌ַ ◌ֶּ
עליהם
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה עוֹ ◌ֵמד ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
העמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
בעת ◌ָ ◌ַ ּ
מעל ◌ּ4כ ◌ָּלם
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ֵ◌ .
לבנוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
מדים ׁש ּורוֹ ת ׁש ּורוֹ ת ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל
ותקף ◌ְ ◌ָ
כ ◌ַח ◌ְ ֹ ◌ֶ
להם ּ ֹ
יהםְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
הב ◌ִית ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵלַ◌ ,על ◌ַגּ ◌ֵ ּב ◌ֶ
עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
ה.לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא
המ ◌ֶלַ◌ ,ה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,אם ◌ַ ּ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה ָ◌ ׁ -ש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
הב ◌ִית ,א בוֹ ◌ֶנה ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ◌ַּ
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ .אם ה' א
לבנוֹ ת ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
מדים ◌ִ ◌ְ
עמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
ּבוֹ  ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּ
ה.לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָ◌ ׁ .ש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמר -
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִעיר ֶ◌ -זה ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ
הרי
עליוּ ,ו ◌ִמיה ּו? ◌ַצ ◌ִדּ יקֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
התת ◌ֵ ּקן ◌ָ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
עמ ּוד ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה ּו ◌ַ ּ
היה
משהָ◌ּ ,ת ◌ִמיד ◌ָ ◌ָ
עשה ֹ ׁ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
העירִ◌ּ ַ◌ .
תה ◌ָ ◌ִ
ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ֶאת אוֹ ◌ָ ּ
מירתוֹ ַ◌ -רק ◌ָ ּב ◌ֶזה
הרי ◌ֵאין ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ושוֹ ◌ֵמר אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְיהוֹ ׁ ◌4ש ◌ַע עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ׁ
נער א
מש ◌ַרתוֹ ◌ְיהוֹ ׁ ◌4ש ◌ַע ◌ִ ּבן נ ּון ◌ַ ◌ַ
נערֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שמות לג( ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
קרא ◌ַ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
היה ׁ ◌ָשמ ּור ◌ֶ ◌ָּ
אלא
מש ◌ָ ּכן ◌ֶזה א ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכְ◌ ׁ ִ◌ ,
האהלַ◌ ַ◌ .
מתוֹ ֶ◌ ֹ ָ◌ ,
ָימיש ◌ִ ּ
◌ ◌ִ ׁ
מש ◌ֵרת.
והנּ ◌ַער ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאל ◌ְ ׁ ◌ָ
אחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א ג( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
נער ◌ַ ◌ֵ
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ָּכן ◌ֶ ◌ָּ
נער) .אבל בית
אלא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
מירת ◌ַ ּ◌ִ
)והיה מסדר שם( ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
המקדש אינו כך ,שאין שמירתו אלא בקדוש ברוך הוא ,שכתוב אם ה' לא ישמר

המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן
עיר שוא שקד שומר( ּו ◌ִמיה ּו ◌ַה.וֹ ◌ֵמר ◌ַה ◌ֶ ּזה? אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ◌ִ
עליוֹ ◌ִניםֵ◌ ,אין
אתם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֶ ◌ְ
אבל ◌ַ ּ◌ֶ
מטטרוֹ "ןָ◌ ֲ◌ .
נער ◌ְ ◌ַ ◌ְ
קרא ◌ָ ּכַ◌ ַ◌ :,
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
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מירת ◌ֵ ּבית
מירתכם ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
מירת ◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מירתכם ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
קדּ ׁשּ ָ◌ ַ◌ ,
לבדּ וֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם ה' א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
לכים
יקים הוֹ ◌ְ ◌ִ
צדּ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
◌ִעיר ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרּ ָ◌ ַ◌ ,,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁשוֹ ◌ֵמר אוֹ ◌ָתם ◌ָּת ◌ִמידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ה' ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר
וחזר ּו
מיליםְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שה ◌ִ ◌ִ
ול ּו ּו אוֹ תוֹ ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
אחריוִ◌ ְ◌ ,
הלכ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
צאתּ ,ובוֹ ◌ֶאְ◌ ָ◌ .,
◌ֵ ◌ְ
מר,
יצ ◌ֶ ּוה ◌ָּלִ◌ ,ל ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ְ
מלאכיו ◌ְ ◌ַ
עליו) ,תהלים צא( ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרא ּו ◌ָ ◌ָ
לדר ◌ָ ּכםְ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ
אבי,
ש ◌ַמח ◌ָ ◌ִ
רכיַ◌ ,,על ◌ַּכ ּ ◌ַפ ◌ִים ◌ִי ◌ָ*א ּו ◌ְנְ◌ ,וגוֹ ') .משלי כג( ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
לד ּ◌ֶת.,
ותגל יוֹ ◌ַ ◌ְ
ְואמֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ֶּ
מה וגו' )קכז ,א( :
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
מה ◌ִאם
לש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קכז( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
מה ◌ַ ּ◌ֶ
בית ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ׁ ◌ְש ֹ
יבנה ◌ַ ◌ִ
ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אמר אוֹ תוֹ
והיה
לבנוֹ תָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
והתחיל ◌ִ ◌ְ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ּבוֹ ◌ֶנה ◌ֶאת ◌ֵ ּבית ◌ַ ◌ִּ
ואז
מעצמוֹ ָ◌ ְ◌ ,
נבנה ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
והיה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ידיהם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מתת ◌ֵ ּקן ◌ִּב ◌ֵ ◌ֶ
שה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
הסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הינ ּו ◌ַ ּ
בית ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ .
יבנה ◌ַ ◌ִ
ואמרִ◌ ,אם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
התחיל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ַ ◌ָ ּ
והתקין
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אהיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ראשית ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֱ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ּ
.צ ◌ִריֶ◌ ׁ ,,שה ּוא ◌ַ ּב ◌ִית.
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"ו[(.

ׁ ◌ָש ◌ְוא

עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ וגו'
ש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
ׁ ◌ָ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ֶּ◌ ֵ◌ -
נהרוֹ ת )נחלים(
אלה סוֹ ד ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
להתקינוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַמה
הב ◌ִית ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ונכנסים ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ּבתוֹ ּ ַ◌ ַ◌ ,
צאים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ולעשוֹ ת ◌ֶאת ּ◌ִת ּק ּונוֹ ,
לתקן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
.צ ◌ִריַ◌ ְ◌ .,
◌ֶ ◌ָ ּ
התקין )ביתו ולא
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ודּ אי ◌ִאם ה' ֶ◌ ׁ -שה ּוא סוֹ ד ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
לחנּ ם ◌ֵהםֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ַרק
שה ◌ֶאת ◌ַה ◌ַּב ◌ִית ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ,אוֹ ◌ָתם ּבוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ְוע ◌ָ ׂ
עשה( ◌ ◌ָ
יש ◌ָמר ◌ִעירְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
מתקיןִ◌ .אם ה' א ◌ִ ׁ ◌ְ
שה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַמה ◌ֶ.ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
)קכז ,א( ] :זוהר ח"ב פ' פקודי )דף רכ"ו[(.
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אחרית
ועד ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה.נה ◌ְ ◌ַ
מר ׁ ◌ִשית ◌ַ ◌ָ ◌ָ
אהיּ ָ◌ ,ב ּה ◌ֵ ◌ֵ
עיני ה' ◌ֱ ◌ֶ
)דברים יא( ◌ָּת ◌ִמיד ◌ֵ ◌ֵ
דדים.
הצ ◌ָ ◌ִ
בהש ◌ָגּ ◌ָחה ◌ַה ּזוֹ ◌ִהיא ׁ ◌ְשמ ּו ◌ָרה ◌ִ ◌ָ ּ
פר ׁש ּו ◌ָהּ .ו ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
ׁ◌ָש ◌ָנהּ ,ו ◌ֵ ◌ְ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
מה ׁ ◌ִש ◌ִ.ים
מטתוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִּל ׁ ◌ְש ֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ג( ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ִ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ
ראלָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
תה.
וכלם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ב ◌רי ◌ִ ◌ְ ׂ
לה ◌ִמ ◌ִגּ ּ ֵֹ
ב ◌רים ◌ָ ◌ִ
◌ִגּ ּ ִֹ
מרים אוֹ ◌ָ ּ
סביב ◌ָ ּ
מפ ◌ַחד
תה? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ּ ◌ַ
הט ◌ַעם ◌ֵהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
מרים אוֹ ◌ָ ּ
תה,
נגדּ ּה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ
יהנּ ֹם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הגּ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֵּלילוֹ תֶ◌ ,זה ּו ּ ◌ַפ ◌ַחד ◌ַ ◌ֵ
לדחוֹ ◌ָ ּ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִּ
מדים
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָ ּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
תהַ◌ ְ◌ .
מק ◌ִ
יפים אוֹ ◌ָ ּ
חש ◌ָבה ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש6א
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ואז אוֹ ר ◌ַ ּ◌ַ
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶש6א נוֹ ◌ָדעָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ ר ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ונעשים ּ◌ֵת ׁ ◌ַשע
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
מאירים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ָסּ ,,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נוֹ ◌ָדע ◌ַ ◌ֶּ
מכה ◌ָ ּבאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
היכלוֹ ת.
◌ֵ ◌ָ
ואין
נשמוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
ואינם ◌ְ ׁ ◌ָ
ואינם ר ּוחוֹ תָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
מאיריםָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אינם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וההיכלוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
המאוֹ רוֹ ת
עמד ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ .רצוֹ ן ◌ָ ּכל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ּ◌ְ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
חש ּבוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ּ4כ ◌ָּלם
מהן ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
אחת ◌ֵ ◌ֶ
מחש ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ַ
מדים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
מחש ◌ָבהְ◌ .וא ◌ִ ◌ְנד ◌ָ ּב ◌ִקים ◌ְוא
מדים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
אחריהם ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
לרדּ ף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
דעיםֶּ◌ ֵ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה.
במחש ◌ָבה ◌ֶ ◌ְ
ברצוֹ ן ◌ְוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
מדים א ◌ְ ◌ָ
אלה א עוֹ ◌ְ ◌ִ
נוֹ ◌ָ ◌ִ
פסיםּ ְ◌ .ב ◌ֵ ◌ֶּ
האמ ּו ◌ָנה
מדים ◌ָ ּכל סוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֱ
אלה עוֹ ◌ְ ◌ִ
פסים ◌ָ ּב ּה ◌ְוא תוֹ ◌ְ ◌ִ
ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטה ◌ּ4כ ◌ָּלם
חש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
מסוֹ ד ◌ַ ּ◌ַ
ְוכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמאוֹ רוֹ ת ◌ִ ּ
◌ ◌ָ
יעים ◌ְוא
מגּ ◌ִ
המאוֹ רוֹ ת ◌ְוא ◌ַ ◌ִ
יעים ◌ַ ּ◌ְ
מגּ ◌ִ
ִנקראים ◌ֵאין סוֹ ףַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חש ◌ָבה
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
אירה ◌ַ ּ◌ַ
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ְוא ◌ָרצוֹ ןְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
דעיםֵ◌ .אין ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ֲ
נוֹ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ָינה,
ונסת ◌ֶרת ◌ְ ּבתוֹ ּ ִ◌ ַ◌ ,
מתל ◌ֶּב ׁ ◌ֶשת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אירהַ◌ ֲ◌ ,
ממה ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
◌ְוא נוֹ ◌ָדע ◌ִ ◌ַּ
ונכנסים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם
אירהִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
.מ ◌ִ ◌ָ
למה ◌ֶ ּ◌ְ
מאירה )מי( ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהּ .ו ◌ְבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
הכל עוֹ ◌ֶלה,
הק ◌ְר ◌ָ ּבןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
אחדֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ִנכללים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
על ◌ָ ּיה,
מדים ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
מאיר ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהָ◌ ,אז עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְִנק ׁ ◌ָשר ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ּו ◌ֵ ◌ִ
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I

אירה ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
מתעט ◌ֶרת ◌ָ ּב ◌ֵאין סוֹ ף ,אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
והמ ◌ֲח ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
נקרא ◌ֵאין סוֹ ף.
העליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ָ◌
חש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
נגנזת
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ַ ◌ֲ
.טים ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ֲ ◌ָ
מת ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאיר ּו ◌ִ ◌ְ
חילוֹ ת ,אוֹ ◌ָ ּ
לכל
התפ ◌ְ.ט ּות ◌ְ ◌ָ
.טת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
מ.ם ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ְונסת ◌ֶרת ◌ְוא ◌ְיד ּו ◌ָעהּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
אחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא סוֹ ד
התפ ◌ְ.ט ּות ◌ַ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
.טת ◌ִ ּ◌ֶ
מתפ ◌ֶ ◌ֶ
דדיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
עליוֹ ן,
מאמר ◌ֶ ◌ְ
אלהְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
וזה עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
העליוֹ ןִ◌ ְ◌ ְ◌ .
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עיניכם
שא ּו ◌ָמרוֹ ם ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
קראת ◌ִמיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מ( ◌ְ ׂ
פר ׁש ּו ◌ָה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ֵ ◌ְ
אלה אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֵ ◌ֶּ
ברא ◌ֵ ◌ֶּ
אחר ◌ָ ּכ,
אלהַ◌ ַ◌ .
אלהְ◌ ׁ .ש ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ְרא ּו ◌ִמי ◌ָ ◌ָ
למטהּ .ו ◌ִמ ◌ָ.ם
ונעשה ◌ָים ,סוֹ ף ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
התפ ◌ֵ.ט ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הדּ ◌ָרגוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ממ ׁש
כל ◌ָ ◌ָ ׂ
וה ּ ֹ
למטהַ◌ ְ◌ ,
מתחיל ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
תה צ ּו ◌ָרה ◌ַ ◌ָּ
עשה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
לבנוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הכל
מירת ◌ַ ּ ֹ
דגמת ◌ֶזהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ַ
וזה ◌ְּכ ◌ַ◌ ְ◌ 4
נגד ◌ֶזה ◌ְ ◌ֶ
מעלהֶ◌ ,זה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מחש ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא עוֹ ◌ָלם
והתפ ◌ְ.ט ּות זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
מטהַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
עלה ּו ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
וזה ּו ◌ִאם ה' א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ִעיר ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ ,שה ּוא
העליוֹ ןֶ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראל) .שוא שקד שומר ,זהו שכתוב בו )משלי כז( ושמר אדניו
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ִ ◌ְ ׂ
מירה ◌ֶ ◌ָּ
העליוֹ ן.
אלא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
יכבד( ׁ ◌ֶש6א עוֹ ◌ֵמד ּבוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ וגו' )קכז ,א( ] :זוהר חדש פ' בראשית )דף ידָ◌ ׁ [(:שנ ּו
ש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
ׁ ◌ָ
אנשי
אני ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
יעקבָּ◌ ,ת ◌ֵמ ◌ַּה ◌ֲ ◌ִ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ַ ּבר ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ַרבוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ ּ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא יא(,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
נעשים ◌ְ ּב ◌ַכ ׁ ◌ְשר ּותֹ ּ .
◌ַהדּ וֹ ר ◌ִאם ◌4ר ◌ָ ּבם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
לקדּ ׁש ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מלמד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ,
והייתם ◌ְקדּ ֹ ׁ ◌ִשיםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ְוהתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
עצמוֹ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ּ◌ַת ׁ ◌ְש ◌ִמי ׁשָ◌ .מה ◌ַ ◌ְ ּ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
לכאן? ◌ָ ◌ַ
ד.ה ׁ ◌ַש ◌ֶ ּי ◌ֶכת ◌ְ ◌ָ
הק ◌ָ◌ 4
וחציפ ּותְ◌ ,וא ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ְזנ ּות
פריצ ּות ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יעש ּו ◌ְ ◌ִ
יעקבֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַ ּבר ◌ַ ◌ֲ ֹ
שוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל
לכֶ◌ ׁ .,ש ◌ֲ ◌ֵ
אלא ◌ְ ◌ָ
אינן עוֹ ׂ
הב ◌ֵהמוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
בהמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְּ
◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
מר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
.אמרנ ּוְ◌ ,וא ◌ִי ׁ ◌ְש ֹ
לשם ◌ְזנ ּות ,אוֹ ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הבוֹ ◌ֵעל ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ַ ּ
עצמוֹ
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העבר ◌ַהה ּוא
ריתאּ ָ◌ 4◌ ָ◌ ,
.נינ ּו ◌ַ ּב ◌ָ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ריכיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ִ ◌ִ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ברים ◌ַ ◌ְ ּ
אמת.
זרע ◌ֱ ◌ֶ
כלל ◌ֶ ◌ַ
ואינוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
פריץ ◌ָחצ ּוף זוֹ ◌ֶנה ◌ָר ׁ ◌ָשעֵ◌ ְ◌ ,
יהיה ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשנּ וֹ ◌ָלדֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מים,
לבוֹ ◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מכ ◌ֵוּ ן ◌ִ ּ
עצמוֹ וּ ◌ְ ◌ַ
מק ◌ֵדּ ׁש ◌ַ ◌ְ
מצוה וּ ◌ְ ◌ַ
לשם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הבוֹ ◌ֵעל ◌ְ ׁ ◌ֵ
וכל ◌ַ ּ
◌ְ ◌ָ
מיםְ◌ ,קדוֹ ׁ ◌ִשים.
יראי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
וחסידיםֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יקים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
צדּ ◌ִ
מעליםִ◌ ַ◌ ,
יהיוּ לוֹ ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְ ◌ִּ◌ -
◌ִ ◌ְ
והייתם ◌ְקדּ ֹ ׁ ◌ִשים.
והתקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ֶתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לידים ◌ֶ ◌ָּ
לשם
אלא ◌ְ ׁ ◌ֵ
אינם מוֹ ◌ִ ◌ִ
הרש ◌ִעים ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ׁ ְ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
להם ◌ֶ ◌ָ ּ
פש
הנּ ◌ֶ ׁ
תה ◌ַ ◌ֶ
בחציפ ּותֵ◌ ,אין ◌ָ ◌ֶ
◌ְזנ ּותּ ְ◌ ,ב ◌ַע ּז ּות ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אלא אוֹ ◌ָ ּ
אינם ◌ֶ ◌ָ ּ
אבל
בהמהָ◌ ֲ◌ .
אלא ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ענינם ◌ֵ ◌ָ
הנּ ת ּו ◌ָנה ◌ַל ◌ְּב ◌ֵהמוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הח ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ַ
ואנכי
עצמםּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם )ירמיה ב( ◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
לקדּ ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יקים ◌ַה ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
אחא,
רבי ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
האמת? ◌ָ ◌ַ
אמתָ◌ .מה ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
זרע ◌ֱ ◌ֶ
שוֹ ◌ֵרק ◌ּ4כ6ה ◌ֶ ◌ַ
נטעתיׂ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אש ּתוֹ .
אמת ◌ִעם ◌ִ ׁ ◌ְ
אחרתֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש לוֹ ◌ֱ ◌ֶ
א.ה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מהרהר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
אמת ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֱ ◌ֶ
אמר )תהלים
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עצמוֹ ◌ְ ׁ ◌ֵ
לקדּ ׁש ◌ַ ◌ְ
לכ ◌ֵ ּון ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אמרַ◌ ְ◌ ,
◌ַרב ה ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ַ
עמלוּ בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ְּ◌ .כלוֹ ◌ַמרִ◌ ,אם ◌ֵאין
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ִ
קכז( ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמל ּו
הב ◌ִית ּו ◌ְלהוֹ ◌ִליד ◌ָ ּב ◌ִניםָ◌ ׁ ,ש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
לבנוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
מים ◌ִ ◌ְ
הכ ◌ָ ּו ◌ָנה ◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ַּ
עמל
ואיזה ּו ◌ָ ◌ָ
עמל ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָש ◌ְואֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .
כניס ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּו ◌ָלד ◌ָ ◌ָ
בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
הפה,
הבל ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ַ ּ ◌ֶ
ותכ ◌ֵרת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
כלה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
נפ ׁש ◌ַח ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ָש ◌ְוא? זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עמלוֹ ׁ ◌ֶשל
הרי ◌ֲ ◌ָ
מכניסוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּו ◌ָלדֵ◌ ֲ◌ ,
ׁ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ◌ְואְ◌ ,והוֹ ◌ִאיל ◌ְוה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ְוא.
אמ"תֵ◌ ,מ"ם -
אל"ף ֶ◌ ֱ◌ -
טריקוֹ ןֶ◌ ָ◌ :
אמת ה ּוא נוֹ ◌ְ ◌ִ
יצחקֶ◌ ֱ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
מארץ
אמת ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
צמ"חְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר) ,תהלים פה( ◌ֱ ◌ֶ
מאר"ץָ◌ּ ,תי"ו ִ◌ּ -ת ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
החב ּור ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי,
יצחקִּ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ִ ּ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צמחַ◌ .מה ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ָמע? ◌ָ ◌ַ
ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
ונתיסדְ◌ ,וא
מארץ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
תה ◌ָ ּוה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
וה ּ ֹי ׁ ◌ֶשרְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
האמת ◌ְ ◌ַ
להיוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
תגּ ◌ֵ ּבלְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ׁ ◌ָ
.אמר ◌ַרב ה ּו ◌ָנאּ ָ◌ ,כל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָנין ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ
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החב ּור,
האדם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ִ ּ
ואיזה ּו ◌ְיסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריָ◌ ָ◌ ָ◌ ,
◌ְיסוֹ ד ֵ◌ -אינוֹ ◌ְכל ּוםֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
דבר,
הייתי הוֹ ◌ֵלַּ◌ ,ב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
אמרַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ָ ◌ִ ◌ִ
זירא ◌ָ ◌ַ
אמרנ ּוַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
◌ְּכ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
סאים,
מ*א ׁ ◌ֶשל י' ◌ְ ◌ִ
שא ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵתפוֹ ◌ַ ◌ָ
היה נוֹ ◌ֵ ׂ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ערבי ◌ֶ ◌ָ
מצאתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמר,
לעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה! ◌ָ ◌ַ
צריֹ ֲ◌ ַ◌ ,
הכ ◌ַח ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ִ
ואמרתי לוֹ ֹ ּ ַ◌ ,
זקןִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
והיה ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אני
ואמי ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶזהֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ַל ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אבי ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
עש ּו אוֹ ◌ִתי ◌ָ ◌ִ
א ◌ָ ׂ
עשה ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ִ
היתה
לבן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עשה אוֹ ◌ִתיֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ◌ַ ◌ֵ ּ
אביֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
מעתי ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
נמל,
בעצה ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ה*דהּ ,ו ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
להביא ◌ְתב ּו ◌ָאה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
כ ◌ַח ◌ְ ◌ָ ◌ִ
היה לוֹ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אעשה?
זקןּ ,ו ◌ָמה ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
אני ◌ָ ◌ֵ
והרי ◌ֲ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
מנּ ◌ִין
דבר טוֹ בַ◌ ִ◌ .
הרהר ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ֲאבוֹ ◌ָתיו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ׁ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
עליה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא
מעיד ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ִ
מבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֵאם ׁ ◌ְש ֹ
◌ָלנ ּו? ◌ִ ◌ַּ
רה,
מענינ ּהּ ,ו ◌ֵ ◌ִ ◌ְ
ממ ◌ָנּ הָ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ֵ◌ ,
התיסד ◌ִ ּ◌ֶ
מה ◌ַמ ◌ָּמ ׁשִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֵאם ׁ ◌ְש ֹ
מהרה ּו ◌ָ ּ
טני ◌ְוגוֹ '.
אמר )משלי לא( ◌ַמה ◌ְּב ◌ִרי ּו ◌ַמר ◌ַּבר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
תהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ּו ◌ֵ ◌ִ
מה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ָ ּ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכז( ׁ ◌ִשיר
אביו ◌ִ ◌ַ
אבל ◌ָ ◌ִ
מילאָ◌ ֲ◌ ,
אמוֹ ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ּ
עמלוּ בוֹ ◌ָניו ּבוֹ .
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ִ
מה ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
◌ַ ◌ַּ
יצחקַ◌ ,חס
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
המ ◌ְזמוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ִ
מה ◌ָ ◌ַ
וכי ׁ ◌ְש ֹ
◌ְ ◌ִ
ושלוֹ ם! ◌ֶ ◌ָּ
אמר
מה ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הק ◌ד ׁש ◌ַעל ׁ ◌ְש ֹ
אמרוֹ ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ ֶֹ
דוד ◌ֲ ◌ָ
אלא ◌ָ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ָ
אמר
יהיה ׁ ◌ְשמוֹ ַ◌ ָ◌ .
מה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הנּ ה ◌ֵּבן נוֹ ◌ָלד ◌ְל ,כ ּו'ִּ◌ ,כי ׁ ◌ְש ֹ
לדוד ◌ִ ◌ֵ
הנּ ◌ִביא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ
אחר י ּו ◌ַלד ◌ִלי?
עכ ׁ ◌ָשו ◌ַ ◌ֵ
מבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ּו ◌ֵמתְ◌ ַ◌ ,
היה ◌ִלי ◌ִ ◌ַ ּ
אחד ◌ָ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִודֵּ◌ ,בן ◌ֶ ◌ָ
מיםֶ◌ .זה ּו
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ונתכ ◌ֵ ּון ּבוֹ ◌ְ ׁ ◌ֵ
ואמר ׁ ◌ִשיר ◌ֶזהַּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִמן ׁ ◌ְש ◌ַמ ◌ָ ּיא ה ּוא ◌ָבא! ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמרוֹ ִ◌ .אם ה'
מה ◌ֲ ◌ָ
מהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ְש ֹ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
ה.למה ׁ ◌ֶש ◌ִּליָ◌ ׁ ,ש ◌ְוא
יס ◌ַ ּיע ◌ַ ּב ◌ַּכ ◌ָ ּו ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עתוֹ א ◌ְ ◌ַ
ביתִ◌ ,אם ◌ִס ◌ַ ּי ◌ְ ּ
יבנה ◌ַ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עמלנ ּו
בראשוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
היה ◌ָ ◌ִ ׁ
נעמלְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
.וא ◌ַ ◌ֲ ֹ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ַ◌ ,ל ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
להט ◌ֵרד
ואני ◌ֵי ׁש ◌ִלי ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
החטא ◌ֵמתִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
בש ◌ִביל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
.ואּ ,ו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַל ◌ָ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

I

מכל
יש ◌ָמר ◌ִעיר ◌ִ ◌ָ ּ
אצאִ◌ ,אם ה' א ◌ִ ׁ ◌ְ
אני ◌ֵ ◌ֵ
ליםּ ,ו ◌ְבעוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ִמיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
נשים
עשר ◌ָ ׁ ◌ִ
יח ◌ֶ ◌ֶ ׂ
הנּ ◌ַ
יצחקֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ִ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אדםָ◌ ׁ ,ש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד ׁשוֹ ◌ֵמרַ◌ ָ◌ .
◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ַקד
.היהַ◌ ְ◌ ,
והיה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
הב ◌ִיתָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מר ◌ַ ◌ַ ּ
ילגשים ◌ִל ׁ ◌ְש ֹ
ּ◌ִפ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ֵמר.
תכ ◌ֵ ּון ◌ָדּ ◌ִוד
נאמר ׁ ◌ִשיר ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַּ
מה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ְש ֹ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
מים,
נתכ ◌ְ ּו ◌ָנה ◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ואמוֹ ◌ַגּ ם ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עליו ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
מיםּ ִ◌ ְ◌ ,
למל.,
מה ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ה' ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ַו ◌ֵ ּי ׁ ◌ֶשב ׁ ◌ְש ֹ
מהם ׁ ◌ְש ֹ
ְויצא ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ָ
לפיכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
יצחקָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
נקרא ◌ְלמ ּו ◌ֵאלַ◌ .מה ּו ◌ְלמ ּו ◌ֵאל? ◌ְּכמוֹ ◌ְלמוֹ
למדנוּ ,
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
נתכ ◌ְ ּונ ּו ◌ְלמוֹ ◌ֵאלְּ◌ ,כמוֹ ◌ָ ◌ֵ
.ניהם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מל ◌ֵּמד ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִפיַ◌ ְ◌ .
לאל .וּ ◌ִ ◌ָּ
מעלה.
ממנּ וּ ◌ֵּבן ◌ְ ◌ּ ֶ◌ -
תכ ◌ֵוּ ן ◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה יוֹ ◌ֵצא ◌ִ ◌ֶּ
◌ָּכל ◌ַה ◌ִּמ ◌ְ ◌ַּ
מיםּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
מים,
לשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עליו ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמוֹ ◌ָ ◌ָ
מ.מ ּו ◌ֵאל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַּ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ַ
תכ ◌ְ ּו ◌ָנה ◌ִ ּ
אמר
וכן ◌ָ ◌ַ
לתיֵ◌ ְ◌ .
הת ּ ◌ַפ ◌ָּל ◌ְ ּ◌ִ
הנּ ◌ַער ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
וכן ◌ֶאל ◌ַ ◌ַ
נתתיו ◌ַלה'ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
מזמן ◌ְלמ ּו ◌ֵא"ל,
מכאן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הבן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ִ◌ .
יהיה ◌ִלי ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,אם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יהיה ◌ְ ◌ָּ◌ 4
לאל.
◌ְּכלוֹ ◌ַמרָ◌ ,נת ּון ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
ימי ק ּום וגו'
לכם ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִּכ ◌ֵ
ש ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ָ
הב ◌ִר ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
הראשוֹ ◌ִניםַ◌ ַ◌ ,
הקש ּו ◌ָ ◌ִ ׁ
ַוהרי ◌ִ ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
הזכיר
למה ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
לשוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ריאה ◌ִּב ◌ְ ׁ
הז ◌ִּכיר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
בראשית ◌ִ ◌ְ
שה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
מע ◌ֵ ׂ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ
יחידָּ◌ ָ◌ ,
ינים
למ ◌ִ
לתת ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ַ ּ◌ִ
רבים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ
לשוֹ ן ◌ַ ◌ִ ּ
אדם ◌ִּב ◌ְ ׁ
נעשה ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
רכי ה' ◌ְוגוֹ '
יש ◌ִרים ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
מרים? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ּכאן ◌ָ ּכת ּוב )הושע יד( ◌ִּכי ◌ְ ׁ ◌ָ
ול ּמ ּו ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
הרי
רנּ הֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
באבד ◌ְר ׁ ◌ָש ◌ִעים ◌ִ ◌ָ
לק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
פ ׁ ◌ְש ◌ִעים ◌ִי ◌ָ ּכ ׁ ◌ְשל ּו ◌ָבםַ◌ ְ◌ .
ּו ֹ
)קכז ,ב( ] :זוהר חדש פ' שלח לך )דף קמ[(:
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הראשוֹ ןֶ◌ ,זה ּו
העליוֹ ן ◌ָ ◌ִ ׁ
האדם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
סתמה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ
לר ּבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
צלמוֹ ֶ◌ .את ַ◌ ְ◌ -
האדם ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
הים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ברא ◌ֱא ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
אמר ּבוֹ ּו ◌ְדמ ּות
עליוֹ ן ◌ַ ּב ּ◌ֶמ ◌ְר ◌ָ ּכ ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אדם ◌ֶ ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
צלמוֹ ,
קנאוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
ברא אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְדיוֹ ◌ְ ◌ָ
אדםּ .ו ◌ָ ◌ָ
ניהם ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
הכ ּ ◌ֵסא
ואדם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִּ
הכבוֹ ד ◌ָמרוֹ םָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אדם ׁ ◌ֶשל ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
צלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
.אמר
מראשוֹ ןּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
וזה ּו ◌ָמרוֹ ם ◌ֵ ◌ִ ׁ
מראשוֹ ןֶ◌ ְ◌ ,
אמר ּבוֹ ◌ֵ ◌ִ ׁ
ה.ני ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ ◌ִ
זכר
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ואחד ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לכל ◌ֶ ◌ָ
לל ּ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ
אדםֶ◌ ,זה ◌ְ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲַנע ◌ֶ ׂ
עמל ּו
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
יבנה ◌ַ ◌ִ
לש ּ◌ֵתף אוֹ תוֹ ◌ְ ּב ◌ִז ּו ּוגוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם ה' א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נקבה ◌ְ ׁ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
דעה ּו ◌ְוה ּוא ◌ְ ◌ַיי ◌ֵ.ר
רכיֵ◌ ָ◌ ,
הפס ּוק ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ַ ּ ◌ָ
בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
נאמר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַּ
עלת
רכי ה'ֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִּכי ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
ארחתיֶ◌ ׁ .,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ֹ ◌ְ ֹ ◌ֶ
העלוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ֵ ּיר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ַּ
◌ָ ◌ִ ּ
מאיש
והם י' ◌ֵ ◌ִ ׁ
הכלֵ◌ ְ◌ ,
עלת ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
מא.הְ◌ ׁ .ש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ◌ֵ ּיר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ַּ
הכל ◌ֵהם ו' ה',
עלת ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ְוה' ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
וזה ּו יו"ד ה"א וא"ו
הבאֶ◌ ְ◌ ,וזה י"הֶ◌ ְ◌ ,
והעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
הכלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ואמר ◌ִע ◌ַּלת ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
ה"אַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הכ ּ◌ֵסא,
לש ◌ֶבת ◌ַעל ◌ַ ◌ִּ
לש ◌ֶבת ◌ַ ּב ◌ִיתֶ◌ ׁ ָ◌ ,
לאדם ◌ָ ׁ ◌ֶ
וכסא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ִנברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ
אתם ◌ַלה'
ראל ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
נקרא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
בהם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהם אי"ה או"הּ ,ו ◌ָ ◌ֶ
עמ ◌ֶכם ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
אדם ◌ַ ּ◌ֶ
ונאמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ◌ָ
אהיכםַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
אתם ַ◌ ׁ -ש ּ◌ְתפ ּו ◌ִני ◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
ראתי ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת
אני ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ
יהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
ש ◌ֶ
מע ◌ֵ ׂ
הלל ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ויתק ◌ְ ּימ ּו ◌ַ ◌ֲ
בני
העליוֹ ◌ִנים ּו ◌ְ ◌ֵ
הצ ◌ָבא ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לאכים ◌ְ ◌ָ
והמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והח ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הכ ◌ְסאוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ְוכל ◌ַ ◌ִּ
◌ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ָ ּ
אדם ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו.
◌ָ ◌ָ
ראל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
התוֹ ◌ָרה
הלל ּו ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ּ
ש ◌ָ ◌ֵ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ַ
ימצא ּו ◌ָ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
מעשה
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הלל ּו ◌ַ ◌ֲ ׂ
להם ,א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ָ ◌ֶ
נעשה
להם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אמר ◌ָ ◌ֶ
עמ ◌ֶהםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
בהם ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ
יש ּ◌ְתפ ּו אוֹ ◌ִתי ◌ִ ◌ָּ
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עש ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
למעלה
פעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צוה ◌ָ ׂ
והמ ◌ְ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
אדםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ִש ּת ּוף ׁ ◌ֶש ◌ִּליְ◌ ,וא ◌ַ ּ
◌ָ ◌ָ
אמוֹ ת
דעה ּוָ◌ ְ◌ .
רכיֵ◌ ָ◌ ,
ממ ◌ִנּ יּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ְּב ◌ָכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
וכל ◌ּ 4
למטה ּ ◌ָפחוֹ ת ◌ִ ◌ֶּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לכים
ידיעהְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
להם ּבוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ממנּ ּו ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ,אין ◌ָ ◌ֶ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ּ
קבל ּו ◌ִ ◌ֶּ
ילכ ּו ◌ִאי ׁש ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם
העמים ◌ֵ ◌ְ
ונאמר ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִּכי ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
צאן ◌ְ ּב ◌ִלי רוֹ ◌ֶעהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ֹ
ממנּ ּו ּתוֹ ◌ָרה,
ראל ◌ִק ◌ְּבל ּו ◌ִ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
וכל ◌ִי ◌ְ ׂ
אלה ּותָ◌ ְ◌ .
הר ◌ֵ ּבה ◌ֱ ◌ָ
שים ◌ַ ◌ְ
אהיוְ◌ ,ועוֹ ◌ִ ׂ
◌ֱ ◌ָ
וה.מוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים
בכל ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אחד ּבוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ָ
בדים אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ָ
◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
בכל
בהםּ .ו ◌ְ ◌ָ
ברא ּו ◌ָ ◌ֶ
והת ◌ְח ּתוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ֲחנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בכל ◌ַ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ְ ◌ָ
למטה
אחדּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
למעלה ◌ִמ ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ נוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והת ◌ְ ּ
העליוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ּ
מב ◌ִית
אחדּ ַ◌ ִ◌ .
מבח ּוץ ׁ ◌ֶשל ◌ּ4כ ◌ָּלם ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
פנים ׁ ◌ֶשל ◌ּ4כ ◌ָּלםּ ,ו ◌ִ ◌ַ ּ
מב ◌ְ ◌ִ
מכ ◌ָּלםּ ,ו ◌ִ ◌ִּ
◌ִ ◌ּ4
פנים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל
וכּ ,תוֹ כוֹ ◌ְּכ ◌ָברוֹ ּ ָ◌ .כ ,ה ּוא ◌ִמ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִמח ּוץ ּ◌ְת ◌ַצ ּ ◌ֶפנּ ּוָ◌ ְ◌ ,
ואין ׁ ◌ֵשם
מש ּ◌ַת ◌ֶנּ הֵ◌ ְ◌ ,
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ִמח ּוץ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּוֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם
הכנּ ּו ◌ִיים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ח ּוץ ◌ִ ּ◌ֶ
בכל ◌ַ ◌ִּ
ְוחב ּור אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ֵשם ה' ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
נקרא ּו ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
קרב ◌ָנה י' ◌ְ ּבה' ו' ◌ְ ּבה' ,א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
חבר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ּ
א ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ֵ ּ
יהו"ה
מחבר ◌ְ ָֹ ◌
יהו"ה ◌ֲאדּ ָֹ ◌נ"יְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מח ◌ֵּבר ◌ְ ָֹ ◌
יהו"הְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ְ ָֹ ◌
אחד
נקרא ◌ֶ ◌ָ
אדנ"יְ◌ .וה ּוא א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אהי"ה ◌ֲ ָֹ ◌
לח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אהיםֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ֶ
◌ֵ ּב ◌ִ
נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַח ◌ֵּבר ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
מהםֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ָ
ּ◌ָפחוֹ ת ◌ֵ ◌ֶ
קראתיו.
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וח ◌ָ ּוה ◌ִּכי ◌ֶ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ַ
אחדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
שה אוֹ ◌ָתם ◌ֶ ◌ָ
◌ְועוֹ ◌ֵ ׂ
וזה ּו ◌ִאם
לשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָניןֶ◌ ְ◌ .
בנין ◌ֵ ּבן ּו ◌ַבת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּב ◌ִניםׁ ָ◌ ,
מש ◌ָּתף ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְוה ּוא ◌ְ ׁ ◌4
בית.
ִיבנה ◌ַ ◌ִ
ה' א ◌ ◌ְ ◌ֶ
מים
מש ּ◌ָתף ּבוֹ ַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ? ◌ִּכי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מעשה ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ְ ׁ ◌4
ענין ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
וכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
ה.מים
ש ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
בלהּ .ו ◌ִמ ◌ָ ּידִ◌ ,י ◌ְ ׂ
והארץ ◌ַּכ ◌ֶ ּב ◌ֶגד ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
נמלח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
עשן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶּכ ◌ָ ׁ ◌ָ
ההבלים ׁ ◌ֶשל
וה.תף ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ְ ◌ָנין ◌ְ ◌ַ ◌ָ◌ּ 4
הארץֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ ּ
ְותגל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ֵ
וכל
להאבדָ◌ ְ◌ ,
ועתידים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
וארץִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ּ 4
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הב ◌ְ ◌ָנין
וארץ ◌ַ ◌ִ ּ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ַּביי' ◌ְ ּב ◌ִיח ּודוֹ  .אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
ההבלים ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אמר
וק ◌ָ ּיםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
מעשה ּו ◌ַחי ◌ְ ◌ַ
וק ◌ָ ּים ּ ָ◌ -כׂ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ֶש ּלוֹ ּ .ו ◌ַמה ה ּוא ◌ַחי ◌ְ ◌ַ
הרשע ◌ִּכי ◌ִאם ◌ְּב ׁש ּובוֹ ◌ִ ◌ַ
אחפֹץ ◌ְּבמוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
נאם ה' ◌ִאם ◌ֶ ◌ְ ּ
אני ◌ְ ◌4
◌ַחי ◌ֲ ◌ִ
מדּ ◌ְר ּכוֹ
לס ◌ִפירוֹ ת
אמר ◌ַ ּ◌ְ
אדםּ ָ◌ ,כַ◌ ָ◌ ,
נעשה ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
אמר ◌ְ ◌ִ
ְוחיהּ .ו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ָ
חש ◌ָבה
ראשוֹ ן ◌ַל ּ◌ַמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
האמצעי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ׁ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲַנע ◌ֶ ׂ
אדםֶ◌ .זה ◌ָ ◌ַ ּ
וחכמה ◌ַ ּב ּסוֹ ףֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
ראש ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמה ◌ָ ּב ֹ ׁ
עשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ְואחרוֹ ן ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ֲ
לכל
מאסף ◌ְ ◌ָ
חלקוֹ ּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ְקנוֹ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
תנת ּבוֹ ◌ֶ ◌ְ
ספירה נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
לאכים
למ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואמר ◌ַ ּ◌ַ
אמן ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ְקנוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ֱ ◌ָ
הצ ◌ָבאוֹ תְ◌ .ורוֹ ◌ֶעה ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֲחנוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
חלקוֹ .
שם ּבוֹ ◌ֶ ◌ְ
וח ◌ָ ּיה ◌ָ ׂ
מלאַ◌ ְ◌ ,
וזה מטטרו"ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדםֶ◌ ְ◌ ,
שה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ֲַנע ◌ֶ ׂ
וכל
.מ ׁש ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ְקנוֹ ָ◌ ְ◌ ,
שוֹ ת ◌ֶאת ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
לע ׂ
לצבא ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְוכַ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ָ
ה.מים ◌ַ ◌ֲ
חלקוֹ ַּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם,
הכל ◌ִ ׁ ◌ְ
ועלת ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
ּכוֹ ◌ָכב נוֹ ◌ֵתן ּבוֹ ◌ֶ ◌ְ
להאריּ ָ◌ ,ב ◌ֶזה.
ואין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ב.משֵ◌ ְ◌ ,
מטטרוֹ "ן ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
תפאר"ת ◌ִּב ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וכל
אחתָ◌ ְ◌ ,
לאמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַרע ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵ ◌ְזרעוֹ ◌ִנים ◌ְּב ◌ַבת ◌ַ ◌ַ
שה ◌ָ ◌ָ
נע ◌ֶ ׂ
אדםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
◌ְועוֹ ד ◌ַ ◌ֲ
אמר ◌ְ ◌ֵ ◌ֶּ
אני
עליםִ◌ ֲ◌ :
לאלה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ּפוֹ ◌ֲ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
יצא ◌ְ ּביוֹ מוֹ ַ◌ ַ◌ .
אחד ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
וכל ◌ֶ ◌ָ
לעשוֹ ת ◌ְּכ ◌ִליָ◌ ְ◌ ,
רוֹ ◌ֶצה ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ְתפ ּו ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַ ◌ֲ ׂ
מהם ◌ִי ּ◌ֵתן ּבוֹ
חלק
עמ ◌ֶכם ◌ַ ּב ◌ְּכ ◌ִלי ◌ַהה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
ואני ◌ֶ ׁ ◌ְ
תתי ◌ָ ּב ◌ֶכםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
.נּ ◌ַ ּ◌ִ
ממה ◌ֶ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
אש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
חלק ◌ִ ◌ַּ
היה
לפניֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
חש ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הכ ◌ִלי ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ּכל ◌ָ ּכׁ ָ◌ ,
אמר ּו לוֹ ָ◌ :מה ◌ַ ◌ְּ
ממ ◌ִנּ יְ◌ ָ◌ .
◌ִ ּ◌ֶ
היה ◌ַ ּב ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
הכ ◌ִלי ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ָ ◌ָ
להםְּ◌ ַ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
מהכל? ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּכל ּול ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ואחד
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אמר ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ת ◌ַ
למה ּ ֹ
העליוֹ ןְ◌ ָ◌ .
האדם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמרוּ לוֹ ָּ◌ ָ◌ :
הכל?
ראת ◌ַ ּ ֹ
ואתה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
הכלָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
והרי ◌ַא ◌ָּתה ה ּוא ◌ֲאדוֹ ן ◌ַ ּ ֹ
חלקוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נוֹ ◌ֵתן ּבוֹ ◌ֶ ◌ְ
יהיה ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן
.אתה רוֹ ◌ֶצהֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואחד ◌ַמה ◌ֶ ◌ַ ◌ָּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מכל ◌ֶ ◌ָ
אתה ◌ִ ◌ָ ּ
טל ◌ַ ◌ָּ
ֹ
אתה
אדם ◌ַ ◌ָּ
עשה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
דעים ◌ְ ּב ◌ָכֶ◌ ׁ ,,ש ּ ֹי ◌ְ
ּ◌ֶפה ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ְ ◌ִ
לעבדיו
מת ◌ָנה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
למלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ַ ּ◌ָ
להםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ :
אמר ◌ָ ◌ֶ
מה.ליחים ׁ ◌ֶש ּ◌ְלַ◌ ָ◌ .,
צריִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
◌ָ ◌ִ
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אחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ,בא
מת ◌ָנהַ◌ ַ◌ ,
תה ◌ַ ּ◌ָ
חלקוֹ ◌ִ ◌4
ואחד ◌ֶ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לכל ◌ֶ ◌ָ
ְונתן ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ַ
ויר ◌ָ.תוֹ ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
אליו ּו ◌ִ ◌ֵ ּ
העבד ◌ַה ◌ֶ ּזה
המ ◌ֶלֶ◌ ֶ◌ ָ◌ :,
אמר ◌ַ ּ◌ֶ
מת ◌ָנהַ◌ ָ◌ .
ממנּ ּו ◌ַ ּ◌ָ
בק ׁש ◌ִ ּ◌ֶ
אמן ◌ֵ ◌ָ
העבד ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
שוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
לע ׂ
האיברים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ ,כִ◌ ֲ◌ ,
עבד אוֹ ◌ִתי ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ
הכ ◌ִלי ׁ ◌ֶש ּלוֹ
עשה? ◌ִּכ ◌ֵנּ ס ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
הצ ◌ָבאוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּליֶ◌ .מה ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַמ ּ◌ָת ◌ָנה ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ
מכל ◌ַ ◌ְ ּ
מת ◌ָנה ◌ִ ◌ֶ ּ
לעבד
מ.לוֹ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ואחד ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ַ ◌ָּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִמ ◌ֶּכם ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ְואמרִ◌ ֲ◌ :
◌ ◌ָ ◌ַ
מת ◌ָנה ◌ִ ◌ֶ ◌ִּ
הקש ּו
מהם ◌ִ ◌ְ ׁ
מ.ליֶ◌ ֵ◌ .
ואתן ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
עמ ◌ֶהם ◌ְ ◌ֶ ּ◌ֵ
ואני ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
אמר ּו ◌ְ ּב ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ֵלםַ◌ .אף ◌ָ ּכ,
מהם ◌ָ ◌ְ
תזכ ◌ֶרנּ ּוּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ
ְואמר ּו ◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
◌ ◌ָ ◌ְ
קדם
לה ◌ָ ּב ◌ְראוֹ ת◌ ֶֹ ,
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נכנס ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
קדם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ֶֹ ◌
מעשה
הב ◌ִר ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
וכל ◌ַ ◌ְ ּ
לאכים ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ברא ּו ◌ַ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
עשה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו
המ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הניח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
בחביב ּות ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ֵ ◌ִ ◌ַ
בראשיתּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ול ◌ָּמה?
אדםָ◌ ְ◌ .
נעשה ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ואמר ◌ָ ◌ָ
בראשיתַ◌ ָ◌ ְ◌ .
למעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
אחרוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ַ ◌ֲ
◌ֶ ◌ָ ּ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
קרא ◌ִי ◌ְ ׂ
.מים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אביהם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
החביב ּות ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
אלא ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
עתידים ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
העליוֹ ◌ִנים
ראלִּ◌ ,כ ◌ֵנּ ס ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
להק ◌ֵרא ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ◌ִי ◌ְ ׂ
ְוהם ◌ָהי ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֵ
האדםּ4◌ ,כ ◌ָּלם
יחטא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מכ ◌ָּלםִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִאם ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
חלק ◌ִ ◌ּ4
לתת ◌ֵ ◌ֶ
חתוֹ ◌ִנים ◌ָ ◌ֵ
ְוהת ◌ְ ּ
◌ ◌ַ ּ◌ַ
החלק ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ְתנ ּו בוֹ ָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
יבקש ּו
וכלם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
חסרים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
ִנמצאים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נתן ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִמ ◌ֶ ּ
.לוֹ ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
ַרחמים ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ְ◌ .וה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ֲ ◌ִ
רוים לוֹ
תת
החלק ׁ ◌ֶש ◌ְּלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ◌ַ ּ◌ָ
למעננ ּוּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
למענִ◌ ,אם א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
עשה ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ׂ
להם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
חלק ה' ◌ַע ּמוֹ ְ◌ .וה ּוא מוֹ ◌ֵחל ◌ָ ◌ֶ
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
יתנ ּו ◌ֵהם
החלק ׁ ◌ֶש ּלוֹ ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם א ◌ִ ּ◌ְ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
נטל ּ◌ָת
אתה ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ָ
ענים ◌ָ ◌ָ
חלק ּבוֹ ◌ִּב ◌ְרצוֹ ◌ָנםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ָהי ּו טוֹ ◌ֲ ◌ִ
מעצמם ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואחדְ◌ ,וא
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מכל ◌ֶ ◌ָ
אדם ◌ִ ◌ָ ּ
חלקנ ּו ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
רחנ ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
מעמנ ּו ◌ַעל ◌ָ ּכ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
להם ּ ◌ִפ ◌ְתחוֹ ן ּ ◌ֶפהִ◌ ,מּ .ום ◌ֶזה
יהיה ◌ָ ◌ֶ
כדי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עליוּ .ו ◌ְ ◌ֵ
מרחמים ◌ָ ◌ָ
◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חלק ◌ֶ ◌ָּ
אמר ◌ָ ּברוֹ ◌ֶעה
אלא ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ◌ָנםְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לטל ◌ֵ ◌ֶ
רצה ◌ִ ּ ֹ
א ◌ָ ◌ָ
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אדםּ .ו ◌ִמּ .ום
מתנוֹ ת ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
לקחת ◌ַ ּ◌ָ
.בי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
בית ◌ֶ ◌ִ
למרוֹ ם ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ָ
אמןָ◌ ִ◌ ָ◌ ,
הנּ ◌ֱ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ
עלית ◌ַ ◌ָּ
ואמר ּו ◌ָמה ◌ֱאנוֹ ׁש
חלקְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לתת ּבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
סרח ּו לוֹ ◌ְוא ◌ָרצ ּו ◌ָ ◌ֵ
יקים ◌ָ ◌ְ
המ ◌ִ ּז ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ַּ
להם ◌ְלב ּו ׁ ◌ִשיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַהגּ ּו ◌ִפים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם,
ברא ◌ָ ◌ֶ
תזכ ◌ֶרנּ ּו ◌ְוגוֹ ' ,א ◌ָ ◌ָ
◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים
הממנּ ים ׁ ◌ֶש ◌ַעל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ 4
נאים אוֹ ◌ָתםַ◌ ְ◌ .
שוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוהם ׂ
◌ ◌ֵ
לאביהם
מח ◌ָ ּי ◌ִבים ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌4
יש ◌ָ ◌ֵ
אשר ◌ִ ◌ְ ׂ
לפניְּ◌ ,,כמוֹ ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ּ 4
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵהם ◌ְרצ ּועוֹ ת ◌ִּב ◌ֵידי ּבוֹ ◌ֵרא ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ׁ◌ֶש ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
.מים ,אוֹ ◌ָתם ◌ּ 4
להלקוֹ ◌ָתם ◌ָ ּב ◌ֶהם.
◌ְ ◌ַ ◌ְ
יהיה
הרצ ּועוֹ ת ◌ִמ ◌ָ ּידוֹ ְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
תש ּו ◌ָבה ,זוֹ ◌ֵרק ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
זרים ◌ִּב ◌ְ ׁ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִ
הרצ ּועוֹ ת ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא
הכ ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ
ממ ׁשֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ◌ֶ
בהם ◌ַ ◌ָּ
נגדּ וֹ .
אין ◌ֶ ◌ְ
נאמר ◌ָ ּכל ◌ַהגּ וֹ ◌ִים ◌ְּכ ◌ַ ◌ִ
עליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ִ ּב ◌ֵידי ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מבוֹ ◌ֵרא ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ַּ
עלת
חלק ◌ִ ּ
ראל ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
לאכים
מהמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהכ ◌ְסאוֹ ת ּו ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
הס ◌ִפירוֹ ת ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ִּ
מעשר ◌ַ ◌ְּ
הכלּ ,ו ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
.נּ ּ◌ְטל ּו
מכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
תש ּו ◌ָבהּ ָ◌ ִ◌ ,
וה ּ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ְ ◌ִזרים ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
כבים ◌ְ ◌ַ
ְוהכוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ּ
וכחוֹ ת
יקים ◌ְ ֹ
מ.דים ּו ◌ַמ ◌ִ ּז ◌ִ
רחמים ,ח ּוץ ◌ִ ◌ֵ ◌ִ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מבק ׁ ◌ִשים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
ראל ◌ַאל ּ◌ִת ◌ַּט ◌ְּמא ּו ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ֶּ
להם
אלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
מאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הט ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌4
תיהם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
חלק ◌ָ ּב ◌ֶהםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ּ 4
אכילה ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיהְ◌ ,וא ◌ְ ּב ◌ָכל
עמם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מאהֵ◌ ,אין ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
הט ◌ְ ◌ָ
כחוֹ ת ◌ַ ּ◌4
ֹּ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
אהיְ◌ ,וגוֹ 'ּ ,ו ◌ְבּ ָ◌ ,ב ◌ַחר
חלק ה' ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ָ ◌ַ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מעש ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אהיו ◌ְוגוֹ ',
איש ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ֱ ◌ָ
ילכ ּו ◌ִ ׁ
העמים ◌ֵ ◌ְ
נאמר ◌ִּכי ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ועליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ה'ֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
המ ◌ֲחנוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ָ ּב ◌ֶהםּ .ו ◌ִמּ .ום
מיחד ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ּ◌ַ
יחיד ּו ◌ְ ◌ָ◌ 4
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ִ
שם ◌ֶאת
הכל ◌ָ ׂ
וע ◌ַּלת ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
ותחתוֹ ◌ִניםִ◌ ְ◌ ,
מעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ראל ◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ה.רתִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
לאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ממ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ְשמוֹ ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
והם ◌ֲאה ּו ◌ִבים יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ַּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לאכיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
.אין ◌ֵּכן ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חלק ◌ַ ּב ּ◌ְס ◌ִפירוֹ ת ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ
להם ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
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לאכים
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אביהםֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּ◌ַ
אצל ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
הב ◌ִנים ◌ֵ ◌ֶ
ונחלתוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֵהם גּ וֹ ◌ָרלוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הס ◌ִפירוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
אבל
עליהםָ◌ ֲ◌ ,
כבים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אלא ◌ְּכמוֹ ס ּו ◌ִסים ◌ֶאל ◌ָהרוֹ ◌ְ ◌ִ
אינם ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ְ
◌ֵ ◌ָ
ראל ◌ָ ּב ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנה,
עלי ◌ַ ּ◌ִ
פרש ּו ◌ָה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
אמוֹ ת.
עבד ּו ◌ְּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נגאלים ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְ ◌ְ ּ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ׂ
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ּ 4
ּו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ּכ ◌ַלל ◌ַ ◌ָ ּ
בעים
סנחריב ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
'עמלק ◌ִמדּ וֹ ר דּ וֹ ר.
מ'לחמה ◌ַל'ה' ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
לק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האמוֹ תַ◌ ְ◌ ,
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ָ ◌ּ 4
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל
ה.מוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ש ◌ִרים ◌ֵהם ◌ַ ◌ֵ
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ָ ׂ
כנגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
רכב ◌ַעלַ◌ :ק"ל,
לק ◌ֵ ּים ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִה ◌ֵנּ ה ה' ֹ ◌ֵ
בא ◌ַו ◌ֵ ּיטַ◌ ְ◌ ,
◌ַו ◌ִ ּי ּ ◌ַסע ◌ַו ◌ָ ּי ֹ
אמוֹ ת.
מעמלק ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ּבוֹ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
נקמה ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מהם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
טל ◌ֵ ◌ֶ
◌ִל ּ ֹ
בעים ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ◌ּ 4
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ּ 4
בעים
ויכל ּו ה ּוא ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
כנגד ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
יחידה,
אחת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַרע ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ֵ ּז ◌ְרעוֹ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ַבת ◌ַ ◌ַ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
וזה ◌ָ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםֶ◌ ְ◌ .
המ ◌ְל ◌ָ ּכה ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא
הכ ◌ָּלהַ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּבת ◌ַ ּ◌ַ
ְוהיא ◌ַ ◌ַּ
◌ ◌ִ
נכללים
ראשית ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
שה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
והמ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
תפארת ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מב ◌ֵרא ׁ ◌ִשיתִ◌ ְ◌ ,
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ֵבי"ת ◌ִ ◌ְ ּ
התחילה ◌ַ ּ
לכָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ּבהָ◌ ְ◌ ,
והיא ◌ַ ּבת ז ּוגוֹ
חלקוֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
נתן ּבוֹ ◌ֶ ◌ְ
אחד ◌ָ ◌ַ
אדםּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
פארת ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
נברא ּו ◌ָ ּבאוֹ ת
עליהםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
לטת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ושוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה ◌ְ ׁ
◌ ◌ַָנתן אוֹ ◌ָ ּ
אהים .ה'
ועשר ◌ֱ ◌ִ
אמירוֹ תׂ ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מעשר ◌ֲ ◌ִ
הכל ּו ◌ָלה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
יחידה ◌ַ ◌ְּ
י'ַּ◌ ,בת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הראשוֹ ן .ו' ׁ ◌ִש ◌ָ.ה
מחמ.ה אוֹ רוֹ תָ◌ ,האוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְּכל ּו ◌ָלה ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ה..י ו',
ה..י ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
אמת .יוֹ ם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
עמ ּו ◌ֵדי ◌ֱ ◌ֶ
◌ַ ּ
לעשוֹ ת
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַל ּ◌ְס ◌ִפירוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ׂ
בא וּ ◌ְ ◌ֵ
אחתֹ ּ .
למה ה' ◌ְּב ◌ַבת ◌ַ ◌ַ
נש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
תעשה ◌ַעד
תש ּ◌ַת ◌ֵּלם ◌ְוא ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ׂ
ּ◌ְפ ◌4ע ◌ָּלה ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ◌ָיד ּו ◌ַעֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ָ.ם ּ ◌ְפ ◌4ע ◌ָּלה ,א ◌ִ ׁ ◌ְ
חלקה )כחה(ֶ◌ .זה נוֹ ◌ֵתן ׁ ◌ָשם ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת
ספירה נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תנת ׁ ◌ָשם ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
והם
יחידהֵ◌ ְ◌ ,
מה ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה.חוֹ ◌ִרים ◌ֵ ◌ַ
ונים ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ְגּ ◌ָ ◌ִ
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וזה נוֹ ◌ֵתן ◌ְוכ ּו' ◌ַעד
האבוֹ תֶ◌ ְ◌ ,
שת ◌ָ ◌ָ
מצ ◌ָדּ ם ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ
הנּ ◌4קדּ וֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ּ 4
האדמוֹ ת ◌ִ ◌ִ ּ
ה.ם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַה ּ◌ְס ◌ִפירוֹ ת) .עכ"מ(.
כללוֹ ת ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ימי ק ּום וגו' )קכז ,ב( :
מש ◌ִּכ ◌ֵ
לכם ◌ַ ׁ ◌ְ
ש ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ָ
מאחרי
ימי ק ּום ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מש ◌ִּכ ◌ֵ
לכם ◌ַ ׁ ◌ְ
קפוּ ָ◌ [(:כת ּוב )תהלים קכז( ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה
בא ◌ְ ◌ֵ
לידידוֹ ׁ ◌ֵש ◌ָנאֹ ּ .
העצבים ◌ֵּכן ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ִ ◌ִ
לחם ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אכלי ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶבת ֹ ◌ְ ◌ֵ
ודבר ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֵ ׁ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּב ◌ָכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברי ◌ַ ּ
חביבים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יש ּבוֹ
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אשר ◌ָ ◌ַ
נאמר ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והרי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
העליוֹ ◌ִנים
הגּ ◌ָ ◌ִנזים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראלֶ◌ ,את ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
ליש ◌ָ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ּ
להם ]וכלם[ ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
נתנ ּו ◌ְ ◌ִ
וכלם ◌ִ ּ◌ְ
נתן ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ַ
ימי
לכם ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִּכ ◌ֵ
ראהָ◌ ׁ ,ש ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
סיניּ .בֹא ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִ ◌ַ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ְ ּבל ּו ◌ַ ּ
ק ּום ּ ֵ◌ -
נקבה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אינם ◌ָ ◌ָ
מצאיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ◌ָ
היחידים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אל ּו ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחד
אמר )קהלת ד( ◌ֵי ׁש ◌ֶ ◌ָ
דתםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לעבוֹ ◌ָ ◌ָ
מקדּ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ימים ◌ַּב ּבֹ ◌ֶקר ◌ַ ◌ֲ
מאחרים
מאחרי ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ -
עמלוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
לכל ◌ֲ ◌ָ
ואין ◌ֵקץ ◌ְ ◌ָ
ְואין ׁ ◌ֵש ◌ִני ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ
האדם
הא.ה ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִּכי בוֹ ׁ ◌ָש ◌ַבתִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ָ
המנ ּו ◌ָחהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ְּ
לחם
העצביםַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
לחם ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אכלי ◌ֶ ◌ֶ
אצלוֹ ֵ◌ ְ◌ ֹ .
נחת ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ֶ ◌ְ
◌ִהיא ◌ַ ◌ַ
לאדם ◌ֵי ׁש ◌ָ ּב ◌ִנים ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶּ
הל ◌ֶחם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵכל,
אשר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
העצבים? ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ברצוֹ ן ◌ַה ◌ֵּלבֶ◌ ְ◌ .
מחה ּו ◌ִ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ֵכל אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ׂ
וזה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין לוֹ ◌ָ ּב ◌ִנים ,אוֹ תוֹ
עצבּ ֵ◌ ְ◌ ,
לחם
אכלי ◌ֶ ◌ֶ
ואל ּו ◌ֵהם ֹ ◌ְ ◌ֵ
לחם ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
לחם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵכל ה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
לידידוֹ ? ◌ֶזה ּו
לידידוֹ ׁ ◌ֵש ◌ָנאַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ִ ◌ִ
ודּ איֵ◌ּ .כן ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ִ ◌ִ
העצבים ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מברֶ◌ ׁ ,,ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא נוֹ ◌ֵתן לוֹ ׁ ◌ֵש ◌ָנה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
ׁ◌ֶש ּ◌ְמקוֹ רוֹ ◌ְ ָֹ ◌
נתִ◌ ,,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
וערבה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
כבת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אמר )משלי ג( ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַהה ּואְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הנה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
האי ׁש ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַּכב ◌ְ ◌ֵוי ◌ָ ◌ֶ
הבאְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
חלק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הבא ◌ַהה ּוא ◌ָּכ ◌ָרא ּוי.
◌ַ ◌ָ ּ
]זוהר בראשית פ' וישב )דף
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 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם ַה ֶּזה הּוא ְ ַיז ֶּכה
וזֹוכה ּבֹו ָּבע ָ
האדם ְ ֶ
ׁשהׁשאיר ֶּבן ָ ָ ָ
הּבן ֶ ִ ְ ִ
אֹותֹו ַ ֵ
הּבא
ֹולם ַ ָ
אֹותֹו ָלע ָ
נחלת ה' ◌ָ ּב ◌ִנים וגו' )קכז ,ג( :
◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ּ
ּ
רגּ ה ◌ַה זוֹ ,
הדּ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ִמן ◌ַ ◌ַ
עש ◌ָיה ◌ִהיא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָרהׂ ִ◌ ֲ◌ ,
עש ה' ◌ְל ◌ָ ׂ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
וכאן
קידה ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכאן ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַמ ◌ָ ּזל ◌ֶזה ּ◌ָתל ּויַ◌ ְ◌ ,
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אלעזר ּ ◌ָפ ◌ַתח
אחדַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והכל ◌ֶ ◌ָ
אמר ה' ◌ַוה'ֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ולכן ◌ָ ◌ַ
עש ◌ָ ּיהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ִ ׂ
הב ◌ֶטןִ◌ .ה ◌ֵנּ ה
ש ◌ָכר ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ָ ּ
נחלת ה' ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ָ ׂ
הנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ואמר) ,תהלים קכז( ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
למים.
יתב ּ◌ֵטל ◌ִמ ◌ֶּמ ◌ָנּ ה ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
להאחז ◌ַ ּבה' ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
חלק ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ַנחלת ה'ֶ◌ ֵ◌ ,
◌ ◌ֲ ◌ַ
להכ ◌ֵנס
בהם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
לבנים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,זוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
אדם ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
האדם
הש ◌ִאיר ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
הבן ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
הבאִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵּ
◌ַל ּ ◌ַפ ◌ְרגּ וֹ ד ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יזכה אוֹ תוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָ ּבאְ◌ ,וזוֹ ◌ֶכה
◌ְוזוֹ ◌ֶכה ּבוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
וכ,
הח ◌ִ ּייםָ◌ ְ◌ .
ארץ ◌ַ ◌ַ
נחלת ה'? זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לנחלת ה'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
להכ ◌ֵנס ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
המ ◌ֶל,
הח ◌ִ ּייםָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
ארץ ◌ַ ◌ַ
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ ׂ
לה ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
קרא ◌ָ ּ
גרש ּו ◌ִני ◌ַה ּיוֹ ם
נחלת ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל א כו( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ְ ׁ
]קרא לה[ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אחריםּ ,ו ◌ִמּ .ום
אהים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עבד ◌ֱ ◌ִ
לאמר ◌ֵלֹ ֲ◌ ,
נחלת ה' ◌ֵ ֹ
מהסת ּ ◌ֵפ ◌ַח ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ֵ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
האיש ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ּב ◌ִניםִ◌ .אם
מזכה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ׁ
נחלת ה' ◌ָ ּב ◌ִניםִ◌ .מי ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ָ ּכֵ◌ ִ◌ ,
וחלק טוֹ ב
ש ◌ָכר ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הב ◌ֶטןׂ ָ◌ .
ש ◌ָכר ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ָ ּ
בהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׂ ָ◌ -
זוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
מעיו ה ּוא ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ֶכה ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ְּבאוֹ תוֹ ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ֵ ◌ָ
אדם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
עוֹ ◌ָלם ◌ָ ּב ◌ֶהם.
]זוהר בראשית פ' וירא )דף קטו[(.
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ׁשּמל ֵּמד ֶאת ְּבנֹו
ֹולם ַההּוא ְּכמֹו ַההּוא ֶ ְ ַ
ׂשכר טֹוב ָּבע ָ
ֵאין ְלָ ָ 3
הּתֹורה
ּבדרכי ַ ָ
יראת ִרּבֹונֹו ְ ַ ְ ֵ
ְִ ַ
בא
חצּ ים ◌ְ ּב ◌ַיד ◌ִגּ ּבוֹ ר וגו' )קכז ,ד( ] :זוהר בראשית פ' וישב )דף קפחֹ ּ [(.
◌ְ ּכ ◌ִ ◌ִ
ּ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו,
זרעָ◌ ּ ַ◌ .,
ראהּ ַ◌ ,ב ּב ◌ֶקר ◌ְ ◌ַזרע ]את[ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ֵ
ויהיה ◌ַ ּב ◌ֲעל ּו ◌ָמיוָ◌ ,אז
כחוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
אדם עוֹ ◌ֵמד ◌ְּב ֹ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ב ◌ֶקר ֶ◌ -זה ּו ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ּ ֹ
א.ה ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ָיה לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ּב ּבֹ ◌ֶקר
◌ִי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְלהוֹ ◌ִליד ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ִעם ◌ִ ◌ָ
ּ
אמר )תהלים קכז(
הרי ◌ָאז ה ּוא ◌ַה ◌ְז ◌ַמןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
זרעֶ◌ ׁ .,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַזרע ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ּ
גּ
ללמד
◌ְּכ ◌ִח ◌ִ ּצים ◌ְ ּב ◌ַיד ◌ִ ּבוֹ ר ◌ֵּכן ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ַ ◌ְ
הנּ ע ּו ◌ִריםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
רכי ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ָלעוֹ ◌ָלם
ויהיה לוֹ ◌ָ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אוֹ ◌ָתם ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
אשר ◌ִ ◌ֵּ
מהם א
אש ּ ◌ָפתוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מלא ◌ֶאת ◌ַ ׁ ◌ְ
הגּ ◌ֶבר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
הבאֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ָ ּ
.ער .א ◌ֵיבוֹ ׁש ּו ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם
יבים ◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
ידבר ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵיבוֹ ׁש ּו ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְל,
לקטרג ◌ָ ◌ָ
הדּ ין ◌ָיבוֹ א ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עלי ◌ַ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ַהה ּואּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
יראת
למד ◌ֶאת ◌ְ ּבנוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָכר טוֹ ב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ◌ְּכמוֹ ◌ַהה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָ ׂ
התוֹ ◌ָרה.
דרכי ◌ַ ּ
◌ִר ּבוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ידעתיו
אברהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית יח( ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ָמה ◌ָ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
וש ◌ְמר ּו ◌ֶדּ ◌ֶר,
אחריו ◌ְ ׁ ◌ָ
ואת ◌ֵ ּביתוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ְ ◌ֶ
אשר ◌ְ ◌ַ
למען ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
מש ּ ◌ָפטַ◌ ְ◌ ,
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה' ◌ַ ◌ֲ ׂ
ועל ◌ֵּכן אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַה ◌ְ ּזכ ּות ◌ַק ◌ֶ ּי ◌ֶמת לוֹ
הדּ יןּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ַ◌ ,ב ּבֹ ◌ֶקר ◌ְ ◌ַזרע ◌ֶאת
עלי ◌ַ ◌ִ
אצל ◌ָ ּכל ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
ידּ ִ◌ ֲ◌ - ,
קנהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן
ימי ◌ַה ◌ִ ּז ◌ְ ◌ָ
אפל ּו ◌ִ ּב ◌ֵ
ולערב ◌ַאל ּ◌ַת ◌ַנּ ח ◌ָ ◌ֶ
ַזרעֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,,
◌ ◌ְ ◌ֶ
זקן] ,לא יאמר כבר השתדלתי ודי לי ,או כבר השתדלתי ואיני יכול,
אדם ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
יד .,א
וכעת שאני זקן איני רוצה ,ועם כל זה[ ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַאל ּ◌ַת ◌ַנּ ח ◌ָ ◌ֶ
תדע
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ַ
יח ◌ִמ ◌ְּלהוֹ ◌ִליד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ַי ◌ִנּ ◌ַ
עמד ּו
הים ְּ◌ -כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ַ ◌ְ
הא ◌ִ
לפני ◌ָ ◌ֱ
הזה אוֹ ◌ֶזהֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
יכשר ◌ֲ ◌ֶ
איזה ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵ ◌ֶ
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 Iזוהר תהלים I

I

נחלת
הנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכז( ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַהה ּואַ◌ ְ◌ .
חלה
ולנּ ◌ֲ ◌ָ
הבאַ◌ ַ◌ ְ◌ .
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ה' ◌ָ ּב ◌ִניםֶ◌ .זה ּו ◌ְצרוֹ ר ◌ַ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ תּ ַ◌ ַ◌ ,
הב ◌ִנים.
נחלת ה'? ◌ַ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
האדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
מזכה ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַה ּזוֹ ִ◌ ,מי ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
להכ ◌ֵנס ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ׁ ◌ְ
לנחלת ה'ַ◌ ְ◌ ,
מזכים אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
הב ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי אוֹ תוֹ
רכי ◌ַ ּ
ללמד אוֹ ◌ָתם ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
זכה אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
האי ׁש ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֶּ
◌ָ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ְּכמוֹ
תב ◌ֵאר.
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ

הּבא
ֹולם ַ ָ
ׁשרי ָּבע ָ
וא ְ ֵ
ֹולם ַה ֶּזהַ ְ ,
ׁשרי ָּבע ָ
ַא ְ ֵ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
הגּ ◌ֶבר וגו' )קכז ,ה( ] :זוהר בראשית פ' וירא )דף קטוֹ ּ [(.
ש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
◌ַא ׁ ◌ְ
מעשה
וחלק ׁ ◌ֶשל ּ ◌ֵפרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
יר.ה ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
נחלת ה' ◌ָ ּב ◌ִניםָ◌ 4◌ ְ◌ ,
הנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
◌ִ ◌ֵ
ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הרי ◌ִמ ◌ָ.ם
הח ◌ִייםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מעץ ◌ַ ◌ַ
מלמעלה ה ּוא ◌ֵ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נמצא.
ריָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ממ ◌ִנּ י ּ ◌ֶפ ◌ְ ◌ְ
אמר )הושע יד( ◌ִ ּ◌ֶ
לבניםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זוֹ ◌ֶכה ◌ֶּבן ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ִ ◌ֵּ
מלא ◌ֶאת ◌ַ ׁ ◌ְ
הגּ ◌ֶבר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים קכז( ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ּ ◌ָפתוֹ
ּ
הבא.
ואש ◌ֵרי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
יבש ּו ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
מהם א ◌ֵ ֹ ׁ
◌ֵ ◌ֶ
.ער?
יבים ◌ַּב ◌ַ ◌ַ
.ערִ◌ ,מי ◌ָהאוֹ ◌ְ ◌ִ
יבים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ
ידבר ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
יבש ּו ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
א ◌ֵ ֹ ׁ
◌ֵ ּ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַּ◌ ,כ ◌ָּמה
נש ◌ָמה יוֹ ◌ֵצאת ◌ֵ ◌ָ
אשר ◌ְ ׁ ◌ָ
הדּ ◌ִיניםֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עלי ◌ַ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
למקוֹ ם
לפניה ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ָ ּ
זמ ◌ִנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עלי ◌ַ ◌ִ
◌ֵהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
תכ ◌ֵנס ◌ַ ◌ָּ
הדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָּ◌ 4
מש ּכוֹ נוֹ ת
הש ◌ִאיר ◌ַ ׁ ◌ְ
לשםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
.ער ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ◌ַש ◌ַער ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ַ ◌ַ
יב ׁש ּו ◌ִּכי
ועל ◌ֶזה א ◌ֵ ֹ
יזכה ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
בגללם ◌ִ ◌ְ ◌ֶּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
.ער.
יבים ◌ַּב ◌ָ ◌ַ
ְידבר ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ּ
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מלּ א )קכז ,ה( :
אשר ◌ִ ◌ֵ
הגּ ◌ֶבר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
תח ּ ◌ִפיו ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
החל
ימי ◌ַ ֹ
נשר ◌ִ ּב ◌ֵ
ערבית ,נוֹ ◌ֵחת ◌ֶ ׁ ◌ֶ
תפלת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
כש ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
פלת ◌ַ ◌ַּ
כנפיו ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ריא"ל
נקרא אוֹ ◌ִ ◌ֵ
ריא"ל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וזה נוֹ ◌ִ ◌ֵ
ילהֶ◌ ְ◌ .
הל ◌ְ ◌ָ
לקבל ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ְגּ ב ּו ◌ָרהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֵנר דּ וֹ ◌ֵלק,
חס"דְ◌ ,ונוֹ ◌ִ ◌ֵ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
ריא"ל ◌ִ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ַ ּ
נהר ◌ִדּ ינ ּור ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
אריה
חרית ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
בתפלת ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ִ
אמר ּבוֹ )דניאל ז( ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לקבל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
נוֹ ◌ֵחת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לכל
נפים ]יש[ ◌ְ ◌ָ
אר ◌ַ ּבע ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
כנפיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
פלה ◌ִּב ◌ְזרוֹ עוֹ ◌ָתיו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לקבל ]נ"א :תפלה[
מנחה ׁשוֹ ר נוֹ ◌ֵחת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
בתפלת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מיכאלּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
◌ַח ◌ָ ּיהֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
בש ◌ָ ּבת נוֹ ◌ֵחת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
גבריאלּ .ו ◌ְ ׁ ◌ַ
וזה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
כנפיוֶ◌ ְ◌ ,
קרניו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יחידה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ ְ◌ ,וזה סוֹ ד ׁ ◌ֶשל
הבת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לקבל ◌ַ ◌ַּ
האבוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
שת ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
העליוֹ נוֹ ת
הח ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
זמן ◌ַ ◌ַ
יחידה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ַש ◌ָ ּבת ,ש' ◌ַ ּבת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
שא ּו
מרים) ,תהלים כד( ◌ְ ׂ
תחים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
קרא ּו ◌ַּב ◌ֵ.ם ׁ ◌ֶשל יי'ּ ,פוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
תחי עוֹ ◌ָלם.
שא ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
והנּ ◌ְ ׂ
יכם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ראש ◌ֶ
ערים ◌ָ ׁ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִ
]זוהר ח"א פ' בראשית )דף כג[(:

היכל
הרא ׁשוֹ ן ַ◌ ֵ◌ -
היכל ◌ָ ◌ִ
היכלוֹ תָ◌ ֵ◌ .
בעה ◌ֵ ◌ָ
נפ ּ◌ָת ◌ִחים ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הרחמים.
היכל ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ראהְ◌ ׁ .ש ◌ִלי ׁ ◌ִשי ַ◌ ֵ◌ -
היכל ◌ַה ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
האהבהֵ◌ ׁ .ש ◌ִני ַ◌ ֵ◌ -
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
היכל
חמישי ַ◌ ֵ◌ -
אירהִ◌ ׁ ִ◌ ֲ◌ .
קלריה ◌ַה ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ב ּו ◌ָאה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
היכל ◌ַ ◌ְ
ְרביעי ַ◌ ֵ◌ -
◌ ◌ִ ◌ִ
ביעי
הצ ◌ֶדקְ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ִ
מאירהִ◌ ׁ .ש ◌ִ.י ַ◌ ֵ◌ -
אינה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אספ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנּ ב ּו ◌ָאה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
קלריה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
היכל ◌ַ ◌ֶ ּ
היכל
אהים ◌ֵ ◌ָ
נאמר ◌ְ ּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ּ ָ◌ -ב ◌ָרא ׁ ◌ִשי"תִ◌ ֱ◌ .
ועליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
הדּ יןֶ◌ ֵ◌ ָ◌ ַ◌ .
היכל ◌ַ ◌ִ
 ◌ֵ ◌ַבעה קוֹ לוֹ ת ׁ ◌ֶשל
כנגדּ ם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטהּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
היכלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
בעה ◌ֵ ◌ָ
וכֵ◌ ,הם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ביעיָ◌ ְ◌ .
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
אזכרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ְמ ׁשוֹ ◌ֵטט ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
עשׂ ◌ֵרה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ָהב ּו ◌ַלה'ּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה ◌ֶ ◌ְ
אלפי
תים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רב ◌ַ ◌ִ
הים ◌ִ ּ
רכב ◌ֱא ◌ִ
עשׂ ר עוֹ ◌ָלמוֹ ת )תהלים סח( ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
ה ּוא ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
ערים
מרי ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
וכ ◌ָּמה ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
רבוֹ א עוֹ ◌ָלמוֹ תַ◌ ְ◌ ,
עשׂ ר ◌ִ ּ
נאןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
פלה א ◌ִת ◌ָּכ ◌ֵנס ◌ֶ ◌ָּ
וכל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
קב ◌ִלים ּ◌ְת ◌ִ ּ
מדּ ה
אלא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
פלוֹ תָ◌ ְ◌ ,
להיכלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
הת ◌ִ ◌ָּ
נאמר )שם קכז(
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
פלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לפני ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ּ◌ְ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ָקלֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
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המ ◌ֶלּ ִ◌ .,ב ◌ְג ◌ַלל
)ערֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ּ◌ֶ
יבים ◌ַ ּב ◌ָ ◌ַ
ידברוּ ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
יבשוּ ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
א ◌ֵ ׁ
ׁ◌ֶש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
והתוֹ ◌ָרה ◌ֶזה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא -
כינהּ ַ◌ ְ◌ ,
מצוהְ◌ ,וזוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
פלה ◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּתוֹ ◌ָרה
להעלוֹ ת
וצרי,
הפסקהִ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יניהם
◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
צרי,
◌ָ ◌ִ
א
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ויראה.
אהבה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מצוה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶבר ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִמ ◌ֵלּ א )קכז ,ה( :
אהביֵ◌ .אין ◌ִמי
אברהם ֹ ◌ֲ ◌ִ
מההשמטות )סימן ו ,דף כדֶַ◌ ◌ [(.זרע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יבש ּו ◌ִּכי
נאמר )שם קכז( א ◌ֵ ֹ ׁ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
הת ◌ִפ ◌ָּלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לפני ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ּ◌ְ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
גלל ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה
.ערֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלּ ִ◌ ,,ב ◌ְ ◌ַ
איבים ◌ַּב ◌ָ ◌ַ
ְידבר ּו ◌ֶאת ְֹ ◌ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ּ
כינהְ◌ ,ותוֹ ◌ָרה ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ ּ
צרי,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ,א ◌ָ ◌ִ
מצוהְ◌ ,וזוֹ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ִהיא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואהבה,
יראה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מצוה ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להעלוֹ ת ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הפסקהִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יניהם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
וצריֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מ.ם ◌ְ ָֹ ◌
תעשה ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ִ ◌ֵ
עשה ◌ְוא ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מצווֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ְ
יהו"הְּ◌ ,כמוֹ
תעשהֶ◌ ְ◌ ,וזה
מצווֹ ת א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
.מי ◌ִעם י"ה  -שס"ה ◌ִ ◌ְ
ארנ ּו סוֹ ד ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
מאתים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ָנה
והרי ◌ָ ּכאן ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עשהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מצווֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ׂ
ִזכרי ◌ִעם ו"ה  -רמ"ח ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ִ
מאתים ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶנה
והן ◌ָ ◌ַ ◌ִ
וש ◌ִ.יםֵ◌ ְ◌ ,
וחמ.ה ◌ְ ׁ ◌ִ
ש ◌ֵמאוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ְוארב ◌ִעיםּ ,ו ׁ ◌ְש ׁ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
ויראה ׁ ◌ֶשל אוֹ ת
מאהבה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ונתנ ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
קריאת ׁ ◌ְש ◌ַמעְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
ְוארב ◌ִעים ּ◌ֵתבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
והם
אהבהֵ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
עמוֹ ◌ִי ◌ְ ׂ
ה'ּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ּ ,ת ◌ְּקנ ּו ◌ַ ּ
הבוֹ ◌ֵחר ◌ְ ּב ◌ַ ּ
אהבי.
אברהם ֹ ◌ֲ ◌ִ
זרע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ּבוֹ )ישעיה מא( ◌ֶ ◌ַ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְּכל ּו ◌ִלים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
]זוהר ח"א פ' בראשית השלמה

אש ּ ◌ָפתוֹ וגו' )קכז ,ה( :
מלּ א ◌ֶאת ◌ַ ׁ ◌ְ
אשר ◌ִ ◌ֵ
הגּ ◌ֶבר ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
◌ַא ׁ ◌ְ
הגּ ◌ֶבר
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ֶ
רבי יוֹ ◌ֵסי ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קכז( ◌ַ ׁ ◌ְ
מדרש רות )דף קחִּ◌ ַ◌ [(:
אשר ◌ִ ◌ֵּ
רב ◌ָ ּיה
פר ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ִ
תעסק ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
מהם ◌ְוגוֹ 'ַּ◌ .ב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אש ּ ◌ָפתוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מלא ◌ֶאת ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
.ער?
יבים ◌ַּב ◌ָ ◌ַ
יבש ּו ◌ִּכי ◌ְ ◌ַיד ◌ְּבר ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
מדברַ◌ .מה ּו א ◌ֵ ֹ ׁ
הכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
לכ ◌ֵנס
ונפ ׁשוֹ ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִ ◌ָ ּ
האדם יוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
מצד
חב ◌ָלה עוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
להַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ָ ◌ָ
הרא ּוי ◌ָ ּ
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
מדים ◌ִ ◌ַ ּ
]זוהר חדש
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זכה -
מצד ◌ֶזהָ◌ ָ◌ .
מלאכי ׁ ◌ָשלוֹ ם עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ֶזהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ַ ּ
מדים ◌ִ ◌ַ ּ
זכה
מרים לוֹ ׁ ◌ָשלוֹ ם ּבוֹ ◌ֲא .,א ◌ָ ◌ָ
מלאכי ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
ימים לוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
מקדּ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
לר ׁ ◌ָשע ◌ָרע
מרים )ישעיה ג( אוֹ י ◌ְ ◌ָ
ימים לוֹ ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
מק ◌ִדּ ◌ִ
חב ◌ָלה ◌ַ ◌ְ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
 ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵיעשה ּלוֹ .
ידיו ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ׂ
◌ִּכי ◌ְגמ ּול ◌ָ ◌ָ
יח ◌ֵ ּבן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
להנּ ◌ַ
נתע ּ ◌ֵסק ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ִמי ה ּוא? ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעשים טוֹ ◌ִבים,
מלמדוֹ תוֹ ◌ָרה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
המ ◌ִנּ ◌ַ
◌ַ ּ◌ַ
יח ◌ֵּבן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קכז(
לטים ּבוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
וגיהנּ ֹם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
חב ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ֵאין ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
)ערּ ֵ◌ .
חב ◌ָלה
מלאכי ◌ַ ◌ָ ּ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
יבים ◌ַּב ◌ָ ◌ַ
יב ׁשוּ ◌ִּכי ◌ְ ◌ַיד ◌ְּברוּ ◌ֶאת אוֹ ◌ְ ◌ִ
א ◌ֵ ֹ
רתי
הרי ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
אדםֵ◌ ֲ◌ ,
יאמר ◌ָ ◌ָ
עליוֶ◌ ׁ .ש6א ֹ ◌ַ
לשט ◌ָ ◌ָ
אינם ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
רב ◌ָ ּיהָּ◌ ֶ◌ .
אלא
פר ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ִ
אתעסק ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
עליְ◌ ,וא ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מגנּ ים ◌ָ ◌ַ
מעשים טוֹ ◌ִבים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
נכנס
מעשים טוֹ ◌ִביםֵ◌ ,אינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַאף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ּב ◌ָידוֹ ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
מחצתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הבא.
חלק ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ואין לוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ערים ׁ ◌ֶשל
שר ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
מ.שה ◌ָע ◌ָ ׂ
מחברנ ּוֶ◌ ׁ ,שהוֹ ◌ִציא ּוה ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אחד ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
◌ְּכמוֹ ◌ֶ ◌ָ
היה
החסידָ◌ ָ◌ ,
רבי י ּו ◌ַדאי ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
אלמלא קוֹ לוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
אוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מעשים
אדם ◌ַּב ◌ַעל ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
הרי ◌ֵאין ◌ְלָ◌ ָ◌ ,
מ.ני ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ִנטרד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ָ
ּ
וכת ּוב ּבוֹ )ישעיה לח(
ה.לוֹ םָ◌ ְ◌ ,
עליו ◌ַ ◌ָ
מלְ◌ ,יה ּו ◌ָדהָ◌ ָ◌ ,
חזק ◌ָיה ◌ֶ ◌ֶ
טוֹ ◌ִבים ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אתה
תחיהִּ◌ .כי ◌ֵמת ◌ַ ◌ָּ
אתה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לביתִּ◌ ,כי ◌ֵמת ◌ַ ◌ָּ
אמר ה' ◌ַצו ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
כה ◌ָ ◌ַ
ֹּ
הבא.
תחיה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ

f
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בית¨ּ %ב ¤ני%
ירכ ¥תי ¤ ¥
גפן ּפ¦Ÿר ּ¨יה ּ§ב© § ּ§
אש ּ§ת§ּ %כ ¤ ¤
§וטוֹ ב ¨ל :ג § ׁ ¤
יבר גּ¨ ¤בר
לחנ :%ד ¦ה ּ¥נה ¦כי ¥כן § ©Ÿ
לש § ¨ ¤
סביב § ׁª
זיתים ¨ ¦
תלי ¦ ¥
ּ¦כ ׁ §ש ¦ ¥

I

 Iשימוש תהלים I

I

למעוברת
אשרי כל ירא ה' )קכח ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכח[ כתוב על קלף
כשר ותלהו על אשה בעת שהיא מעוברת.

I

 Iזוהר תהלים I

I

וכל
ּומתחּברת ְ ָ
ּׁשכינה ִ ְ ַ ֶ ֶ
ּבאה ַה ְ ִ ָ
ּבדברי ת ָֹורה ָ ָ
ׁשמדּברים ְ ִ ְ ֵ
זמן ֶ ְ ַ ְ ִ
ָכל ְ ַ
ּבּדר3
ׁשּכן ַ ֶ ֶ
ֵֶ
רבי
פ ◌ר ◌ָיּ ה וגו' )קכח ,ג( ] :זוהר בראשית פ' וירא )דף קטוּ ִ◌ ַ◌ [(:
גפן ּ ִֹ
ש ּ ◌ְת& ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶא ׁ ◌ְ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
אמר ◌ַ ◌ִּ
לכים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .,
ורבי יוֹ ◌ִסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נמצאת
ה.כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ודבר ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לר ◌ִ ּבי יוֹ ◌ִסיְ◌ ּ ,פ ◌ַתח ּ ◌ִפיּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ
ה.כינה
מד ◌ְ ּב ◌ִריםּ ָ◌ ,ב ◌ָאה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
דברי תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אצלֶ◌ ׁ ,,ש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ְ
לכת
באה ◌ְוהוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ימה ּו ◌ָ ◌ָ
מקדּ ◌ָ
.כינה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ ,,ש ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מתחב ◌ֶרתָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
רבי
אדם ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ִכים ◌ֶּב ◌ֱאמ ּו ◌ַנת ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
לפני ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תילי
ביתּ ָ◌ $ב ◌ֶניִּ◌ $כ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
ירכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
גפן ּ ִֹ
אש ּ◌ְתְּ◌ 5כ ◌ֶ ◌ֶ
ואמר) ,שם( ◌ֶ ׁ ◌ְ
יוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
פ ◌ר ◌ָ ּיה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
הא ◌ָ.ה
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
גפן ּפ ִֹ ◌ר ◌ָ ּיה ּ ָ◌ -כל ◌ְ ◌ַ
אש ּ◌ְתְּ◌ 5כ ◌ֶ ◌ֶ
לחנְ◌ ׁ ֶ◌ .$
לש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
סביב ◌ְ ׁ ◌-
זיתים ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ִ
הב ◌ִית ◌ְוא יוֹ ◌ֵצאת ◌ַהח ּו ◌ָצהִ◌ ,היא ◌ְצנ ּו ◌ָעה ּו ◌ְרא ּו ◌ָיה ◌ְלהוֹ ◌ִליד
ירכ ◌ֵתי ◌ַ ◌ַ ּ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
ננטעת ◌ֶ ◌ָּ
מינה ◌ְוא ◌ְ ּב ◌ִמין
גפן ַ◌ -מה ◌ֶגּ ◌ֶפן א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ִנים ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִריםְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
אלא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ ּ
אחר; ◌ַמה
איש ◌ַ ◌ֵ
נטיעוֹ ת ◌ִעם ◌ִ ׁ
תעשה ◌ְ ◌ִ
א.ה ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ָרה א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אחרּ ָ◌ ,כָ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ֵ
א.ה ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ָרה ◌ַגּ ם ◌ָ ּכ.,
אחרַ◌ ,אף ◌ָ ּכָ◌ ִ◌ ,
מעץ ◌ַ ◌ֵ
הר ◌ָ ּכ ◌ָבה ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶגּ ◌ֶפן ◌ֵאין ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ְ
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ראה
יהו  ¦מ ¦ ּצ ּיוֹ ן ּו § ¥
יברכ¨Ÿ § %
יהו  :ה § ¨ § ¤
§ ¥ירא § ¨Ÿ
לבני¨ׁ %שלוֹ ם
בנים § ¨ ¤
ראה ¨ ¦
ימי ©ח ּ¤יי :%ו ּו § ¥
ּ§בט ּוב §יר ּו ׁ¨ש ¨¦לם ּכŸל § ¥
ראל:
ישׂ ¨ ¥
©על ¦ §

I

 Iזוהר תהלים I

I

יתים ◌ֵאין
זיתיםַ◌ .מה ◌ֵ ּז ◌ִ
תילי ◌ֵ ◌ִ
*כר ּהּ ָ◌ :ב ◌ֶניִּ◌ 5כ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
ראה ◌ַמה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
קש ּו ◌ִרים ]בסר[ ◌ָּת ◌ִמיד,
וכ ◌ָּלם ◌ְ ׁ
ה.נה ◌ְ ◌4
פלים ◌ָ ּכל ◌ְימוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ָ
עליהם נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לחנַ◌ .,מה ◌ָ ּכת ּוב
סביב ◌ְל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
זיתים ◌ָ ◌ִ
תילי ◌ֵ ◌ִ
◌ַאף ◌ָ ּכּ ָ◌ ,ב ◌ֶניִּ◌ ,כ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
יברָ◌ ,גּ ◌ֶבר ◌ְ ◌ֵירא ה'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ִּכי
אחריו? ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ִּכי ◌ֵכן ◌ְ ַֹ ◌
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
צרי) ,לכתב(! ◌ֶ ◌ָּ
לר ּבוֹ ת
אלא ◌ְ ◌ַ
היה ◌ָ ◌ִ
הנּ ה ◌ֵכן ◌ָ ◌ָ
יברָ◌ ,גּ ◌ֶבר? ◌ִ ◌ֵ
◌ֵכן ◌ְ ַֹ ◌
היתה
ה.כינה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ממ ◌ָנּ הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
מדנ ּו ◌ֶזה ◌ִ ◌ֶּ
זיתים,
תילי ◌ֵ ◌ִ
ביכוֹ ל ּ ָ◌ -ב ◌ֶניִּ◌ ,כ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
מה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ◌ָל ּה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
◌ְצנ ּו ◌ָעה ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
◌ֵ ּ
כלים
לחנֶ◌ ׁ - ,שאוֹ ◌ְ ◌ִ
לש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
סביב ◌ְ ׁ ◌4
ארץִ◌ ָ◌ .
ראל ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ְ.ר ּו ◌ִיים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
מחים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ֵ ◌ִ
קרבנוֹ ת ּו ◌ְ ׂ
מקריבים ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ְושוֹ ◌ִתים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ ׁ
גללם.
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
רכים ◌ֶ ◌ְ
מתב ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ

אׁשת
ּׁשּלּה ָּ -כֶ ֵ 3
עליה ֶא ָּלא ִמ ֶ ָ
מקּבלת ָ ֶ ָ
ּגפן ֹלא ְ ַ ֶ ֶ
ַמה ֶ ֶ
אּלא אֹותֹו
עליה ֶ ָ
מקּבלת ָ ֶ ָ
ׁשּלא ְ ַ ֶ ֶ
ּבכגֹון ֶזה ֶ ֹ
ֹומדת ִ ְ
יׂשראל ע ֶ ֶ
ִ ְָ ֵ
זּוגּה
ֶּבן ָ
רבי
יבר* וגו' )קכח ,ד( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קכ"הּ ִ◌ ַ◌ [(.
◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ִּכי ◌ֵכן ◌ְ ַֹ ◌
גפן ּפ ִֹ ◌ר ◌ָ ּיה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה
אש ּ◌ְתְ◌ּ 5כ ◌ֶ ◌ֶ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קכח( ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ִ ◌ֶ ◌ָּ
עליה ◌ֶ ◌ָּ
מדת
ראל עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
אשת ◌ִי ◌ְ ׂ
מ.ל ּה ּ ָ◌ -כֶ◌ ׁ ֵ◌ ,
מקב ◌ֶלת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ֶגּ ◌ֶפן א ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
עליה ◌ֶ ◌ָּ
גהְּ◌ ,כמוֹ ◌ַה ּיוֹ ◌ָנה
מק ◌ֶ ּב ◌ֶלת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְכגוֹ ן ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְ ◌ַ
אלא אוֹ תוֹ ◌ֶ ּבן ז ּו ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכן,
גהַ◌ ְ◌ .
מקב ◌ֶלת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
)כיונה( ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
עליה ◌ֶא ◌ָּלא אוֹ תוֹ ◌ֶ ּבן ז ּו ◌ָ ּ
אמר )דברים
פ ◌ר ◌ָ ּיה? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ביתַ◌ .,מה ◌ֶ ּזה ּ ִֹ
פ ◌ר ◌ָ ּיה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְיר ◌ְּכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
גפן ּ ִֹ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
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לכל ◌ַצד.
ענפים ◌ְ ◌ָ
ציאה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
רחתֶ◌ ׁ ,ש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
פ ◌ר ◌ָ ּיה ּ -פוֹ ◌ַ ◌ַ
ראשִֹ ּ .
פ ◌ֶרה ֹ ׁ
כט( ּ ֹ
תבא
ביתְ◌ ,,וא ◌ַלח ּוץ ◌ַ ּבּ .וקִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ֹ
ירכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
ואיפה? ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
◌ְ ◌ֵ ֹ
העזבת ◌ַ ּ
אל ּוף
אמר) ,משלי ב( ◌ַ ֹ ◌ֶ ◌ֶ
מה ◌ָ ◌ַ
עליוֹ ◌ָנהּ .ו ׁ ◌ְש ֹ
ברית ◌ֶ ◌ְ
לש ◌ֵ ּקר ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ַ
כחהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְּב ◌ִרית ◌ֱ ◌ֶ ◌ָ
אהיה ׁ ◌ָש ◌ֵ ◌ָ
ואת ◌ְּב ◌ִרית ◌ֱ ◌ֶ ◌ָ
ריה ◌ְ ◌ֶ
◌ְנע ּו ◌ֶ ◌ָ
אהיה? אוֹ תוֹ
ירכ ◌ֵתי
גלל ◌ָ ּכּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
התק.רה ּבוֹ ּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
והיא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קרא ◌ְּב ◌ִרית ◌ְ ◌ִ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
איש ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִאיר
בא ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ִ ׁ
קללה ◌ָּת ֹ
חזק ◌ָ ּיהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ביתַ◌ ָ◌ .,
◌ֵ ◌ֶ
אחד ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
וזה ◌ֶ ◌ָ
ראש ּה ◌ַ ּבח ּוץֶ◌ ְ◌ ,
ש ◌ֲערוֹ ת ֹ ׁ ◌ָ
להראוֹ ת ◌ִעם ◌ַ ׂ
אש ּתוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
ראש ּה ◌ַהח ּו ◌ָצה
מ*ערוֹ ת ֹ ׁ ◌ָ
וא.ה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִ ◌ָ
הב ◌ִיתָ◌ ִ◌ ְ◌ .
צניע ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
◌ְ ◌ִ ◌4
ציאה ◌ִ ◌ַ ◌ֲ
יחשב ּו
לבניה ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ָ ׁ ◌ְ
רמת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
לב ◌ִיתְ◌ ,וגוֹ ◌ֶ ◌ֶ
עני ◌ַ ◌ַּ
רמת ִֹ ◌
להתת ◌ֵ ּקן ּבוֹ  ,גּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אחר ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶרה ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִיתִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
רמת ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ַּבדּ וֹ רְ◌ ,וגוֹ ◌ֶ ◌ֶ
גרם ◌ֶזה? אוֹ תוֹ
מראש ּה ◌ַהח ּו ◌ָצהּ .ו ◌ַמה ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִית ◌ָ ּכּ ָ◌ - ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ַ ּבּ .וק,
ראה ◌ֵ ֹ ׁ ◌ָ
ש ◌ָער ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶ
◌ֵ ׂ
גפן ּפ ִֹ ◌ר ◌ָ ּיה
אש ּ◌ְתְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
אחרתּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזהְ◌ ׁ ֶ◌ ,
חציפ ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ְוכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ָ
בית.,
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְיר ◌ְּכ ◌ֵתי ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָער
תגּ ◌ֶ ּלה ,גּ וֹ ◌ֵרם ◌ְל ◌ֵ ׂ
הא)ה ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ
ראש ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ַער ֹ ׁ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהׂ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ
צריכה ◌ִא ◌ָ.ה
תהִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להתגּ ּלוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אחר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֵ
ולפגּ ֹם אוֹ ◌ָ ּ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
מראש ּהָ◌ ְ◌ ,
אחת ◌ֵ ֹ ׁ ◌ָ
ערה ◌ַ ◌ַ
ש ◌ֲ ◌ָ
יירא ּו ◌ַ ׂ
יתה א ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
אפ ּל ּו קוֹ רוֹ ת ◌ֵּב ◌ָ ּ
הכל ּ ָ◌ -כַ◌ ,גּ ם
חמרת ◌ַ ּ ֹ
ה*ער ה ּוא ◌ַ◌ ְ◌ 4
ראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּבח ּוץֹ ּ .
הא.ה :גּ וֹ ◌ֵרם
ש ◌ַער ◌ָ ◌ִ ◌ָ
פגם גּ וֹ ◌ֵרם אוֹ תוֹ ◌ְ ׂ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ
קבהֵ◌ .צא ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַל ◌ְנּ ◌ֵ ◌ָ
לבעל ּה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
עני,
להתקלל ,גּ וֹ ◌ֵרם ִֹ ◌
למטה ,גּ וֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ְוגוֹ ◌ֵרם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ניה.
מב ◌ֶ ◌ָ
חשיב ּות ◌ִ ◌ָ ּ
סת ◌ֵּלק ◌ֲ ׁ ◌ִ
אחר ◌ַּב ◌ַּב ◌ִית ,גּ וֹ ◌ֵרם ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
◌ְוגוֹ ◌ֵרם ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
להתכ ּסוֹ ת
א.ה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
צריכה ◌ִ ◌ָ
ועל ◌ָ ּכָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מחציפ ּו ◌ָתןַ◌ ְ◌ .
ילנ ּו ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
יצ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הרחמן ◌ַ ◌ִ ּ
שה ◌ָ ּכַ◌ ,,מה ◌ָ ּכת ּוב? )תהלים קכח( ◌ָ ּב ◌ֶני$
יתהִ◌ ְ◌ .
ואם עוֹ ◌ָ ׂ
◌ְּב ◌ָ ◌ִזו ּיוֹ ת ◌ֵ ּב ◌ָ ּ
ּ
ּ
זיתים? ◌ַמה ◌ַז ◌ִית ◌ֶזהּ ֵ◌ ,בין ◌ַ ּב ּ◌ְס ◌ָתו
תלי ◌ֵ ◌ִ
זיתיםַ◌ .מה ◌ֶזה ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
תלי ◌ֵ ◌ִ
ּ◌ִכ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
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I

יתרה
חשיב ּות ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נמצאת ּבוֹ ◌ֲ ׁ ◌ִ
ותמיד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עליוִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בדים ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ּבין ◌ַ ּב ◌ַ ּק ◌ִיץ א אוֹ ◌ְ ◌ִ
בחשיב ּות ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני
יעל ּו ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
האילנוֹ ת ּ ָ◌ -כּ ָ◌ ,ב ◌ֶ ◌ָ
◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ניה ◌ַ ◌ֲ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
כלּ ַ◌ :ב ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
מתב ◌ֵרַּ◌ ,ב ּ ֹ
עלה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ּ
בניםֶ◌ .זה ּו
בבני ◌ָ ◌ִ
בנים ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עשרְּ◌ ,ב ◌ָ ◌ִ
מטהְּ◌ ,ב ֹ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלהַּ◌ ,ב ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
יברכ ,ה'
וכת ּובְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יברָ◌ ,גּ ◌ֶבר ◌ְ ◌ֵירא ה'ָ◌ ְ◌ .
הנּ ה ◌ִּכי ◌ֵכן ◌ְ ַֹ ◌
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ִ ◌ֵ
לבני,
בנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראה ◌ָ ◌ִ
ימי ◌ַח ◌ֶ ּייּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
כל ◌ְ ◌ֵ
ראה ◌ְ ּבט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ּ ֹ
מצ ּיוֹ ן ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ִ ּ
ראל) .ישראל הזקן הקדוש(.
יש ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ

ׁשמרִ - 3מ ָּׁשמֹור
מּזכֹורִ ְ ,וי ְ ְ ֶ
יברכ 3ה' ָ ִ -
ְ ֶָ ְ
יברכ& ה' ◌ִמ ◌ִצּ יּ וֹ ן וגו' )קכח ,ה( ] :זוהר בראשית פ' ויחי )דף רמחָ◌ ּ [(:פ ◌ַתח
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראה ◌ְ ּבט ּוב
מצ ּיוֹ ן ּו ◌ְ ◌ֵ
ואמר) ,תהלים קכח( ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
יברכ ,ה' ◌ִ ◌ִ ּ
צאים ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
מצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
יברכ ,ה' ◌ִ ◌ִ ּ
ואחר ◌ָ ּכ,
להַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לה ׁ ◌ְשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַה ◌ָגּ ןְ◌ ,וה ּוא ּכוֹ ◌ֵלל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ◌ַ
הב ◌ָרכוֹ ת ◌ְונוֹ ◌ֵתן ◌ָ ּ
להראוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ַה ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָ ּבאוֹ ת ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָכר
ליםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ראה ◌ְּבט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ
יברכ ,ה' ִ◌ -מ ◌ָ ּז ◌ָכר,
מרְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .,
ויש ◌ְ ◌ֶ
יברכ ,ה' ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
נקבהְּ◌ .כמוֹ ◌ֶזה )במדבר ו( ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מ.מוֹ ר,
מרָ◌ ִ◌ - ,
יברכ ,ה' ִ◌ -מ ◌ָ ּזכוֹ רִ◌ ְ◌ ,וי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֶ
קבהְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
מנּ ◌ֵ ◌ָ
מרְ◌ ִ◌ - ,
◌ ◌ְִוי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֶ
.ניהם יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלמוֹ ת.
אחדִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ְוהכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ַ ּ ֹ
אתם.
ברכתוֹ ◌ֵ ּב ◌ַרָ◌ ֹ ,
אשר ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
איש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ְועל ◌ֶזהׁ ִ◌ ,
◌ ◌ַ

לּכל
ּברכֹות ַ ֹ
יֹוצאֹות ְ ָ
מּׁשם ְ
ׁשהרי ִ ָ
מּצּיֹוןֵ ֲ ֶ ,
יברכ 3ה' ִ ִ
ְֶָ ְ
אלעזר
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מצּ יּ וֹ ן וגו' )קכח ,ה( ] :זוהר פ' ויקרא )דף לוִּ◌ ַ◌ [(.
יברכ& ה' ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
היה
יאיר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נחס ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ִ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
מצא ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
היה הוֹ ◌ֵלַּ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ָ◌ .,
◌ָ ◌ָ
מחת
ש ◌ְ ◌ַ
מש ◌ַקל )בקול( ◌ִ ׂ
ודּ אי ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
נחסַ◌ ַ◌ ,
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
◌ָ ּבאָ◌ .גּ ◌ָעה ◌ֲחמוֹ רוֹ ַ◌ ָ◌ .
פהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא
חדשוֹ ת ◌ִי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ֹ
אני רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ֲ ◌ָ ׁ
החמוֹ ר ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
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ודּ אי
אמרַ◌ ַ◌ ,
היה ◌ָ ּבאַ◌ ָ◌ .
אלעזר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
ההרָ◌ ָ◌ ,
ענפי ◌ָ ◌ָ
מאחר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ַ ◌ַ
ונשק לוֹ .
אליו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
אלעזר ◌ֵ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ירד ◌ַ ◌ִ ּ
נש ◌ָלםַ◌ ָ◌ .
ה*מחה ◌ִ ׁ ◌ְ
מש ◌ַקל )קול( ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
אחד.
ונתחבר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
נלּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אליֵ◌ ֵ◌ ,,
האחת ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֶרַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ִ◌ ,אם צ ּו ◌ַרת ◌ַ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
אני הוֹ ◌ֵל,,
נגדּ ִ◌ ֲ◌ ,
ודּ י ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
אמר לוֹ ַ◌ ַ◌ ,
ולַ◌ ָ◌ .,
רכֵ◌ ָ◌ ,
ְואם אַ◌ ,קח ◌ֶאת ◌ַדּ ◌ְ ◌ְּ
◌ ◌ִ
אחד.
ונתח ◌ֵּבר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אחריַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אלֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
צאתי אוֹ ◌ְתֵ◌ ֵ◌ ,,
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ָמ ◌ָ ◌ִ
ראה
מצּ ּיוֹ ן וּ ◌ְ ◌ֵ
יברכ 5ה' ◌ִ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קכח( ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נחס ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
מצ ּיוֹ ן? ◌ִמּ .ום
מצ ּיוֹ ןָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ְּבטוּ ב ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ .
הט ◌ַעם ◌ִ ◌ִ ּ
יברכ ,ה' ◌ִ ◌ִ ּ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵתף )להמצא(ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּובִ◌ּ ,כי
הרי ◌ִמ ◌ָ.ם יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
יברכ,
רכה ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַעד ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,,
צוּ ה ה' ◌ֶאת ◌ַה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ָשם ◌ִ ◌ָ
ראה ◌ְ ּבט ּוב
כלּ .ו ◌ְ ◌ֵ
מ)ם יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ַל ּ ֹ
הרי ◌ִ ◌ָ
מצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ה' ◌ִ ◌ִ ּ
רכתֶ◌ ׁ .ש ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ּצ ּיוֹ ן
מתב ◌ֶ ◌ֶ
לים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
גלל ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ליםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ונמצאים ◌ָ ּב ּה
רכתִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מתב ◌ֶ ◌ֶ
לים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ברכוֹ תָ◌ ,אז ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
התמלא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
ימי
כל ◌ְ ◌ֵ
מתב ◌ֵרֹ ּ .,
העם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
רכתּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
לים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
כש ◌ְ ּיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ַרחמיםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ִ
ראה
ועל ◌ֶזה ּ -ו ◌ְ ◌ֵ
לאביַ◌ ְ◌ .,
ימיְּ◌ ,כמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קשת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֶ
תראה ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ַח ◌ֶ ּייֶ◌ ׁ ,,ש6א ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
חטא,
יראי ◌ֵ ◌ְ
לבניֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,5
בנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראה ◌ָ ◌ִ
ימי ◌ַח ◌ֶ ּיי .,וּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְּבט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ּכֹל ◌ְ ◌ֵ
ּ
ראלַ◌ .מה ◌ֶזה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַעל
יש ◌ָ ◌ֵ
חסידיםְ◌ ,קדוֹ ׁ ◌ִשיםָ◌ .אז ָ◌ ׁ -שלוֹ ם ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יחסר
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,ש6א ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ראל? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכ ◌ִמי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמרָ◌ ׁ :שלוֹ ם ◌ַעל ֹ ׁ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ראש ◌ַ ◌ֶּ
ימ ◌ְצא ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם.
זמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
ראלּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
כלּ ָ◌ .כָ◌ ׁ ,שלוֹ ם ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
ֹּ
יקים ◌ִ ◌ָּ

f
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רבת § ¨
המ£עלוֹ ת © ּ©
א ׁ ¦שיר © ּ©
יכל ּו ¦לי:
צרר ּו ¦ני ¦מ ּ§נע ּו¨רי גּ© ם א ¨ §
רבת § ¨
ראל :ב © ּ©
ישׂ ¨ ¥
¦ §
©על גּ© ּ¦בי ¨ § ׁ
למעניתם:
האריכ ּו )למענותם( § © ¨ ¦ £
חרשים ¦ ¡ ¤
חרש ּו ¦ ׁ §Ÿ

I

I

 Iשימוש תהלים I
לדבר מצוה

רבת צררוני מנעורי )קכט ,א(] :שימוש תהלים לפרק קכט[ טוב לאמרו
בכל יום לדבר מצוה.

I

I

 Iזוהר תהלים I
בכל זמן שישראל הם בגלות גם השכינה עמהם בגלות

יכל ּו ◌ִלי )קכט ,ב( :
צרר ּו ◌ִני ◌ִמ ◌ְנּ ע ּו ◌ָרי ◌ַגּ ם א ◌ָ ◌ְ
◌ַר ◌ַ ּבת ◌ְ ◌ָ
תורה[ .פתח רבי יהודה ואמר )ישעי' סג( בכל צרתם לו צר
ומלאך פניו הושיעם וגו' ,בוא וראה בכל צרתם של ישראל
כאשר נזדמן להם צרות כתוב לא באל"ף וקרי בוא"ו ,לפי
שהקב"ה עמהם בצרה ,לא באל"ף מרמז על מקום עליון
יותר קסג ,אע"ג שאין במקום ההוא רוגז וצער ,מגיע שמה
למעלה צרת ישראל ,לא באל"ף כמו שכתוב הוא עשנו ולא
אנחנו ,כתוב באל"ף וקרי בוא"ו ,ומלאך פניו הושיעם ,והלא
]ח"א )דף קכ (:זוהר

זיו הזוהר
קסג .פי' כי לא באל"ף מורה על מקום גבוה שאין לנו השגה שם ,ויש
מפרשים המכיון כמו לאל"ף ,והיינו שהענין נוגע עד ראשית הכל ,והרי זה
כמו בהפסוק ולא אנחנו ,רצה לומר לאל"ף אנחנו ואל לשר מן השרים ,כי
סוף מעשה במחשבה תחלה כידוע שכל עיקר בריאת עולם הזה היה בשביל
ישראל שיקבלו התורה ,ובעבור זה נקראים בנים למקום:
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ויסŸג ּו
יבש ּו § ¦ ּ
צדּ יק ¦ק ּ¥צץ £עבוֹ ת § ׁ¨
יהו  © ¦
ד § ¨Ÿ
דמת ׁ¨ש ©לף
ש ּ©ק § ©
חציר גּ© גּ וֹ ת ׁ¤
יהי ּו ּ©כ ¦ £
נאי ¦צ ּיוֹ ן :ו ¦ §
¨אחוֹ ר ּכŸל שׂ ¥ §Ÿ
¨ׁ ¥
אמר ּו
מעמר :ח §וא ¨ §
וחצנוֹ § © ּ¥
כפוֹ קוֹ ¥צר § ¦ §
מלא © ּ
ש*א ¦ ּ¥
יבש :ז ׁ¤
אתכם ּ§ב ׁ¥שם
רכנ ּו ¤ § ¤
אליכם ּ¥ב© §
יהו  ¤ ¥ £
רכת § ¨Ÿ
העברים ּ¦ב § ּ©
¨ ¦ §Ÿ
יהו :
§ ¨Ÿ

I

 Iזוהר תהלים I

I

הוא עמהם באותה צרה ואתה אומר הושיעם קסד אבל מושיעם
לא כתוב אלא הושיעם ,הושיעם מקודם לזה במה שהוא נזדמן
לסבול עמהם באותה צרה ,ובוא וראה שבכל זמן שישראל הם
בגלות גם השכינה עמהם בגלות ,והרי ביארו כן בהכתוב )דברים
ל( וש"ב ה' אלהיך את שבותך ורחמך וגו' .דבר אחר ,ומלאך
פניו הושיעם ,זו השכינה שהיא עמהם בגלות ,ולבעבור
שהשכינה עמהם ,הקב"ה זוכר אותם להטיב להם ולהוציאם
מן הגלות קסה שנאמר )שמות ו( ואזכר את בריתי ,בתחלה ,ואחר
כך ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי ...ועתיד הקב"ה
זיו הזוהר
קסד .קשיא ליה דמלאך פניו היינו השכינה הקדושה ,וכיון שהיא עם ישראל
בגלות איך תושיע ,הלא אין חבוש מתיר עצמו וכל שכן לאחרים ,ומתרץ
שהושיעם בלשון עבר משמעותו שהושיעם מקודם ומכבר במה שמלאך
פניו הסכים להגלות עם ישראל ,והשכינה מגינה עליהם בגלות והיא תגאל
עמהם :קסה .לפי פירוש זה אין הושיעם מוסב עלמלאך פניו שהיא השכינה
אלא שמוסב על הקב"ה היינו התפארת בעלה דמטרוניתא ,כי לבעבור
השכינה שהיא שורה בישראל בתורת משכן יזכור הקב"ה את עמו ישראל
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I

להכריז בכל העולם ולהשמיע קול לאמר )ישעי' סג( ויאמר אך
עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע.

f

זיו הזוהר
להטיבם בגלות ולהוציאם מן הגלות יחד עם השכינה ,ומשמעות הכתוב
הוא שמלאך פניו של הקב"ה הוא סבת הישועה של הגאולה:
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יהו
קראתי¨Ÿ § %
עמקים § ¨ ¦
ממ¦ּ © £
המ£עלוֹ ת ¦ ּ©
א ׁ ¦שיר © ּ©
אזני%
היינה ¨ § ¤
מעה §בקוֹ ¦לי ּ¦ת § ¨ ¤
 :ב ¨Ÿ £
אדני ׁ ¦ש § ¨

 Iשימוש תהלים I

I

אם רוצה לעבור בספינה
שיר המעלות ממעמקים )קל ,א(] :שימוש תהלים לפרק קל[ אם
שומרים סובבים בעיר ותרצה לעבור לפניהם ולא יראוך לחוש
אותו בד' רוחות העולם ונופלת עליהם תרדמה ולא ישמרו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

לב ֵּקׁש
צריַ ְ 3
ּמלַ 3ה ָּקדֹוׁש ָ ִ
לפני ַה ֶ ֶ
ּתפּלתֹו ִ ְ ֵ
ׁשּמתּפּלל ְ ִ ָ
ָּכל ִמי ֶ ִ ְ ַ ֵ
מעמק ַה ֵּלב
ּפּלל ֵ ֹ ֶ
ּולהת ַ ֵ
ּבּקׁשתֹו ְ ִ ְ
ַָ ָ
עמקים וגו'
ממ ◌ֲ ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ּ◌ַ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ה.בת )שמות טז(ּ ִ◌ ַ◌ .
לכם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
נתן ◌ָ ◌ֶ
◌ְרא ּו ◌ִּכי ה' ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת,
עמ ◌ִּקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ממ ◌ֲ ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ּ◌ַ
)תהלים קל( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
קראתי $ה'ִ◌ ׁ .שיר ◌ַ ◌ַּ
ּ
עתידים לוֹ ◌ַמר
המ ◌ֲעלוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
אלא ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
אמרוֹ ָ◌ ֶ◌ .
פרש ◌ִמי ◌ֲ ◌ָ
סתם ◌ְוא ◌ֵ ◌ַ ׁ
◌ָ ◌ַ
ּ
להאמר אוֹ תוֹ ◌ְלדוֹ רוֹ ת
ה.יר ◌ַה ◌ֶזה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
עתיד ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
תפ ◌ֵּלל
קראתיּ ָ◌ ?$כָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עוֹ ◌ָלם .וּ ◌ַמהוּ ◌ִ ◌ַּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
להתפ ◌ֵּלל
לבק ׁש ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
הקדוֹ ׁשִ◌ ָ◌ ,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
פלתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּ
מעמק ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ִל ּבוֹ ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ִעם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
◌ֵ ֹ ◌ֶ
לבי
והרי ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ִ ◌ִ ּ
אמר ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
והאם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ◌ַ
ִויכ ◌ֵ ּון ◌ֵלב ◌ְ ◌ָורצוֹ ןִ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ
עמקים? ◌ֶ ◌ָּ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
אלא ◌ָ ּכ,
מס ּ ◌ִפיק? ◌ַמה ◌ָ ּצ ◌ִריַ◌ּ ִ◌ ,
◌ְדּ ◌ַר ׁ ◌ְש ּ◌ִתיּ ,,ו ◌ָפס ּוק ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ
אדם ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ ּ
לכ ◌ֵ ּון ◌ַדּ ◌ְ ּ
צריַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלִ◌ ָ◌ ,,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
בק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
עתוֹ
מעקר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ִ ◌ָ ּ
)לבו( ּו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ ּ
מעמק
למשְּ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ֹ ◌ֶ
העק ◌ִרים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
הכלּ ,ו ◌ַמה ּו?
עין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
מה ◌ַּמ ◌ְ ◌ָ
יע ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵ ◌ַ
הב ◌ֵאר )של הכל(ְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ
)קל ,א( ] :זוהר שמות פ' המן )דף ס"ג[(:
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I

נהרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
ממנּ ּו אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ונמצא ◌ִ ּ◌ֶ
ממנּ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
ש ּ◌ְמח ּו
לגיו ◌ְי ◌ַ ׂ
נהר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
וכת ּוב )תהלים מו( ◌ָ ◌ָ
מעדןָ◌ ְ◌ ,
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
)בראשית ב( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ ּ
הב ◌ֵאר
עמק ◌ַ ◌ְ ּ
הכלֶ◌ ֹ ,
עמק ◌ַ ּ ֹ
עמקיםֶ◌ ֹ .
נקרא ◌ִ ּ◌ַ
וזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אהיםֶ◌ ְ◌ .
◌ִעיר ◌ֱ ◌ִ
הראשית
הכלְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ָ ◌ֵ ׁ ◌ִ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ּ ֹ
פעים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
צאים ◌ְ ׁ
עינוֹ ת יוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
העתיק,
חזק ◌ָ ּיהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
למטהַ◌ ָ◌ .
למ ׁשֹּ ְ◌ ,ב ◌ָרכוֹ ת ◌ִמ ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מש ◌ֶרה ◌ֶאת
לזמן ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ׁ ַ◌ ,
הנּ ◌ְ ◌ָּ
◌ ◌ְִנס ◌ָּתר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
סת ◌ִרים ,רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מכאן ׁשוֹ ◌ֵאב
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ִ ◌ָ ּ
עמק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הכל ◌ָ ּב ֹ ◌ֶ
מכליל ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
הכלּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ ֹ
ממנּ ּוָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם
נש ּ ◌ָפ ◌ִעים ◌ִ ּ◌ֶ
מעינוֹ ת ◌ִ ׁ ◌ְ
חלים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונש ּ ◌ָפע ◌ְּב ◌ֵאר )נהר( ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לכ ◌ֵוּ ן ◌ִ ּ
צריַ◌ ְ◌ $
פלתוֹ ִ◌ ָ◌ ,
תפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
ממנּ ּו .וּ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ
נש ◌ִקים ◌ִ ◌ֶּ
לבוֹ וּ ◌ְרצוֹ נוֹ
תקבל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
הכֹל ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
למשְּ◌ $ב ◌ָרכוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
עמק ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
פלתוֹ
ויעשה ◌ְרצוֹ נוֹ .
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קראתי* ה' )קל ,א( :
◌ִ
עמ ◌ִּקים ◌ְ ◌ָ
ממ ◌ֲ ◌ַ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִ ּ◌ַ
שיר ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ ת
מות )דף ס"טַ◌ [(:ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קל( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
קראתי $ה'ָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
אמרה
נמלּ ַ◌ ,ב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ָ◌ .
אדםַ◌ ְ◌ ִ◌ .
לברא ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ִ ◌ְ ֹ
ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ָ◌ ,
לפני,
לחטא ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עתיד ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ֹ
האדם ◌ַה ◌ֶ ּזה?! ◌ָ ◌ִ
לברא ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ִ ◌ְ ֹ
לפניוִ◌ּ :ת ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ָהעוֹ ◌ָלם
כמעשיוֵ◌ ֲ◌ ,
שה לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לפניִ◌ .,אם ּ◌ַת ◌ֲע ◌ֶ ׂ
להרגּ יז ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ְועתיד ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ִ
וכי
להִ◌ ְ◌ :
האישַ◌ ָ◌ .
לפניּ ָ◌ ,,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
לעמד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
א י ּו ◌ַכל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ָ ּ
וטרם
אפ ◌ִים? ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ארַ◌ ּ ַ◌ ,
וחנּ ּון ◌ֶ ◌ֶ
נקראתי )שמות לד( ◌ֵאל ◌ַרח ּום ◌ְ ◌ַ
לחנּ ם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ָל ּה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,ב ◌ָרא ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהַ◌ ָ◌ .
מנת ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ׁש ּוב ּו
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ,על ◌ְ ◌ָ
לברא ◌ָ ◌ָ
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ַל ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהִ◌ ֲ◌ :
לכ ּ ◌ֵפר
חטאיהם ּו ◌ְ ◌ַ
לע ּ ֹזב ◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
היי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מחטאיהםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ
◌ָלֶ◌ ֵ◌ ָ◌ ֲ◌ ֵ◌ ,
עתידה ◌ַ ◌ֲ
לאנשים,
זמינה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
הת ׁש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וש ◌ָעה ◌ַ ּ◌ְ
בכל ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ְ ׁ ◌ָ
עליהםּ .ו ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
]זוהר ח"ג פ' אחרי
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I

 Iזוהר תהלים I

I

הת ׁש ּו ◌ָבה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש
מחטאיהםְ◌ּ ַ◌ ,
אנשים ׁ ◌ָש ◌ִבים ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
נכנעיםָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם
והדּ ◌ִינים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הכלִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מכפר ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מחטאוֹ .
נטהר ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
ואדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
*מיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
לת ׁש ּו ◌ָבה ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
כנס ◌ַ ּ◌ְ
מחטאוֹ ? ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
נטהר ◌ָ ◌ָ
מתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
מתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
פלה
העליוֹ ן ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
המ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
אמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ.ב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יצחק ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מעמק ◌ַ ◌ֵּ
הלבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִמ ◌ַּמ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
אמר,
אבא ◌ָ ◌ַ
קראתי ,ה'ַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ֹ ◌ֶ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
עמק
למעלהְ◌ ,וה ּוא ֹ ◌ֶ
קראתי $ה'ָ◌ ,מקוֹ ם ◌ָגּ נ ּוז ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
עמק
עברְ◌ ,ואוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
לכל ◌ֵ ◌ֶ
מעינוֹ ת ◌ְ ◌ָ
נחלים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צאים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הב ◌ֵארּ ,ו ◌ִמ ◌ֶ ּזה יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
מחטאיו,
לה ◌ָּט ◌ֵהר ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
תש ּו ◌ָבהּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ָל ׁש ּוב ּו ◌ְ ◌ִ
נקרא ◌ְ ׁ
העמקים ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
לקרא ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
צריֹ ְ◌ ִ◌ ,
מהעמק ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ָ ֹ ◌ֶ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ִּ
קראתי ,ה'.
עמקים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּ◌ַ
יעמד
אדני ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ֹ
יה ◌ֲ ◌ָ
◌ִאם ◌ֲעונוֹ ת ּ ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ָ ּ
מהעוֹ ◌ָלם
אדם יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ְּכ ׁ ◌ֶשר ּוחוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
)דף קפ"הֶ◌ׁ [(:ש ◌ֲ ◌ֵ
והכר ּו ◌ִזים
לפניהםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מדים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מקטרגים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ֶ ּזהַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֵהם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
.נינ ּו,
מהדּ יןֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
לרעְּ◌ ,כ ◌ִפי ◌ַמה ◌ֶּ .יוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
צאים ◌ֵהן ◌ְלטוֹ ב ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכ,,
האדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ֵ◌ ,בין ◌ְ ּב ◌ַח ◌ָ ּייו ◌ֵּבין ◌ַ ◌ַ
דינים ◌ִנדּ וֹ ן ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌ִ ◌ִ
בריו ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ִדיןּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רחמנ ּות
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
יהםֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכ,
מעש ◌ֶ
אדם ◌ְּכ ◌ִפי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הכלְ◌ ,וא רוֹ ◌ֶצה ◌ָלד ּון ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ורחמיו ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעמדּ ָ◌ .כאן
אדני ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,תהלים קל( ◌ִאם ◌ֲעונוֹ ת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ָי ּה ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
למה ה' )אדני(
להסת ◌ֵּכלֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
אמר ◌ִאם ◌ֲעונוֹ ת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָמר ◌ָי ּהָּ◌ ָ◌ ,
)קל ,ג( ] :זוהר במדבר פ' בלק
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I

◌ֶ ◌ָ ּ
הזכיר ◌ָ ּכאן ◌ָדּ ◌ִודִ◌ .אם ◌ֲעונוֹ ת ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָמר
רחמים ◌ִ ◌ְ ◌ִּ
ש ◌ַדּ ◌ְרגוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אלאָ◌ ׁ ,ש ׁ
הרי
ואמאֵ◌ ֲ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
העונוֹ ת ◌ַעד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָי ּהִ◌ ,אם ◌ַר ◌ִּבים ◌ָ ◌ֲ
לאבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
ואם ׁ ◌ֵשם ◌ֶזהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא
רחמיםִ◌ ְ◌ .
ה' )אדני(ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחת
בדין ַ◌ -דּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַ ◌ַ
נסתמ ּו ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
וכל ◌ַ ◌ְ
יתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ִדין ◌ְ ◌ָ
ַרחמיםְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ֲ ◌ִ
ממ ◌ָנּ הִ◌ ,היא ◌ָּתח ּוס
הרפ ּואוֹ ת יוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
אליהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ְ
לח ּ ֹזר ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ֲ
יר ּ ◌ָפא ◌ָל) .,כמו
עמד ◌ְ ּב ◌ַו ◌ַדּ איִ◌ .מ"י ◌ִ ◌ְ
עלינ ּוּ .ו ◌ִמי ◌ִהיא? ◌ִמיִ◌ .מ"י ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
◌ָ ◌ֵ
יה ה'
שנאמר )איכה ב( כי גדול כים שברך מי ירפא לך( ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ולכן ◌ָ ּ
ה.מוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
יעמדֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל
מאתנ ּוִ◌ ,מ"י ◌ַ ◌ֲ ֹ
יסת ּ◌ְתמ ּו ◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
)אדני(ִ◌ .אם ◌ַ ◌ֵ
ממ ◌ָנּ ה.
הת ׁש ּו ◌ָבה ּ ◌ְפת ּו ◌ִחים ◌ִ ּ◌ֶ
רכי ◌ַ ּ◌ְ
◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ

ֹותם
אקּבל א ָ
אני ֲ ַ ֵ
ואם ָיׁשּובּו ֲ ִ
ְִ
למען ּ ◌ִת ◌ָ ּו ◌ֵרא )קל ,ד( :
ליחה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הס ◌ִ ◌ָ
◌ִ ּכי ◌ִ ּ◌ְ
עמ& ◌ַ ◌ְּ
לפני
ועמד ◌ַּב ◌ִדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נברא ◌ָ ◌ָ
.נה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראש ◌ַה ◌ָ ◌ָ
אבא ◌ְ ּב ֹ ׁ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ,
וקבל אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ָ◌ ,
תש ּו ◌ָבהֵּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וחזר ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
קוֹ נוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יעמד ּו
לבניְ◌ :לדוֹ ◌ֵרי דּ וֹ רוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ְ
סימן ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
היה ◌ִ ◌ָ
אתה ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אדםָ◌ּ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָ
הדּ ין,
מכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ִ
ואק ּום ◌ִ ◌ִּ
אקבל אוֹ ◌ָתםָ◌ ָ◌ ,
אני ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ ּ
יש ּוב ּוִ◌ ֲ◌ ,
ואם ◌ָ ׁ
◌ַ ּב ◌ִדּ יןִ◌ ְ◌ ,
אהבתי
אמר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ודוד ◌ָ ◌ַ
עליהםִ◌ ָ◌ ְ◌ .
וארחם ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
הרחמיםֵ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ָואתקיים ◌ַעל ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ליחה
הס ◌ִ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ְּכ ◌ִתיב ◌ִּכי ◌ִע ּ◌ְמְ◌ּ ַ◌ :
◌ִּכי ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַמע ה' ◌ֶאת קוֹ ◌ִלי ּ◌ַת ◌ֲחנ ּו ◌ָניַ◌ ְ◌ ,
נראה אוֹ ר.
עמְ◌ :מקוֹ ר ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ְּבאוֹ ◌ְרֶ◌ ְ◌ ִ◌ :
כתיב ◌ִּכי ◌ִ ּ◌ְ
למען ּ◌ִת ◌ָ ּו ◌ֵראּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
]זוהר ח"ג פ' אמור )דף ק"א[(.
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בנפלאוֹ ת ¦ ּ¤
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I

I

 Iשימוש תהלים I
לגאווה

ה' לא גבה לבי )קלא ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלא[ למי שמתגאה
יותר מדאי לבא אל המדה האמצעית הישרה ,יהיה רגיל בזה
המזמור לאמרו בכל יום ג"פ.

I

I

 Iזוהר תהלים I

וׁשֹולט ַעל
עליֹון ְ ֵ
מלְ ֶ 3
ׁשהיה ֶ ֶ
אמר ֶאת ֶזה ִמּׁשּום ֶ ָ ָ
הּמלַ ָ 3
ּדוד ַ ֶ ֶ
ִָ
לפני ִרּבֹונֹו
ׁשפל ִלּבֹו ִ ְ ֵ
ותמיד ָ ַ
והּׁשּליטים ְ ָ ִ
העליֹונים ְ ַ ַ ִ ִ
הּמלכים ָ ֶ ְ ִ
ָּכל ַ ְ ָ ִ
עיני ◌ְוגוֹ ' )קלא ,א( :
לבי ◌ְו א ◌ָרמ ּו ◌ֵ ◌ַ
ה' א ◌ָ ◌ַ
גב ּה ◌ִ ◌ִ ּ
גב ּה
ואמר) ,תהלים קלא( ה' א ◌ָ ◌ַ
זקן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
)דף ק"א ע"ב([ ּ ◌ָפ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
היה
אמר ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ ,
עיני ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִל ◌ִּבי ◌ְוא ◌ָרמ ּו ◌ֵ ◌ַ
יטים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש
וה.ל ◌ִ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ◌ִ
לכים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ָ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ְ ׁ
מלְ◌ ֶ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְּ
ותמיד
הדּ ◌ֶרִ◌ ָ◌ ְ◌ ,,
לסטוֹ ת ◌ִמן ◌ַ ◌ֶ
לבוֹ ◌ִ ◌ְ
עלה ◌ַעל ◌ִ ּ
מערבְ◌ ,וא ◌ָ ◌ָ
ועד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ָזרח ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ◌ִ
מתגּ ◌ֵ ּבר
היה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
היה עוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ָ◌ ,
כש ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
לפני ◌ִ ּ
לבוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ָש ◌ַפל ◌ִ ּ
היה
כש ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ ּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מפ ◌ַחד ◌ִ ּ
לארץ ◌ִ ּ ◌ַ
מנמכוֹ ת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ועיניו ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ָ◌ ְ◌ 4
אריהָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּכ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב
היתה ּבוֹ ◌ַגּ ּס ּות ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ְּכ ◌ָללַ◌ ְ◌ .
העם ,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הוֹ ◌ֵלּ ֵ◌ ,בין ◌ָ ◌ָ
אני
גב ּה ◌ִל ◌ִ ּביַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
גבה ◌ִל ◌ִ ּבי ◌ְוגוֹ ' .א ◌ָ ◌ַ
)תהלים קלא( ה' א ◌ָ ◌ַ ּ
זמן
עיניּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
מלכי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .וא ◌ָרמ ּו ◌ֵ ◌ַ
מלַ◌ ׁ ,ש ◌ִּליט ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
גדלוֹ ת
כתי ◌ִ ּב ◌ְ ֹ
הל ◌ְ ּ◌ִ
לפניְ◌ ,ועוֹ ◌ֵסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהְ◌ .וא ◌ִ ּ◌ַ
אני עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
המ ◌ֶל,
ואם ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
העםִ◌ ְ◌ .
אני הוֹ ◌ֵלּ ֵ◌ ,בין ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ִנּ יּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
בנפלאוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]זוהר ח"ב פ' משפטים
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 Iזוהר תהלים I

ואני ◌ַּכ ◌ָּמה
וכמהִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
אמר ◌ָ ּכְ◌ ׁ - ,ש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ַ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ $
וחבל ◌ִלי
הקדוֹ ׁשָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
עין ◌ְנמוּ ◌ָכה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אני ׁ ◌ְש ◌ַפל ◌ֵלב ◌ִעם ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ
ודמעוֹ ◌ָתיו
לביּ ָ◌ .ב ◌ָכה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ָיר ּום ◌ִ ◌ִ ּ
דברים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זקנוֹ .
נוֹ ◌ְפלוֹ ת ◌ַעל ◌ְ ◌ָ
עיני ◌ְוגוֹ ' )קלא ,א( :
לבי ◌ְו א ◌ָרמ ּו ◌ֵ ◌ַ
גבה ◌ִ ◌ִ ּ
ה' א ◌ָ ◌ַ ּ
גב ּה ◌ִל ◌ִּבי ◌ְו א
ואמר) ,תהלים קלא( ה' א ◌ָ ◌ַ
רל"בַ◌ [(:אף ה ּוא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
דּ
ש ◌ַפת
היה הוֹ ◌ֵלַ◌ ,על ◌ְ ׂ
אמר ◌ָ ◌ִוד ◌ְּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עיני ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
◌ָרמוּ ◌ֵ ◌ַ
אדם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ָדה
היה ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
◌ַה ◌ָנּ ◌ָהר) ,והיה אומר( ◌ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כל ּום ◌ָ ◌ָ
אמרה לוֹ ָ◌ :דּ ◌ִוד,
צפרדּ ◌ַעָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
הז ◌ַדּ ּ◌ְמ ◌ָנה לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לאדוֹ נוֹ ◌ָ ּכמוֹ ◌ִני?! ◌ִ ◌ְ
וש ◌ַּבח ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ׁ ◌ִ
סר ּ◌ִתי ג ּו ◌ִפי ◌ַעל ◌ְדּ ◌ַבר
יתי יוֹ ◌ֵתר ◌ִמ ◌ְּמֶ◌ ׁ ,,ש ◌ָּמ ◌ַ ◌ְ
עש ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ ׂ
תת ◌ָגּ ◌ֶאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּו.
צפרדּ ◌ִעיםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
היאר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
וש ◌ַרץ ◌ַ ◌ְ ֹ
אמר )שמות ז( ◌ְ ׁ ◌ָ
קוֹ ◌ִניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
תה
לילה ◌ָויוֹ ם ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזמ ◌ֶרת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ַּב ◌ַחת ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אני ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ
הפסקהְּ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
גב ּה
עיני .ה' א ◌ָ ◌ַ
גבה ◌ִל ◌ִּבי ◌ְו א ◌ָרמוּ ◌ֵ ◌ַ
ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ,ה' א ◌ָ ◌ַ ּ
לבי.
◌ִ ◌ִּ
]זוהר ח"ג פ' פנחס )דף
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 Iשימוש תהלים I

I

לפרוץ בשבועה
זכור ה' לדוד )קלב ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלב[ למי שפרוץ בשבועה
לקיים שבועתו .יהי רגיל לאמרו בכל יום.

I

 Iזוהר תהלים I

I

חּיים
ּׁשּׁשים ְנ ִׁשימֹות ֵהן ֶׁשל ַ ִ
ִ ִ
לעפע ּ ◌ַפי ּ ◌ְתנ ּו ◌ָמה )קלב ,ד( :
לעיני ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אתן ׁ ◌ְש ◌ָנת ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ִאם ◌ֶ ּ ◌ֵ
ראה אוֹ ◌ָתם,
אלעזרֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ינתים ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ִ ּ
ויגש )דף רזֵּ◌ [(.ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אמר ּו
עסק ּ◌ֶתם? ◌ָ ◌ְ
להםּ ַ◌ ,ב ◌ָּמה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ָ ◌ֶ
ה.כינה ◌ָ ּכאןַ◌ ָ◌ .
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמרַ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
ּ
ודּ
אבל אוֹ ◌ָתם
אמרָ◌ ֲ◌ ,
אמר ַ◌ ַ◌ ,אי ׁ ◌ֶש ◌ָי ◌ֶפה ◌ָ ◌ַ
שהַ◌ ָ◌ .
המ ◌ֲע ◌ֶ ׂ
לוֹ ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
ּ
נשימוֹ ת ◌ֵהן ׁ ◌ֶשל ◌ַח ◌ִייםּ ֵ◌ ,בין
..ים ◌ְ ׁ ◌ִ
ודּ אי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
הנּ ׁ ◌ִשימוֹ תַ◌ ַ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ִ.ים ◌ַ ◌ְ
אחרוֹ ת
נשימוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
יש ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ְ ׁ ◌ִ
והלאה ◌ֵ ׁ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למטהּ ָ◌ ִ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֵּבין ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ונקראוֹ ת
עליהןָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶות ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֶותַ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ודרגּ ת ◌ַ ◌ָּ
מצד ◌ַ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ◌ֵהן ◌ּ4כ ◌ָּלן ◌ִ ◌ַ ּ
רדּ ◌ָמהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
היה
המ ◌ֶל ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶותּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ַ ּ◌ֶ
וכלן ◌ַ ◌ַ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ֵ
טעם ◌ַ ◌ָּ
והלאה א
מ.ם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ִשימוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַח ◌ִ ּייםּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְִנד ◌ָ ּבק ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ִש ◌ִ.ים ◌ַ ◌ְ
לעיני
אתן ׁ ◌ְש ◌ָנת ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
ישן ◌ְּכ ◌ָללֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים קלב( ◌ִאם ◌ֶ ּ◌ֵ
◌ָ ׁ ◌ַ
אמרְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיק ּום ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַחיּ ַ◌ ,ב ◌ַ ּצד
יפה ◌ָ ◌ַ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ֶ
לעפעפי ּ◌ְתנוּ ◌ָמהַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
בתוֹ ◌ָרה
וה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ַ ּ
ישב ּו ◌ְ ◌ִ
המ ◌ֶותּ4◌ .כ ◌ָּלם ◌ָ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
החיְ◌ ,וא ◌ְּב ◌ַצד ◌ַ ◌ָּ
יחד.
ְוהתחבר ּו ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
]זוהר ח"א פ'
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I

הרּבה
ׂשכר ַ ְ ֵ
ויּתנּו ְלָ ָ 3
הרּבה ְ ִ ְ
ּתֹורה ַ ְ ֵ
למד ָ
ְ ֹ
אמצא ◌ָמקוֹ ם ◌ַלה' וגו'
ּ ◌ְתנ ּו ◌ָמה ◌ַעד ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
זרקא ◌ַ ◌ָ ּ
לתא.
מקף ׁשוֹ ◌ָפר הוֹ ◌ֵלֶ◌ ,סגּ וֹ ◌ְ ּ◌ָ
ואמרָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
)דף קי"זָ◌ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ
נעש ּו
כש ◌ָז ◌ַרק אוֹ ◌ָתןׂ ֲ◌ ַ◌ ,
למעלהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
וזרק אוֹ ◌ָתן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אבנים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַָנטל ׁ ◌ָש ׁ
האבן
אליכם ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
קבל ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
יבהּ ְ◌ ַ◌ :
היש ◌ָ
לראשי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ואמר ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
אחתַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אבן ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
ּ
ּ
אליה
ואין ◌ָ ּב ◌ֶכם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
ה.כינה ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּותֵ◌ ְ◌ ,
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַה זוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לבעלהְ◌ ,וא עוֹ דָּ◌ ֶ◌ ,
מדרשוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
אלא ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
לר ּצוֹ ◌ָ ּ
ולילה ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה
וחים ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אצלכם ,צוֹ ◌ְ ◌ִ
חברים ◌ֶ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מרים ◌ַהב ◌ַהב,
כלבים ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
וחים ◌ָ ּב ּה ◌ְּכמוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַכ ◌ָּמה ◌4ק ׁ ◌ְשיוֹ תְ◌ ,וצוֹ ◌ְ ◌ִ
וח ◌ַהב ◌ַהבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ל( ◌ַ ◌ֲ ◌ּ ָ◌ 4
לעלקה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
יהנּ ֹם צוֹ ◌ֵ ◌ַ
הגּ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ
ּ
ע ׁ ◌ֶשר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
עשר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶזהַ◌ ,הב ◌ָלנ ּו ֹ
◌ָבנוֹ ת ◌ַהב ◌ַהבַ◌ .הב ◌ָלנ ּו ֹ ׁ ◌ֶ
הר ◌ֵּבה.
ש ◌ָכר ◌ַ ◌ְ
ויתנוּ ◌ְלׂ ָ◌ $
הרבהְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
למד ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
הבאְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהֹ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
ליחד
מהגּ לוּ ת וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ה)כינה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
להעלוֹ ת ◌ָ ּב ּה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
עינים ּו ◌ְסת ּו ◌ֵמי ◌ֵלב.
על ּהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֲאט ּו ◌ֵמי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
אוֹ ◌ָת ּה ◌ִעם ◌ַּב ◌ְ ◌ָ
לילהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ּו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה יוֹ ◌ֵצא קוֹ ל ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפניוְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ּ
הקוֹ ל אוֹ ◌ֵמר ּ ◌ָפס ּוק
עדןְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשעוֹ לוֹ ת ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לגן ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
להם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו
ואמר ◌ָ ◌ֶ
קראֵ◌ ,לֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
אמר ◌ְ ◌ָ
◌ַּכ ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מ( קוֹ ל ֹ ◌ֵ
ה.כינה ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד
לחבר ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לעפעפי ּ◌ְתנוּ ◌ָמה ◌ַעד
לעיני ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
אתן ׁ ◌ְש ◌ַנת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אמר )תהלים קלב( ◌ִאם ◌ֶ ּ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
האם,
לחבר ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
היה ◌ִ ׁ ◌ְ
אמצא ◌ָמקוֹ ם ◌ַלה'ְ◌ .וה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
)קלב ,ה( ] :◌4זוהר חדש ספרא תנינא
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ק ּו ¨מה

I

הרי
עלהֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
ואל ּ◌ִת ּ ֹ
אמר ◌ָ ּב ּה )משלי א( ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמִ◌ ,,עם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ּ
ט ׁש ּתוֹ ◌ַרת ◌ִ ◌ֶּ
חסדים.
נקראת ◌ְגּ ◌ִמיל ּות ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
החסד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ֶ◌
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה.כינה ◌ִ ◌ַ ּ

ּכדי
מע ָׂשיו ְ ֵ
יׁשּנה ֶאת ַ ֲ
ּמלֶ ַ ְ 3
ׁשּמזמין ֶאת ַה ֶ ֶ
ׁשּמי ֶ ַ ְ ִ
למדנּו ֶ ִ
מּכאן ָ ַ ְ
ִָ
לּמלך
ׂשמחה ַ ֶ ֶ
לתת ִ ְ ָ
ֵָ
רבי
חת* )קלב ,ח( ] :זוהר ח"א פ' ויצא )דף קמחּ ִ◌ ַ◌ [(.
למנ ּו ◌ָ ◌ֶ
ק ּו ◌ָמה ה' ◌ִ ◌ְ
אפיק ּו ◌ָתא.
מערת ◌ֲ ◌ִ
לפני ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
ִיצחק ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
לאחד אוֹ ◌ֵמר,
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
והיה ◌ֶ ◌ָ
עמוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחד ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
איש ◌ֶ ◌ָ
עבר ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ַ
בנים ◌ִ ּ
מתק ◌ֵ ּים
ואין ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדּ רוֹ םֵ◌ ְ◌ ,
מצד ◌ַ ◌ָ
חזק ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
ֹ ◌ֶ
.מ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ִ ◌ַ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
.למ ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל
אלא ◌ַעל ◌ָהר ּו ◌ַחִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָהר ּו ◌ַח ◌ִהיא ◌ִק ּי ּום ◌ַה ◌ְ ◌ֵ
ואלמלא ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֵמד ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותֵ◌ ,אין ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָיכוֹ ל
דדיםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ּ
אחיו ◌ַ ◌ָ ּ
התק ◌ֵ ּים
יעקב ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אלמלא ◌ַ ◌ֲ ֹ
הק ◌ָטןֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר לוֹ ◌ָ ◌ִ
להתק ◌ֵ ּיםַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעלה
בניו ◌ֶאת ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ֲחד ּו ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ָהעוֹ ◌ָלםֹ ּ .
אחד ,זוֹ ◌ִהי
אהינ ּו ה' ◌ֶ ◌ָ
ראל ה' ◌ֱ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
ואמר ּו )דברים ו( ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
יעקב
התחבר ◌ַ ◌ֲ ֹ
אזי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אחדַ◌ ֲ◌ ,
להתיחד ◌ְ ּב ◌ִיח ּוד ◌ֶ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ה.למ ּות ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
האבוֹ ת,
אחד ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
ונטל ◌ֶאת ◌ֵ ּביתוֹ ָ◌ ְ◌ ,וי ׁ ◌ַשב ּבוֹ ◌ְ ּב ◌ִ ּ
אביהםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
יחד.
נקבה ◌ַ ◌ַ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להתחבר ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מרים.
ואש ◌ַמע ◌ָמה ◌ֵהם אוֹ ◌ְ ◌ִ
עמ ◌ֶהם ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
יצחקְ◌ ׁ ֶ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ
וארוֹ ן
אתה ◌ַ ◌ֲ
למנוּ ◌ָ ◌ֶ
ואמר ,קוּ ◌ָמה ה' ◌ִ ◌ְ
האיש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ׁ
חתָּ◌ ַ◌ $
לבית
המ ◌ֶלֵ◌ ְ◌ ,
חתְּ◌ - ,כ ◌ִמי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ◌ָיק ּום ◌ַ ּ◌ֶ
למנ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌-ע ◌ֶ ּז .$ק ּו ◌ָמה ה' ◌ִ ◌ְ
ודוד.
משה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמר ּו ק ּו ◌ָמה ה' ֶ◌ ׁ ֹ -
מש ◌ָ ּכנוֹ ְ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵהם ◌ָהי ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ְמנ ּו ◌ַחת ◌ִ ׁ ◌ְ
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I

אמר
ודוד ◌ָ ◌ַ
איביִ◌ ָ◌ ְ◌ .,
ויפצ ּו ְֹ ◌ ◌ֶ
אמר) ,במדבר י( ק ּו ◌ָמה ה' ◌ְ ◌ָ ◌4
משה ◌ָ ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
יניהם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ֹ ׁ ◌ֶ
ההב ◌ֵדּ ל ◌ֵּב ◌ֵ ◌ֶ
חתָ◌ .$מה ◌ַ ◌ֶ ◌ְ
למנוּ ◌ָ ◌ֶ
קלב( קוּ ◌ָמה ה' ◌ִ ◌ְ
משהְּ◌ ,כמוֹ
תה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
קרב
להל ◌ֵחם ◌ְ ◌ָ
אמרֶ◌ ׁ ֹ .
◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַצ ◌ֶ ּוה ◌ֶאת ◌ֵ ּביתוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ַ
משה ◌ִצ ◌ָ ּוה אוֹ ◌ָ ּ
זמין ]לו[ ◌ֶאת
למנ ּו ◌ָחהְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
תה ◌ִ ◌ְ
ודוד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נאיוִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
שוֹ ◌ְ ◌ָ
נגד ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הזמין אוֹ ◌ָ ּ
עמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ק ּו ◌ָמה ה'
והגּ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מזמין ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
ַרבוֹ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ ּ
בירה ◌ִ ּ
ילב ׁש ּו
הניּ ְ◌ ְ◌ ִ◌ :
כ ◌ֲ ◌ֶ
להפרידםֹ ּ .
וארוֹ ן ◌4ע ◌ֶ ּזְּ◌ ,,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אתה ◌ַ ◌ֲ
חתָּ◌ ַ◌ ,
למנ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶל,$
זמין ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
למדנוּ ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
צדק ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
וחסידיַ◌ ְ◌ ,יר ◌ֵנּ נ ּוָּ◌ ִ◌ .
המ ◌ֶל$
למ ◌ֶלִ◌ .$אם ◌ֶדּ ◌ֶרֶ◌ּ ַ◌ $
מחה ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ָ
לתת ◌ִ ׂ
מעשיו ּ◌ְכ ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ
ְיש ◌ֶנּ ה ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ ׁ ◌ַ
חנים
לפניו ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
יסדּ ר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חנים ּ ◌ְפ ׁשוּ ◌ִטים ֵ◌ ַ◌ ְ◌ -
ש ּ◌ְמ ◌ִחים אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ׂ
המ ◌ֶל.$
מחת ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ְ ◌ַ
ואם א  -זוֹ א ]משום[ ◌ִ ׂ
ש ◌ִרים ◌ְגּ דוֹ ◌ִליםִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ
נכ ◌ָ ּב ◌ִדים ◌ְו ◌ָ ׂ
)תהלים

עשה?
למנ ּו ◌ָחהֶ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ ׂ
בירה ◌ִ ◌ְ
והגּ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הזמין ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
ונכב ◌ִדיםּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם?
ש ◌ִרים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ִ◌ ,ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָ ׂ
חני ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ ◌ִש ◌ָנּ ה ◌ֶאת ◌ַ ּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
וחסידיַ◌ ְ◌ ,יר ◌ֵנּ נ ּו?
וחסידיַ◌ ְ◌ $יר ◌ֵנּ נוּ ֶ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
צדק ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
יל ◌ְּב ׁשוּ ◌ֶ ◌ֶ
הניְ◌ ִ◌ $
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּכֹ ◌ֲ ◌ֶ
המ ◌ֶל,,
חני ◌ַ ּ◌ֶ
הלו ◌ִ ּיים ◌ֵהם ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
הרי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לו ◌ֶ ּייַ◌ ְ◌ ,יר ◌ֵנּ נ ּו! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
להיוֹ ת ◌ְ ◌ִ
צריְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הנים
הכ ◌ֲ ◌ִ
שה ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
למנ ּו ◌ָחהָ◌ ,ע ◌ָ ׂ
הזמין אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
ְוכעת ◌ָדּ ◌ִוד ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ֵ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
המ ◌ֶלַ◌ ָ◌ .$
חני ◌ַ ּ◌ֶ
והחסידים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהיוּ ◌ֵהם ◌ַּב ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
עלי] .,אלו[ ]אמר לו הקדוש ברוך
להטריח ◌ָ ◌ֶ
איני רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ה ּואָ◌ ,דּ ◌ִודִ◌ ֵ◌ ,
אתה
אמר לוֹ ◌ָדּ ◌ִודִ◌ ,ר ּבוֹ ◌ִני] ,לא כך ,אלא[ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
הוא ,דוד ,לא כך[ ◌ָ ◌ַ
הדּ ◌ָבר
הזמנתי אוֹ ◌ְתָ◌ ַ◌ ,,
שה ◌ְרצוֹ ◌ְנּ ָ◌ .,כ ◌ֵעת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אתה עוֹ ◌ֶ ׂ
היכלָ◌ּ ַ◌ ,,
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ ◌ְ
לקרב ◌ֶאת ◌ֵ ּ
חש ּו ◌ִביםַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
אל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם יוֹ ◌ֵתר ◌ֲ ׁ
עוֹ ◌ֵמד ◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ◌ִני ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ◌ֵביתוֹ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְר ◌ָ ּכם ◌ָ ּב ◌ֶזהּ ָ◌ ִ◌ .
יסדּ ר ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ
יעשה ◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ ׁ ◌ֶשל
מזמינים אוֹ תוֹ ׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מעשה ּו ◌ִּכ ◌ְרצוֹ נוֹ ִ◌ .אם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
וס ◌ֵדּ ר
לו ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ִ
החליף ◌ְ ◌ִ
הרי ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
עליוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
סדּ ר ◌ָ ◌ָ
מארחוֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
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I

הניםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ָדּ ◌ִוד,
הדּ ◌ָבר ◌ִּכ ◌ְרצוֹ נוֹ ַ◌ ָ◌ .
הקים ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
כ ◌ֲ ◌ִ
ֹּ
רתי א
הסדּ ּור ׁ ◌ֶש ּ ◌ִס ◌ַדּ ◌ְ ּ◌ִ
יחִ◌ּ ַ◌ .$
מש ◌ֶ
עבדּ ַ◌ $אל ּ◌ָת ׁ ◌ֵשב ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַּב ◌ֲעבוּ ר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אמר לוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ,דּ ◌ִודַ◌ ,ח ◌ֶ ּייּ ִ◌ ֲ◌ ,,
אפל ּו
◌ָי ׁש ּוב ◌ָאחוֹ רַ◌ ָ◌ .
אש ּ◌ַת ◌ֵּמ ׁשָּ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַ ּב ◌ֵּכ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ְּלְ◌ .,וא ◌ָזז ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
◌ַ ּב ◌ֵּכ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ◌ִּלי א ◌ֶ ׁ ◌ְ
נש ◌ַּבע
מתנוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ׁ ◌ְ
מ.ם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַתן לוֹ אוֹ ◌ָצרוֹ ת ּו ◌ַ ◌ָּ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ָ
לכ ּ◌ֵסא ◌ָל.$
בטנָ◌ $א ׁ ◌ִשית ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אמת א ◌ָי ׁשוּ ב ◌ִ ּ◌ֶ
לדוד ◌ֱ ◌ֶ
ה' ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדּ ◌ֶרַ◌ ,ה ּזוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא
באתי ◌ַ ◌ֶ
אמרִ◌ ,אם א ◌ָ ◌ִ
ונשק לוֹ ַ◌ ָ◌ .
יצחק ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ָ ּבא ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מע ◌ֶאת ◌ֶזה ַ◌ -דּ י ◌ִלי.
לש ֹ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ

יׂשראל
לכנסת ִ ְ ָ ֵ
חּבב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ִ ְ ֶ ֶ
חביבּות ִ ֵ
ּכּמה ֲ ִ
ַָ
עבד $וגו'
ירנּ נ ּו ◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ◌ָ ּד ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
וחסידי* ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
צדק ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
יל ◌ְ ּב ׁש ּו ◌ֶ ◌ֶ
הני* ◌ִ ◌ְ
כ ◌ֲ ◌ֶ
ֹּ
היה הוֹ ◌ֵל,
ט( ] :זוהר ח"ג פ' פנחס )דף רמ"אַ◌ [(:ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ָ
עלי ,מוֹ ◌ִריַ◌ ָ◌ .
אמר לוֹ ָ◌ ׁ ,שלוֹ ם ◌ָ ◌ֶ
אל ◌ָ ּיה ּוַ◌ ָ◌ ,
לטבריהָ◌ ּ .פ ◌ַגע ּבוֹ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַּ◌ ,ב ◌ָּמה עוֹ ◌ֵסק ◌ַ ◌ָ ּ
אמר לוֹ ,
רקיע? ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
באתי
אש ◌ֶריּ !,ו ◌ָ ◌ִ
.מְ◌ ׁ ַ◌ .,
חדשים ◌ִמ ◌ִ ◌ְ
ברים ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
קרבנוֹ ת עוֹ ◌ֵסקְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
להסכים,
אל ◌ִמ ּ◌ְמִּ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לש ֹ
אני ◌ִ ׁ ◌ְ
אחד רוֹ ◌ֶצה ◌ֲ ◌ִ
ודבר ◌ֶ ◌ָ
להק ◌ִדּ ים ◌ְלָ◌ ׁ ,שלוֹ םָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ
אכילה
הבא ◌ֵאין ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
הרקיע ׁ ◌ָש ◌ֲאל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵאלוֹ תָ◌ :העוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
יבה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ְי ׁ ◌ִש ◌ָ
אחתי ◌ַכ ◌ָּלה ◌ְוגוֹ ',
לגנּ י ◌ֲ ֹ ◌ִ
אתי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
והרי ◌ָ ּכת ּוב )שיר השירים ה( ◌ָ ּב ◌ִ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אכילה ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיה ,ה ּוא
בשי ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יערי ◌ִעם ◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
אכל ּ◌ִתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חלבי?! ◌ָ ◌ַ
ייני ◌ִעם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תיתי ◌ֵ ◌ִ
בשי ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ִ
יערי ◌ִעם ◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
אכל ּ◌ִתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ֵמר ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אמר
אמר לוֹ ַ◌ ָ◌ ,
להם? ◌ָ ◌ַ
השיב ◌ָ ◌ֶ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַמה ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
ממ.,
אל ◌ִ ּ◌ְ
לש ֹ
באתי ◌ִ ׁ ◌ְ
יאמרּ ,ו ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ַ ּבר יוֹ ◌ַחאי ֹ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ֲ◌ ,
)קלב,
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חבב ◌ַ ◌ָ ּ
לכנסת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חביב ּות ◌ִ ◌ֵּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
ממה
מעשיו ◌ִ ּ◌ַ
תהִ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
מר ּב ּוי ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ראלּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
האהבה ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵהב אוֹ ◌ָ ּ
גלל
אכילה ּו ׁ ◌ְש ◌ִת ◌ָ ּיה ּ ִ◌ -ב ◌ְ ◌ַ
רכיו ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
שהֶ◌ ׁ .ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ.ה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
נהַּ◌ .כ ◌ָּלה
אצלהׂ ָ◌ ָ◌ ,
אכל ◌ְ ׁ ◌ָ
האהבה ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עשה ◌ְרצוֹ ◌ָ ּ
וש ◌ָתה .הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ָבא ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
עמ ּה ◌ַאף
לאכלֵ◌ ,אין ◌ֶזה ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
לח ּ ◌ָפה ◌ְורוֹ ◌ָצה ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ִנכנסת ◌ַ ◌4
◌ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חתנה ◌ִ ◌ָּ
אכל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ ּ
אחתי
לגנּ י ◌ֲ ֹ ◌ִ
אתי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לעשוֹ ת ◌ָ ּכֶ◌ !?,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ִ
רכוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְ ּ
יערי ◌ִעם
אכלתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לחפהִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
עמ ּה ◌ַ ◌ָ◌ ּ 4
◌ַכ ◌ָּלה .הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ָ ◌ִ
אצלה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ולעלוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
באתי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
הזמין ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
וש ◌ָנּ ה
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ׁ ◌ִ
מדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ולמדנ ּו ◌ִ ◌ָ
בשי ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רכיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
.דּ ◌ָ ◌ָ
מעשיו ◌ִמ ּ◌ַמה ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
עמוֹ ֶ◌ -זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
למ ◌ֶלַ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
זמן ◌ַ ּ◌ֶ
ועשה ◌ְרצוֹ נוֹ ֵ◌ּ ִ◌ .
קבל ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
ה ּוא ◌ִ ◌ֵּ
והמ ◌ְל ◌ָ ּכה ◌ִ ּ
מלכה
מלּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
וארוֹ ן ◌-ע ◌ֶ ּזֶ◌ ֶ◌ .$
אתה ◌ַ ◌ֲ
למנוּ ◌ָ ◌ֶ
)תהלים קלב( קוּ ◌ָמה ה' ◌ִ ◌ְ
חתָּ◌ ַ◌ $
מעשים ׁ ◌ֶשל
וש ◌ָנּ ה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
להפריד אוֹ ◌ָתםִ◌ ׁ ,ש ◌ָנּ ה ◌ֵּכ ◌ִלים ◌ְ ׁ ◌ִ
אחדְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
צדק ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ילב ׁשוּ ◌ֶ ◌ֶ
הניְּ◌ ְ◌ ִ◌ $
כ ◌ֲ ◌ֶ
המ ◌ֶלֶ◌ .,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ּ ֹ
◌ַ ּ◌ֶ
וחסידיַ◌ ְ◌ $יר ◌ֵנּ נוּ
הרי
לכתב! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
צריֹ ּ ְ◌ ִ◌ ,
לו ◌ֶ ּייִ◌ ָ◌ ,
צדק?! ◌ְ ◌ִ
יל ◌ְּב ׁש ּו ◌ֶ ◌ֶ
הניְ◌ ִ◌ ,
כ ◌ֲ ◌ֶ
◌ַּב ◌ֲעבוּ ר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
צרי,
ירנּ נ ּו ◌ָ ◌ִ
לו ◌ֶ ּייֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וחסידיַ◌ ְ◌ ,יר ◌ֵנּ נ ּו?! ◌ְ ◌ִ
הלו ◌ִ ּים ה ּואֶ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מצד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
צדק ◌ִ ◌ַ ּ
הני,
ואמר ּכֹ ◌ֲ ◌ֶ
לו ּיםְ◌ .וה ּוא ׁ ◌ִש ◌ָנּ ה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וזמרה ◌ִהיא ◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ
רנּ ה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ◌ָ
לכתב! ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ ֹ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין.
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
וחסידיֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֵהם ◌ִ ◌ַ ּ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד,
רכי ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ .,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ,דּ ◌ִודֵ◌ ,אין ◌ַדּ ◌ְ ◌ִּ
◌ָ ◌ַ
אני
יחִ◌ּ .,ת ּק ּון ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
מש ◌ֶ
עב ◌ֶדּ ַ◌ ,אל ◌ָּת ׁ ◌ֵשב ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ
יש
נת אוֹ ◌ִתיׁ ֵ◌ ,
וזמ ◌ְ ּ◌ָ
אמר לוֹ ָ◌ ,דּ ◌ִוד ,הוֹ ◌ִאיל ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
ּ◌ִת ◌ַ ּק ◌ְנ ּ◌ִתיַ◌ ,אל ּ◌ְת ׁ ◌ַש ◌ֶנּ ה אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
מכאן ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ,העוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמי
למדים ◌ִ ◌ָ ּ
שוֹ ת ◌ְרצוֹ ◌ְנְ◌ ,,וא ◌ְרצוֹ ◌ִניּ .ו ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
לע ׂ
◌ִלי ◌ַ ◌ֲ
שוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ַאף ◌ַעל
לע ׂ
אצלוֹ ◌ֵ ׁ
לאחר ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֶ ◌ְ
זמן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
יש לוֹ ◌ַ ◌ֲ
ׁ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ֵּ
המקוֹ ם ◌ְוגוֹ '.
◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ◌ְ ּב ◌ָכּ ָ◌ .,כ) :בראשית כח( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מאבני ◌ַ ◌ָּ
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I

 Iזוהר תהלים I

I

לש ◌ַּכב
אצל ◌ַה ◌ַּכ ◌ָּלהַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
חתן ◌ֵ ◌ֶ
הוֹ ◌ִאיל ּו ◌ָבא ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
יקבל
לש ◌ַּכב ַ◌ -ה ּכֹל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אבנים ◌ִ ׁ ◌ְ
נתנה לוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
והיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
כסתוֹ תִ◌ ְ◌ ,
כרים ּו ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
הלבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַּכב ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַהה ּואַ◌ ,על אוֹ ◌ָתם
יערי
אכלתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רכוֹ ◌ְּב ◌ָכַ◌ .,אף ◌ַגּ ם ◌ָ ּכאןִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אבניםַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְ ּ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אהבה ׁ ◌ֶשל
גלל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רכוֹ ◌ְ ּב ◌ָכּ ִ◌ ,,ב ◌ְ ◌ַ
בשי ַ◌ -אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְ ּ
◌ִעם ◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
אחר.
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
בית ּה ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַּכ ◌ָּלהְ◌ ,וא ◌ְ ◌ָ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
הכ ◌ָּלהִ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ַּ
ושוֹ ◌ֶתה.
◌ִ ּב ◌ְמקוֹ מוֹ א אוֹ ◌ֵכל ◌ְוא ׁשוֹ ◌ֶתה ּ ַ◌ -ב ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה אוֹ ◌ֵכל ◌ְ ׁ
.לח ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מלאכים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
לגנּ יִ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ .
אתי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ִ
אכל ּו
אברהם ◌ָ ◌ְ
אכל ּו ◌ְוא ׁ ◌ָשת ּו ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמם ּ ִ◌ -ב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לאברהם א ◌ָ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
אמר לוֹ ַ◌ ,ר ◌ִּביַ◌ ,ח ◌ֶ ּייָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
ְושת ּוַ◌ ָ◌ .
◌ ׁ ◌ָ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
לפני ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לעצמוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להחזיק טוֹ ◌ָבה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לוֹ ◌ַמרּ ,ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מש ּ◌ַת ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ְ ּב,
אש ◌ֶריּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲאדוֹ ◌ְנְ◌ ׁ ִ◌ ,
לפניְ◌ ׁ ַ◌ .,
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
הביא ◌ַ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
אהים.
יראת ◌ֱ ◌ִ
ועליּ ָ◌ ,כת ּוב )שמואל ב כג( ◌ַצ ◌ִדּ יק מוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
למעלהֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לכ ּ◌ֵסא
עדי ◌ַעד ◌ֵי ׁ ◌ְשב ּו ◌ְ ◌ִ
ניהם ◌ֲ ◌ֵ
ריתי ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,גּ ם ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
בני* ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
יש ◌ְמר ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ִאם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָל* )קלב ,יב( ] :זוהר בראשית פ' ויצא )דף קנּ ָ◌ [(.כת ּוב )מלכים א ג(
מה ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ ם ◌ַ ◌ָּ
אהים ׁ ◌ְש ◌ַאל ◌ָמה
אמר ◌ֱ ◌ִ
ילה ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
ִנראה ה' ◌ֶאל ׁ ◌ְש ֹ
◌ ◌ְ ◌ָ
לחלוֹ ם
יש ◌ַ ◌ֲ
רש ּות ◌ֵ ׁ
וכי ◌ֵאיזוֹ ◌ְ ׁ
אמרּ ָ◌ ,כאן ◌ַ ּב ◌ֲחלוֹ םִ◌ ְ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אתן ◌ָלִ◌ ְ◌ .,
◌ֶ ּ◌ֶ
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I

◌ָ ּב ◌ֶזה? ◌ֶ ◌ָּ
העליוֹ ◌ָנה ◌ִעם
הדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
דרגּ הַ◌ ַ◌ ,
רגּ ה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נכללת ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
היה ׁ ◌ָש ◌ֵלם.
מה א ◌ָ ◌ָ
עכ ׁ ◌ָשו ׁ ◌ְש ֹ
חתוֹ ◌ָנהִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
רגּ ה ◌ַ ּ◌ַ
הדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
וכת ּוב )שם(
מהָ◌ ְ◌ ,
לש ֹ
חכמה ◌ִ ׁ ◌ְ
נתן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַלםָּ◌ ,כת ּוב )שם ה( ◌ַוה' ◌ָ ◌ַ
עמדה ◌ַ ◌ְּ
תהּ ,ו ◌ֵבית
הל ◌ָ ◌ָ
מהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמת ׁ ◌ְש ֹ
ַות ◌ֶרב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
◌ ּ◌ֵ
בנה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּו ◌ָ ּ
עין,
עין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
החכמה ◌ַ ◌ִ
מה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ְש ֹ
ואז ◌ָ ◌ָ
נבנהָ◌ ְ◌ ,
קדּ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
לחלוֹ ם
הצטרֲ◌ ַ◌ ,
חטאֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לחלוֹ םַ◌ ַ◌ .
הצטרֲ◌ ַ◌ ,
◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
וכי
עמיםִ◌ ְ◌ .
אליו ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ראה ◌ֵ ◌ָ
הנּ ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב )שם יא( ◌ַ ◌ִ
ברא ׁשוֹ ◌ָנהַ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
היה ◌ְוא יוֹ ◌ֵתר? ◌ֶ ◌ָּ
וצד
עמיםַ◌ ְ◌ ,
היה לוֹ ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
החלוֹ ם ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ַצד ◌ַ ◌ֲ
עמים ◌ָ ◌ָ
ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
היה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם.
החכמה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה יוֹ ◌ֵתר ◌ַעל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני
החלוֹ ם ◌ָ ◌ָ
הצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ
◌ְ ◌ִ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ ּ
מרא"ה
רגּ הֶ◌ ְ◌ ַ◌ ,
רגּ ה ◌ִעם ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
כללה ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
האדםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
וזה ◌ִמּ .ום
חש ּוֶ◌ ְ◌ ,,
ימיו יוֹ ◌ֵתר ◌ָ ׁ
והנּ ה ◌ָ ּכאן ◌ְ ּבסוֹ ף ◌ָ ◌ָ
מרא"הֵ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א ׁ ◌ָש ◌ַמר
להפ ◌ֵגםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
עמדה ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
בנה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וה ◌ְּל ◌ָ ◌ָ
חטאַ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
הת ◌ַנאי
וזה ◌ַ ּ◌ְ
נכר ּיוֹ תֶ◌ ְ◌ ,
נשים ◌ָ ◌ְ ◌ִ
התעסק ּותוֹ ◌ִעם ◌ָ ׁ ◌ִ
הק ◌ד ׁש ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ֶאת ◌ְּב ◌ִרית ◌ַ ּ ֶֹ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
שה ◌ִעם ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלב( ◌ִאם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָע ◌ָ ׂ
לכ ּ◌ֵסא ◌ָל.$
עדי ◌ַעד ◌ֵי ׁ ◌ְשבוּ ◌ְ ◌ִ
ניהם ◌ֲ ◌ֵ
ריתי ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ,גּ ם ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
בניְּ◌ $ב ◌ִ ◌ִ
ִיש ◌ְמרוּ ◌ָ ◌ֶ
◌ ׁ ◌ְ
ה.מים ◌ַעל
ימי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים יא( ◌ִּכ ◌ֵ
עדי ◌ַעד? ◌ַ ◌ְ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ֵ
הב ◌ִרית ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי,
.מה א ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
הארץּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ֹ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
התחילה ◌ַ ◌ְּ
החלוֹ ם,
הצטרֶ◌ ,את ◌ַ ◌ֲ
ועל ◌ֵּכן ◌ַ ּב ּסוֹ ף ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לה ּ ◌ָפ ◌ֵגםַ◌ ְ◌ ,
בנה ◌ְ ◌ִ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מהימנא
רעיא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
ארנ ּוָ◌ ְ◌ ַ◌ .
החלוֹ םְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ַ ◌ְ
הצטרֶ◌ ,את ◌ַ ◌ֲ
יעקב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ְוכן ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ֵ

נאמנים
לנביאים ֶ ֱ ָ ִ
ּבּתֹורה ִ ְ ִ ִ
ׁשּמׁשּתּדלים ַ ָ
אֹותם ֶ ִ ְ ַ ְ ִ
ַמה ֵּבין ָ
אלמ ◌ֵדם )קלב ,יב( ] :זוהר ח"ג פ' צו )דף ל"ה [(.עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח
ועדוֹ ◌ִתי זוֹ ◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ֵ
ואמר,
◌ְ ◌ָ ◌ַ

)שם ח(

למ ◌ָדי .צוֹ ר
צוֹ ר ּ◌ְתע ּו ◌ָדה ◌ֲחתוֹ ם ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִ ◌ּ4
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 Iזוהר תהלים I

יד

Ÿזאת

I

ּ◌ְתע ּו ◌ָדה  -זוֹ ◌ֵעד ּות ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִודֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלב( ◌ְ ◌ֵ
ועדוֹ ◌ִתי זוֹ
אחד.
אלמ ◌ֵדם .צוֹ ר ִ◌ -היא ◌ִקּ .ורְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ּקוֹ ׁ ◌ֵשר ◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
◌ֲ ◌ַ ּ◌ְ
וכל
התוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
חתימה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ֲחתוֹ ם ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ּב ◌ִל ּ◌4מ ◌ָדיֲ◌ .חתוֹ ם תוֹ ◌ָרה ָ◌ ִ◌ ֲ◌ -
חתימה
מלמעלהּ ְ◌ ,ב ◌ֵאיזוֹ )בין( ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
פעים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ַחת ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ַפע ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מתכ ◌ֵנּ ס ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָחה ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ֵני
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ? ◌ְ ּב ◌ִל ּ◌4מ ◌ָדיִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מש ◌ָחה
הכנּ ּוס ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ִ ׁ ◌ְ
עמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶש ◌ָ.ם ׁשוֹ ◌ִריםְ◌ ,מקוֹ ם ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ּ
להריק
◌
ִ
◌
ָ
◌
ְ
ו
ה
מ
◌
ָ
הא
◌
ַ
◌
ָ
לפי
◌
ִ
◌
ְ
,
פ
ֹ
ּ
לש
◌
ְ
ׁ
◌
ִ
,
על
◌
ַ
ממ
◌
ַ
◌
ִ
פע
◌
ַ
◌
ֵ
ּ
ּ
אוֹ תוֹ
ּ
אוֹ תוֹ
ׁ◌ֶש.וֹ
ראה ◌ַמה
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
נאמןֹ ּ .
אחד ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
קשר ◌ֶ ◌ָ
הכל ◌ֶ ׁ ◌ֶ
נקשר ◌ַ ּ ֹ
ואז ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַּב ּ◌ְתע ּו ◌ָדה ◌ַה ּ ֹזאתָ◌ ְ◌ ,
נאמנים .אוֹ ◌ָתם
לנביאים ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
◌ֵּבין אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הט ◌ַעם?
ביאים ◌ְּב ◌ָכל ּ ◌ַפ ◌ַעםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
מנּ ◌ִ ◌ִ
עדיפים ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ביאיםּ ֵ◌ ,
אל ּו
מב ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
עליוֹ ◌ָנה יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ַ ּ
דרגּ ה ◌ֶ ◌ְ
מדים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
קרא תוֹ ◌ָרה,
למעלהּ ְ◌ ,ב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מדים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים
נביאים עוֹ ◌ְ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנהּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֱ
)תפארת( ׁ◌ֶשה ּוא ◌ִק ּי ּו ◌ָ ּ
ועל ◌ֵּכן )נקראו( אוֹ ◌ָתם
נצח ◌ְוהוֹ דַ◌ ְ◌ .
קרא ּו ◌ֵ ◌ַ
למטה ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מהם.
ועליוֹ ◌ִנים יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ֶ
ביאיםְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
מנּ ◌ִ ◌ִ
עדיפים ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
למעלהּ ֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּ
למטהְ◌ .ואוֹ ◌ָתם
ואל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ברים ◌ְ ּבר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
מכ ◌ָּלם.
למטה ◌ִ ◌ּ4
מדים ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
דש ,עוֹ ◌ְ ◌ִ
הק ֶֹ ◌ ׁ
מרים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
בחר ה' ◌ְ ּב ◌ִציּ וֹ ן ◌ִא ◌ָ ּו ּה ◌ְלמוֹ ׁ ◌ָשב לוֹ )קלב ,יג( :
◌ִ ּכי ◌ָ ◌ַ
אמר
לטבריהַ◌ ָ◌ .
לכים ◌ֵמא ּו ׁ ◌ָשא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִּ
◌ַ ◌ִ ּ
חתי
בחר ה' ◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .זאת ◌ְמנ ּו ◌ָ ◌ִ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייאּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קלב( ּ◌ִכי ◌ָ ◌ַ
זכרִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא
החברים ◌ָ ◌ָ
ראים ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לפעמים קוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נקבהַ◌ ָ◌ .
הכת ּוב קוֹ ◌ֵרא אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וכאן ◌ַ ◌ָ ּ
ַרחמיםָ◌ ְ◌ ,
)שציון הוא( ◌ ◌ֲ ◌ִ
]זוהר ח"ג פ' צו )דף ל"א[(.
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צידה ּ¨ב¥ר
אשב ּ¦כי ¦א ¦ ּו ¦ ¨
עדי ©עד ּפŸה ¥ׁ ¥
חתי ¥ £
§מנ ּו ¨ ¦
תיה :טו ּ ¨ ¥
אלב ׁ
ישע
יש ©ׁ ¤
וכהניה © § ּ¦
לחם :טז § ¨ ¤ £ Ÿ
יע ¨ ¤
ניה © §
אביוֹ ¨ ¤
אבר § ¤
¥¨ £
אשׂ ּ¦ב ©
ערכתי ¥נר
לדוד ¨ © § ּ¦
קרן § ¨ ¦
אצמיח ¤ ¤
וחסידיה ©ר ּ¥נן § ©יר ּ¥ננ ּו :יז ׁ¨שם © § ¦ ©
©¨ ¤ ¦ £
אלב ׁ
נזרוֹ :
יציץ ¦ §
ועליו ¨ ¦
שת § ¨ ¨
יש ּב¤ׁ Ÿ
יביו © § ּ¦
יחי :יח אוֹ § ¨
למש ¦
¦ § ׁ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

מה ּ◌ְמנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה) ,אבל( ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג
נש ◌ָמע ◌ִלי ◌ֵ ◌ַ
יוֹ ◌ֵסיָּ◌ ,כְ◌ ׁ ִ◌ ,
קבה
הנּ ◌ֵ ◌ָ
אחדְ◌ ַ◌ ,
כלל ◌ֶ ◌ָ
נכללת ּבוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
קבה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
להראוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מזדּ ◌ֵ ּוג ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
בירה
הגּ ◌ִ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
נמצאוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
הרי ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקראת ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם )הזכר(ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכת ּוב ◌ִּכי
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ּכת ּוב ◌ְלמוֹ ׁ ◌ָשב לוֹ ָ◌ ְ◌ .
ְואין ◌ָ ּב ּה ּ ◌ְפ ◌ִרי ׁש ּות ◌ְּכ ◌ָללַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ֵ
בחר ה' ◌ְ ּב ◌ִצ ּיוֹ ןּ ְ◌ ,ב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ּב ◌ִד ּי ּוקּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֶרה ּבוֹ ,
◌ָ ◌ַ
זכר,
לזה ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אחדּ ֵ◌ .בין ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ֶ
והכל ◌ֶ ◌ָ
לצ ּיוֹ ןֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוא ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ִ
דרגּ ה
מדים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ְועוֹ ◌ְ ◌ִ
נקבהַ◌ ,ה ּכֹל ◌ֶ ◌ָ
לזה ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ּו ◌ֵבין ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ָ ◌ֶ
אחת.
◌ַ ◌ַ
יתיה) .קלב ,יד( :
אשב ◌ִּכי ◌ִא ◌ִ ּו ◌ִ ◌ָ
פה ◌ֵ ׁ ◌ֵ
עדי ◌ַעד ּ ֹ
חתי ◌ֲ ◌ֵ
ֹזאת ◌ְמנ ּו ◌ָ ◌ִ
ראה ׁ ◌ֶשל
והמ ◌ְ ◌ֶ
ראהַ◌ ,ה ּ ֹי ◌ִפי ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
פ' פקודי )דף רכ"בֹ ּ [(:
ונכנס
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בנה ◌ְוה ּו ◌ַקם ◌ַ ּ◌ִ
נראה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכל
ראה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ְ ◌ֶ
נראה ◌ַ ּ◌ַ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הארוֹ ן ◌ְלתוֹ ַ◌ ,ה ּק ֶֹ ◌ ׁ
◌ָ ◌ָ
דשֵ◌ .מאוֹ ◌ָ ּ
מש ◌ָ ּכן ּו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ָארוֹ ן,
לכים ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ִ ׁ ◌ְ
והתת ◌ֵ ּקן ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,והוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
הכל.
מחת ◌ַ ּ ֹ
ש ◌ְ ◌ַ
יפה נוֹ ף ◌ִ ׂ
נקדּ ה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ
תה ◌ְ ◌ָ◌ 4
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִגּ ◌ִ
יעים ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
ואמר) ,תהלים קלב( ֹזאת
הארוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לשםָ◌ ,אז ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ָ ◌ָ
הגּ יע ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
אמר,
יתיהּ ִ◌ ַ◌ .
◌ְמנוּ ◌ָ ◌ִ
ייסא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ֵ ◌ָ
אוּ ◌ִ ◌ָ
אשב ◌ִּכי ◌ִ ◌ִ
פה ◌ֵ ׁ ◌ֵ
עדי ◌ַעד ּ ֹ
חתי ◌ֲ ◌ֵ
בנה ◌ֵ ּבית
ראל ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אמרה אוֹ תוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ָ
אמרּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
למקוֹ מוֹ ַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הארוֹ ן ◌ִ ◌ְ
ונכנס ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
]זוהר ח"ב
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שים
ראל עוֹ ◌ִ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
אמר אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
הרי ◌ָאז ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְרצוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ַעל ◌ִּכ ּ ◌ֵסא ◌ְכבוֹ דוֹ
ואז
נמצאיםָ◌ ְ◌ .
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וחביב ּות ◌ַ ּ ֹ
ושלוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ברכה ◌ְ ׁ ◌ָ
ְוחס ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ
עדי ◌ַעד.
חתי ◌ֲ ◌ֵ
אמר ,זאת ◌ְמנ ּו ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ

f
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לדוד ¦ה ּ¥נה ©מה ּטוֹ ב ּו ©מה ּ¨נ ¦עים
המ£עלוֹ ת § ¨ ¦
א ׁ ¦שיר © ּ©
הטוֹ ב ©על ¨ ׁ Ÿ
הראש
'מן © ּ
יחד :ב ּ©כ ¤ ¤
אחים גּ© ם ¨ ©
ש ¤בת © ¦
ׁ¤

 Iשימוש תהלים I

I

לקיים אהבת אהובים
הנה מה טוב )קלג ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלג[ לקיים אהבת
האוהבים ולהתחבר עם החברים יהא מרגלא בפומיה זה המזמור.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ולא ָיסּור
בהם ְ ֹ
רצה ָל ִׂשים ֶאת ְמדֹורֹו ָ ֶ
אחים ָ ָ
להם ַ ִ
ׁשּקרא ָ ֶ
ִמּׁשּום ֶ ָ ָ
מהם
ֵֶ
יחד
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
הנּ ה ◌ַמה
ואמר) ,תהלים קלג( ◌ִ ◌ֵ
פ' ויקרא )דף דף ז' [(:עוֹ ד ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶש2א
יש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִ ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
יחדְ◌ ׁ ַ◌ .
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
ּ
נתן אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ִי ◌ְ ׂ
ליחָ◌ ֶ◌ ,
לש ◌ִ ◌ַ
לגדוֹ ל אוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
קרא ◌ָ ◌ֶ
מחביב ּו ◌ָתם ◌ָ ◌ָ
◌ֲאח ּו ◌ִזים ּבוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ָאח ּוז ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ,ו ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִי ◌ְ ׂ
עבדיםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא כה( ◌ִּכי ◌ִלי ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
להם ◌ָ ּב ◌ִניםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ִנים
קרא ◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,
עבדי ◌ֵהםַ◌ ַ◌ .
עבדים ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אחיםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
להם ◌ַ ◌ִ
קרא ◌ָ ◌ֶ
אחר ◌ָ ּכָ◌ ָ◌ ,
אהיכםַ◌ ַ◌ .
◌ַא ּ◌ֶתם ◌ַלה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
לשים
רצה ◌ָ ◌ִ ׂ
אחיםָ◌ ָ◌ ,
להם ◌ַ ◌ִ
ורעי ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ָרא ◌ָ ◌ֶ
אחי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ַ
ואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה
מהםָ◌ ְ◌ ,
בהם ◌ְוא ◌ָיס ּור ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ְמדוֹ רוֹ ◌ָ ◌ֶ
והמנוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
אמרִ◌ ,ה ◌ֵנּ ה
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
יחדְ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
אשר ◌ִ ◌ַ ּ
יקח
ואיש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר )ויקראכ( ◌ְ ◌ִ ׁ
◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ואי ׁש ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
סבאִ◌ ְ◌ ,
ייבא ◌ָ ◌ָ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַרב ◌ֵ ◌ָ
אחתוֹ ּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ֶאת ◌ֲ ֹ
וכל ◌ָ ּכ,
ראלָ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
אחתוֹ  -זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
אשר ◌ִי ◌ַ ּקח ◌ֶאת ◌ֲ ֹ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ֲ◌ .
)קלג ,א( ] :זוהר ח"ג
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ולכןִ◌ ,ה ◌ֵנּ ה
רש ּו ◌ָהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ודּ איֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
חסד ה ּוא ◌ַ ◌ַ
חסד ה ּואֶ◌ ֶ◌ ,
◌ָל ◌ָּמה? ◌ֶ ◌ֶ
יחד ּ ָ◌ ַ◌ -
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
אמרנ ּו,
מטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
לר ּבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ׂ
ראלַ◌ .גּ ם ַ◌ ְ◌ -
ש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
אחד ּות ◌ִעם
ראל )באחוה באחדות( ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
הרי ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ ּ
מחה ◌ַגּ ם ◌ֵהם
ש ◌ְ ◌ָ
מטה ׁ ◌ְשר ◌ִ ּוים ◌ְ ּב ◌ִ ׂ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ,י ◌ְ ׂ
◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
בספרוֹ ׁ ◌ֶשל
יחדּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִי ◌ְ ׂ
צדּ יקּ ָ◌ .ב ּהִּ◌ ,ב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לר ּבוֹ ת ◌ַ ◌ִ
יחד ַ◌ ְ◌ -
סבאַ◌ ,גּ ם ◌ָ ◌ַ
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
◌ַרב ◌ַ ◌ְ
אחד.
והכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
אחדֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִז ּו ּוג ◌ֶ ◌ָ
אחד?
אחדַ◌ ,מה ּו ◌ֶ ◌ָ
אהינ ּו ה' ◌ֶ ◌ָ
ראל ה' ◌ֱ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
פר ׁ ◌ַשת ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
אמר
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֲאח ּו ◌ָזה ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
קבה
הנּ ◌ֵ ◌ָ
אחדּ ְ◌ .ב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
נקרא ◌ֶ ◌ָ
נקבה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ,ז ּו ּוג ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
נקרא
נקבה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
גלל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ְּב ◌ִלי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הט ◌ַעם? ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ָרהָ◌ ֶ◌ ,
נקראָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
חצאי
אחד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
תחב ◌ִרים ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
כש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אחדּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
וחצי ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָ
חצי ג ּוףִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ֲ ◌ִ
ועכשו ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אחדָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
נקרא ◌ֶ ◌ָ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחדָ◌ ְ◌ ,
נעשים גּ ּוף ◌ֶ ◌ָ
ג ּוףׂ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ראל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
הדּ ◌ָבר ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
אחדְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
נקרא ◌ֶ ◌ָ
ה ּוא א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
וה ◌ֵ.ם
נפרדַ◌ ְ◌ ,
וה ◌ִ ּז ּו ּוג ◌ִ ◌ְ
למעלהַ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ
מתי ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
אחד?
יק ◌ֵרא ◌ֶ ◌ָ
אחדּ .ו ◌ָ ◌ַ
נקרא ◌ֶ ◌ָ
נמצא ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כאחדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
ויז ◌ַדּ ◌ְ ּוג ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֶלְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בירה ּ◌ִת ◌ָּמ ◌ֵצא ◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
הגּ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
המל ּו ◌ָכה? זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
המל ּו ◌ָכהִ◌ .מי ◌ַ ּ◌ְ
והיתה ◌ַלה' ◌ַ ּ◌ְ
)עובדיה א( ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחד
יהיה ה' ◌ֶ ◌ָ
קש ּו ◌ָרה ◌ָ ּב ּהָ◌ ,אז )זכריה יד( ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ְלכ ּות ◌ְ ׁ
אחים ◌ַגּ ם
הנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב וּ ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֶזהֵ◌ ִ◌ ,
אחדַ◌ ְ◌ .
ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
מש ◌ַחת
הטוֹ ב? ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ִ ׁ ◌ְ
הטוֹ ב ◌ַעל ◌ָ ֹ ׁ
יחדַּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ
)מן ◌ַ ּ
הראשִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ַ ּ
מהעתיק ◌ַ ◌ָ ּ
נהר
מצא ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
פע ◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ֵ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
קד ׁש ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
ֹ ◌ֶ
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פע
להדליק ◌ְמנוֹ רוֹ תְ◌ ,ואוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
הב ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יניק ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵמ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
לכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָקן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִמ ◌ָ.ם
מראשוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ֶלּ ,,ו ◌ֵ ֹ ׁ
ראש ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַעל ֹ ׁ
מתלב ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ .זה ּו
המ ◌ֶלּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
פע ◌ְ ◌ָ
ׁשוֹ ◌ֵ ◌ַ
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶּ
ממ ׁשּ ֵ◌ ְ◌ ,
ואל ּו ◌ֵהם
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ִמדּ וֹ ◌ָתיוַ◌ .על ּ ◌ִפי ◌ִמדּ וֹ ◌ָתיו ◌ַ ◌ָּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
בהם.
נמצא ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ֵ
תרי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
לבר,
רדים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מחת ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת א יוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ִ ׂ
ה.פע ◌ְ ◌ָ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ַ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָּ
תרים ◌ַ ◌ְ ּ
הלל ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל
הכ ◌ָ ◌ִ
אלא ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ְּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ִמדּ וֹ ◌ָתיוַ◌ .על ּ ◌ִפי
◌ַ ◌ֶּ
היה.
בניו ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
אהרן ּו ◌ָ ◌ָ
אמר )במדבר ד( ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ודּ איְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ִמדּ וֹ ◌ָתיו ◌ַ ◌ַ
להמציא
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יע ◌ְ ◌ָ
מש ּ ◌ִפ ◌ַ
◌ָ ּכַ◌ ,על ּ ◌ִפי ◌ִמדּ וֹ ◌ָתיו יוֹ ◌ֵרד ּו ◌ַ ׁ ◌ְ
ברכוֹ ת ◌ְ ◌ָּ◌ 4
זמיןַ◌ ,עד
הטוֹ ב ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵאינוֹ ◌ָ ◌ִ
ראהֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ,
לכלםּ .ובא ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
ה.מן ◌ַ ּ
ונפגּ ׁ ◌ִשים ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה.
היתה עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מטה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
העבוֹ ◌ָדה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֲ
למעלה
יש ◌ַּמח ◌ֵלבֶ◌ ׁ .ש ◌ֶמן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קטרת ◌ְ ◌ַ ׂ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי כז( ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ּו ◌ְ ֶֹ ◌
זקפ ּו
ורבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ְ
אחא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ָ ◌ָ
הכֹלּ ִ◌ ַ◌ .
מחת ◌ַ ּ
ש ◌ְ ◌ַ
אזי זוֹ ◌ִ ׂ
למטהַ◌ ֲ◌ ,
ּו ◌ְ ֶֹ ◌
קטרת ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אבא.
לר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
ָידיםְ◌ ,והוֹ ד ּו ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ִ
יחד וגו'
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
היה
אחת ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ ּ ,פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
פ' אחרי מות )דף נ"טָ◌ׁ [(:ש ◌ִנינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ייסא
רבי ◌ֵ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ִ ּ
לפני )הלכו אצל( ◌ַ ◌ִּ
למטרּ ָ◌ ,בא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
צריָ◌ ,העוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
לראוֹ ת ◌ֶאת
היה הוֹ ◌ֵלְ◌ ִ◌ ,
מצא ּוה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
החבריםָ◌ ְ◌ .
חזק ◌ָ ּיה ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ְורבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ִ ּ
ראה אוֹ ◌ָתם,
אלעזר ◌ְּבנוֹ ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ורבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יאיר ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
נחס ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ִ
ַרבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
המ ◌ֲעלוֹ ת ◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב וּ ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים
ואמר) ,תהלים קלג( ׁ ◌ִשיר ◌ַ ּ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אמר
יחד? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
יחדַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
יחים
מש ◌ִגּ ◌ִ
אחדְ◌ ׁ ַ◌ ,
אחד ◌ִעם ◌ֶ ◌ָ
אחיוְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ֶ ◌ָ
איש ◌ֶאל ◌ָ ◌ִ
פניהם ◌ִ ׁ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
)קלג ,א( ] :זוהר ח"ג
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מחזיר ּ ◌ָפ ◌ָניו
פניםּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעיםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ּ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
נספה ◌ְ ּבא
קבה  -אוֹ י ◌ָלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָאז ◌ָ ּכת ּוב) ,משלייג( ◌ְ ◌ֵוי ׁש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ֶ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ִמן ◌ַ ◌ְ
צדק וּ ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט ◌ְמכוֹ ן
וכת ּוב )תהלים פט( ◌ֶ ◌ֶ
ודּ איָ◌ ְ◌ .
מש ּ ◌ָפט ◌ַ ◌ַ
מש ּ ◌ָפטּ ְ◌ .בא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ׁ ◌ְ
מצ ◌ֶדק -
כש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לכים ◌ֶזה ◌ְּב ◌ִלי ◌ֶזהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
סאֶ◌ ׁ ,$ש6א הוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ִכ ◌ְ ◌ֶ
מתרחק ◌ִ ◌ֶ ּ
אוֹ י ◌ָלעוֹ ◌ָלם) .אז כתוב )משלי יג( ויש נספה בלא משפט(.
קבה.
הנּ ◌ֵ ◌ָ
אתם ◌ַעל ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר א ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ִעם ◌ַ ◌ְ
אתם ◌ָ ּב ◌ֶ
ראיתי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
ועכ ׁ ◌ָשו ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ַה ּיוֹ ם
אלי ְ◌ ׁ -שב ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אתם ◌ֵ ◌ַ
לשם ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶ
אמרִ◌ ,אם ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
לתוֹ ◌ָרה
ואם ◌ַ ּ
לשרוֹ תִ◌ ְ◌ .
פנים ◌ִ ׁ ◌ְ
הכל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
חזר ◌ַ ּ ֹ
לתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
הסת ◌ַּכ ◌ְ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לפני מוֹ ◌ֵרנ ּוִ◌ ,י ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ֵמט
לכל ◌ָ ּבאנ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר ּו לוֹ ֹ ּ ַ◌ ,
לפניְ◌ ָ◌ .
אתם ְ◌ ׁ -שב ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֶ
לפני
נשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואנ ּו ◌ֵ ׁ ◌ֵ
החבריםָ◌ ְ◌ ,
לאחינ ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לב*ר ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מאתנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אחד ◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָ
אני
ואמר) ,שיר א( ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
לכיםָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מוֹ ◌ֵרנ ּוַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
אמרה ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
לים ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ ָ◌ .
ְונאוה ◌ְ ּבנוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה.
מצווֹ ת ◌ַ ּ
אני ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
ונאוה ◌ֲ ◌ִ
אני ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּותָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ׁ :שחוֹ ◌ָרה ◌ֲ ◌ִ
קדר,
אהלי ◌ֵ ◌ָ
זבים אוֹ ◌ָתםְּ◌ .כ ◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
ראל ◌ַּב ◌ָגּ ל ּותֵ◌ ,אין עוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ַאף ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה
ניהם ּ◌ָת ◌ִמידִ◌ ְ◌ ,
קדּ ◌ִמים ּ ◌ְפ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ְקט ּו ◌ָרה )הרים( ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ְ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
לטהרֶ◌ ׁ ,
ה.מים ◌ָ ֹ ◌ַ
מראה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מהְּ◌ ,כאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
 ◌ִּכ ◌ִיריעוֹ ת ׁ ◌ְש ֹהט ◌ַעם
אני ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ֶֹ ◌
ראני ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
יריעהַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 4
מים ◌ַּכ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
קד( נוֹ ◌ֶטה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
חרחרתָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
חרחרת.
אני ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ֶֹ ◌
ראני? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
)אני שחרחרת משום שזפתני( ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ִ◌ 4
להאיר ◌ִלי ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
ה.מש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עלי ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
הסת ◌ֵּכל ◌ָ ◌ַ
ה.משֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
.זפתני ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ׁ◌ֶש ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
נחר ּו ◌ִביִ◌ .מי ◌ֵהם אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני
אמי ◌ִ ◌ֲ
ראל אוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ַמה ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מרים? ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ִּ
אמי? ◌ֵ ּ
הע ּ◌ִמים.
המגנּ ים ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
הגּ דוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הממ ◌ִנּ ים ◌ַ ◌ְ
אל ּו ◌ַ ◌ְ ◌4
◌ִ ◌ִּ
הש ◌ִלי,
אמר )איכה ב( ◌ִ ׁ ◌ְ
ממ ׁשְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אחרּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ִ ּ◌ִ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אמי ◌ַ ◌ָּ
מני
ש ◌ִ◌ 4
ארץׂ ָ◌ ,
מ.מים ◌ֶ ◌ֶ
הש ◌ִליִ◌ ַ◌ ָ◌ ִ◌ ,
כש ◌ִ ׁ ◌ְ
ארץ ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מ.מים ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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נטר ּ◌ִתי.
רמי ׁ ◌ֶש ◌ִּלי א ◌ָ ◌ָ ◌ְ
הט ◌ַעם? ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ְ ◌ִ
הכ ◌ָ ◌ִ
נטרה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
ֹ ◌ֵ ◌ָ
רמיםָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
ארץ
עליְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמרְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ָס ◌ָרה ◌ֶ ◌ֶ
הס ◌ִּכימ ּו ◌ָ ◌ַ
ודּ אי ◌ִ ◌ְ
אמי ◌ַ ◌ַ
ְוש ◌ִנינ ּוּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ִ ּ◌ִ
◌ ׁ ◌ָ
ות ּ◌ַת ◌ַ ּצב ◌ֲ ֹ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות ב( ◌ַ ּ◌ֵ
מ.מיםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
אחתוֹ
הנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת
ודּ איֵ◌ ִ◌ ,
נאמר ◌ַ ◌ַ
וכאן ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מרחקָ◌ ְ◌ .
◌ֵ ◌ָ ֹ
ארנ ּו )וכאן בארנו(ַ◌ ,גּ ם ◌ָ ◌ַ
בהם ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
יחדּ .ו ◌ָ ◌ֶ
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ
יחדְּ◌ ,כמוֹ
כלל,
אחים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
ואף ◌ַגּ ם ּ ֹזאת ◌ִּב ◌ְהיוֹ ◌ָתםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
אמר )ויקרא כו( ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָכל
להכליל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַגּ םִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הנּ ה ◌ַמה ּטוֹ ב
אחר ◌ִ ◌ֵ
נמצא ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ה.לטוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ◌ְ
וּ ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ◌ְוגוֹ ' ּ ֵ◌ -
החברים ◌ְ ּב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים
אל ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אנשים
נראים ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
התחלה ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נפרדים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהַּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכ ,חוֹ ◌ְ ◌ִזרים
להרג ◌ֶזה ◌ֶאת ◌ֶזהַ◌ ַ◌ .
קרב ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ִצים ◌ַ ◌ֲ ֹ
רכי ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ואחוהָ◌ .מה אוֹ ◌ֵמר ◌ַ ◌ָ ּ
הנּ ה ◌ַמה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ִ ◌ֵ
לאהבה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עמ ◌ֶהם
יחדַ◌ .גּ ם ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
אחים ◌ַגּ ם ◌ָ ◌ַ
ּטוֹ ב ּו ◌ַמה ◌ָנּ ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ◌ִ
להכליל ◌ִ ◌ָּ
כינהְ◌ .וא עוֹ דֶ◌ ,א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
מק ׁ ◌ִשיב
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )מלאכי
מח ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
וש ◌ֵ ◌ַ
ויש לוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
נחת ◌ְ ◌ָ ׂ
לדבריהםׁ ֵ◌ ְ◌ ,
קשב ה' ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ָמע
רעה ּו ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ׁ ◌ֵ
איש ◌ֶאל ◌ֵ ◌ֵ
יראי ה' ◌ִ ׁ
ג( ◌ָאז ◌ִ ◌ְנד ◌ְ ּבר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
החברים ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכאן,
ואתם ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לפניו ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
זכרוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ספר ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ ּכ ◌ֵתב ◌ֵ ◌ֶ
מכאן
לכןּ ָ◌ ,כַ◌ ,גּ ם ◌ִ ◌ָ ּ
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
ואהבה ◌ִ ּ ֶֹ
חביב ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הייתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ
ָוהלאה א ◌ִת ּ ◌ָפ ◌ְרד ּו ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בגללכם ׁ ◌ָשלוֹ ם
וימ ◌ֵצא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
יקרא ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עמ ◌ֶכםָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִי ◌ְ ׂ
עליכם ׁ ◌ָשלוֹ םָּ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ש ◌ַמח ◌ִ ◌ָּ
אד ◌ְּב ◌ָרה
ורעי ◌ֲ ◌ַ
אחי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,תהלים קכב( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ָנא ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּב.$
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I

 Iזוהר תהלים I


I

חיּ ים ◌ַעד ◌ָהעוֹ ◌ָלם
רכה ◌ַ ◌ִ
הב ◌ָ ◌ָ
◌ִ ּכי ׁ ◌ָשם ◌ִצ ◌ָ ּוה ה' ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ּ
ברים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
דבר ה'
היה ◌ְ ◌ַ
האלה ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ַ ◌ְ
בראשית פ' לך לך )דף פחַ◌ ַ◌ [(.
ועלי
אני ◌ְלדוֹ ◌ִדי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אברם ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,שיר ז( ◌ֲ ◌ִ
◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצא
מטה ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
התעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
אבל ◌ַ ּב ◌ִ ◌ְ
רש ּו ◌ָהָ◌ ֲ◌ ,
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָקתוֹ ֵ◌ ֲ◌ .
למעלה ◌ַעד
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ההתעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ִ ◌ְ
נמצאוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ְּב ◌ַמה
מעלה א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למטהְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
אמר
בדיה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מאשת עוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ֵ ◌ֵ ׁ ◌ֶ
ריקןַ◌ ִ◌ .
ואינוֹ ◌ֵ ◌ָ
ממ ׁשֵ◌ ְ◌ ,
◌ֶּ ֵ◌ .י ׁש ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
הרי
הגּ ◌ִידי ◌ִלי ◌ַמה ◌ֶ ּי ׁש ◌ָלַּ◌ ,ב ◌ָ ּב ◌ִיתֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
אלי ׁ ◌ָשע )מלכים ב ד( ◌ַ ◌ִ
לה ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ּ
לחן ◌ֵריק ◌ְוא ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם
אינן ׁשוֹ רוֹ ת ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ
מעלה ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ
כל ◌ַ ּב ◌ַ ּב ◌ִית ◌ִּכי ◌ִאם ◌ָאס ּו,
פחתֹ ,
אמר ◌ֵאין ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ת ◌ֶ
◌ֵריקַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַו ּ ֹ
ּ
ׁ ◌ָש ◌ֶמןַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ָאס ּוָּ◌ ֶ◌ ?,
ה.מן ◌ַה ◌ֶזה
ה.ע ּור ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אמרה לוֹ ִ◌ ַ◌ ,
אלא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
הרי
נחמת ◌ִניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ָל ּהַ◌ּ ְ◌ ַ◌ ִ◌ ,
קט ◌ָנּ הַ◌ ָ◌ .
אצבע ◌ְ ◌ַ
יחת ◌ֶ ◌ְ ◌ַּ
אלא ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ַ
אבל
מעלה ◌ְּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֵריקָ◌ ֲ◌ ,
הב ◌ָרכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ישר ּו ◌ַ ◌ְּ
ידע ּ◌ִתי ◌ֵאיְ◌ ׁ ִ◌ ,
א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ּ
ּ
מנּ ◌ִין
עכ ׁ ◌ָשו ׁ ◌ֶש ◌ֵי ׁש ◌ָלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶמןֶ◌ ,זה ּו ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ָּמ ◌ְצא ּו בוֹ ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תַ◌ ִ◌ .
◌ַ ◌ְ
הטוֹ ב ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְבסוֹ פוֹ ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב?
◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלג( ◌ַּכ ◌ֶ ◌ֶ
)מן ◌ַ ּ
ּ
במקוֹ ם
הב ◌ָ ◌ָ
צוּ ה ה' ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
)שם( ◌ִּכי ׁ ◌ָשם ◌ִ ◌ָ
רכה ◌ַח ◌ִיים ◌ַעד ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ַ ◌ָּ
◌ַה ◌ֶ ּזה ׁשוֹ רוֹ ת ◌ַה ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת] .ונתבאר[.
)קלג ,ג( ] :זוהר

f
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יהו
המ£עלוֹ ת ¦ה ּ¥נה ּ¨ב §רכ ּו ¤את § ¨Ÿ
א ׁ ¦שיר © ּ©
יהו
העמדים ּ§ב ¥בית § ¨Ÿ
יהו  ¨ ¦ § Ÿ
עבדי § ¨Ÿ
ּ¨כל © § ¥
 ּ©ב ּ¥לילוֹ ת:

I

 Iשימוש תהלים I

לאומרו קודם התלמוד
הנה ברכו את ה' )קלד ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלד[ טוב לומר אותו
קודם תלמודו.

I

I

 Iזוהר תהלים I

הררי ◌ִצ ּיוֹ ןְ◌ ,וא ◌ָכת ּוב
חרמוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ ֵֹי ◌רד ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אמר) ,שם( ◌ְּכ ◌ַטל ◌ֶ ◌ְ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
אלא ◌ַטל? ◌ֶ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ֶ ◌ָּ
הטל ה ּוא
אלא ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ְוה ּוא ◌ַטל .אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
הטיל ◌ַ ◌ָ ּ
ה.מן
העליוֹ ןֶ◌ ׁ .שאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
מה.מן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּ◌ִ
צדדים -
לש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והלכ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
וש ◌ֶמןְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיןְ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִנים ◌ֵהם ִ◌ ַ◌ -יין ◌ְ ׁ ◌ֶ
יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ַ
מצד ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין יוֹ ◌ְצאוֹ ת
לצד ◌ָ ◌ִ
וה.מן ◌ְ ◌ַ
מאלֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
לצד ◌ְ ׂ
◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין ◌ְ ◌ַ
ימיןּ .ו ◌ִ ◌ַ ּ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשהּ .ו ◌ִמּ .ום
נמ ׁ ◌ַש ◌ַחת ◌ַ ּ◌ַ
מ.ם ◌ִ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ ,ו ◌ִ ◌ָ
למעלה
מזמן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ ֶ◌ ַ◌ ,
למטה ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
נתקן ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה.מן ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ה.מן ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ה.מן ◌ַה ◌ֶ ּזה
מההתעוֹ ◌ְרר ּות ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ראהְ◌ ִ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
הב ◌ָרכוֹ תֹ ּ .
הרקת ◌ַ ◌ְּ
◌ֲ ◌ָ ◌ַ
מנּ ◌ִין
להתב ◌ֵר] ,על[ ◌ְ ּבנוֹ ַ◌ ִ◌ .
להריק ◌ַעל ◌ָדּ ◌ִוד ּו ׁ ◌ְש ֹ
מעלה ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
וכת ּוב ׁ ◌ָשם
עמדָ◌ ְ◌ ,
ה.מןּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָ ּכאן ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
עמד ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
לנס ◌ַע ◌ִּמים.
עמד ◌ְ ◌ֵ
אשר ֹ ◌ֵ
ש ◌ֶר ׁש ◌ִי ׁ ◌ַשי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
)ישעיה יא( ׁ ֹ

הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
לברֶ 3את ַ ָ
ּכּלם ְרא ִּויים ְ ָ ֵ
ֹולםָ ֻ ,
אדם ָּבע ָ
ָּכל ָ ָ
עבדי ה' ◌ְוגוֹ ' )קלד ,א( :
◌ִה ◌ֵנּ ה ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה' ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הנּ ה ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת
ואמר) ,תהלים קלד( ◌ִ ◌ֵ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
)דף קלוָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִּ

]זוהר ח"א פ' תולדות
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 Iזוהר תהלים I

יברכ%
§ ¨§ ¤

I

ראהִ◌ ,ה ◌ֵנּ ה
בא ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ ֹ
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵּב ◌ֲאר ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
עבדי ה' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ ַ◌ .
ה' ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא?
◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה'ּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראלַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
ש ◌ָ ◌ֵ
אדם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
עבדי ה'ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
רכה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ,ה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
תה
והת ◌ְ ּ
העליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
יתב ◌ְרכ ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בילם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ ◌ֶש ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים ◌ַמה ◌ִהיא? אוֹ ◌ָ ּ
עבדי ה'ְ◌ ,וא ◌ָּ◌ 4
רכה?
רכתם ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
כלםּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ברכים אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
העמדים ◌ְּב ◌ֵבית ה' ◌ַּב ◌ֵּלילוֹ תֶּ◌ ֵ◌ .
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
אלה ◌ֵהם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
לקרא ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהּ ֵ◌ ,
מדים ◌ְ ּב ◌ֵבית ה' ◌ַּב ◌ֵּלילוֹ ת,
אל ּו עוֹ ◌ְ ◌ִ
ררים ◌ִ ◌ְ ֹ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ◌ְ
הרי ◌ָאז ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ָ ּ
יקים ◌ְ ּב ◌ַגן
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
עש ◌ַע ◌ִעם ◌ַ ◌ַ ּ
עדן.
◌ֵ ◌ֶ

הּלילה
ּבחצֹות ַ ַ ְ ָ
ֹומדים ַ ֲ
ֹותם ֶׁשע ְ ִ
האמּונה א ָ
ּבני ָ ֱ ָ
ֹותם ְ ֵ
ּׁשבח ֶׁשל א ָ
ֶַ
ּבּתֹורה
לעסק ַ ָ
ֲַ ֹ
ברכ ּו ◌ֶאת ה' ◌ְוגוֹ ' )קלד ,ג( ] :זוהר ח"ג פ' ויקרא
קד ׁש ּו ◌ָ ◌ְ
ידיכם ֹ ◌ֶ
שׂ א ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ
יצחקָ◌ .קמ ּו
לפני ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
)דף י"גּ ִ◌ ◌ [(.
ואמר) ,תהלים קלד(
יצחק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ללמד ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
ילה ◌ִ ◌ְ ֹ
הל ◌ְ ◌ָ
בחצוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ֲ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּו
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֲ ◌ֵ
עבדי ה' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ ַ◌ .
הנּ ה ◌ָ ּב ◌ְרכוּ ◌ֶאת ה' ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ֵ
ה.בח ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
אבל ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
נתב ◌ֵארָ◌ ֲ◌ ,
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
החברים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנה? אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
האמ ּו ◌ָנהּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
◌ָ ◌ֱ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
וה.בח ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ .
ליחד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
דעים ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְויוֹ ◌ְ ◌ִ
מדים ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
לעסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
ילה ◌ַ ◌ֲ ֹ
הל ◌ְ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנה ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֱ
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I

לש ◌ֵּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
דברי
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ְ ׁ ◌ַ
יש ◌ָ ◌ֵ
כנסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ְונד ◌ָ ּב ◌ִקים ◌ִּב ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ִ ◌ְ
תוֹ ◌ָרה.
לעסק ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְורוּ ◌ַח
ילה ◌ַ ◌ֲ ֹ
הל ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ָקם ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
ראהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
מדת
תה ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הל ◌ְ ◌ָ
ררת ◌ַּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָצפוֹ ן ◌ִ ◌ְ
ילה ,אוֹ ◌ָ ּ
מש ◌ַּב ◌ַחת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
מדתַּ◌ ,כ ◌ָּמה
בש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ אּ .ו ◌ְ ׁ ◌ָ
וּ ◌ְ ׁ ◌ַ
עמ ּה ◌ִּב ◌ְמקוֹ ◌ָמםּ ָ◌ 4◌ ְ◌ ,
מתחילים
וכלם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רבבוֹ ת עוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מדים ◌ִ ◌ָּ
אלפים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
וקם ◌ַ ּב ◌ֲחצוֹ ת ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
ילה
הל ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש .אוֹ תוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה ◌ְ ◌ָ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
לעסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ ָ◌ ַ◌ ,
מקשיב לוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָה,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ֹ
יבים ◌ְלקוֹ ◌ֵל,
מקש ◌ִ
חברים ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שיר ח( ◌ַה ּיוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַ ּב ◌ַגּ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
וכל ◌ְּב ◌ֵני ◌ַה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
מעלה ◌ְ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתם א ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מיעניָ◌ ְ◌ .
הש ◌ִ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ְ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ׁ ◌ֶשל
ככים ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ַ ּ◌ִ
לרבוֹ ◌ָנםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
זמ ◌ִרים ◌ְ ◌ִ ּ
ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ּ◌ְ
הנּ ה
מרים) :תהלים קלד( ◌ִ ◌ֵ
מכריזים ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
בתוֹ ◌ָרהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
עסק ּו ◌ַ ּ
אתם ׁ ◌ַש ◌ְּבח ּו
אתם ◌ָ ּב ◌ְרכ ּו ◌ֶאת ה'ֶ◌ּ ַ◌ ,
עבדי ה'ֶ◌ּ ַ◌ .
◌ָ ּב ◌ְרכוּ ◌ֶאת ה' ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הא ◌ֶ ּי ◌ֶלת
תה ◌ָ ◌ַ
עטר ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
אתם ◌ַ ּ◌ְ
הקדוֹ ׁשֶ◌ּ ַ◌ ,
◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
המ ◌ֶלְ◌ .,ואוֹ ◌ָ ּ
ראה
מרתֵ◌ ְ◌ :
המ ◌ֶלְ◌ ,ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
מדת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אדםְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתעט ◌ֶרת ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
אליּ .,ו ◌ִמי
רר ּ◌ִתי ◌ֵ ◌ֶ
התעוֹ ◌ַ ◌ְ
איזה ◌ֵבן ◌ִ ◌ְ
לפניְּ◌ ,,ב ◌ֵ ◌ֶ
אתי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
איזה ◌ֵבן ◌ָ ּב ◌ִ
◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ֶלְ◌ ?,וחוֹ ◌ֵזר ◌ְואוֹ ◌ֵמר,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
ה.בח ◌ּ4כ ּלוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵהם ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶ ◌ַ
עבדי ה'ּ ֵ◌ ,
מדים ◌ְ ּב ◌ֵבית ה' ◌ַ ּב ּ◌ֵלילוֹ תּ ֵ◌ ,
אל ּו
נקראים ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם(
רכהֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶ
ברכתם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ,,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְרא ּו ◌ִיים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶל,
ברכ ּו ◌ֶאת ה' ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ּ ַ◌ .
קד ׁש ּו ◌ָ ◌ְ
ידיכם ֶֹ ◌
שא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ׂ
אתם ◌ְרא ּו ◌ִיים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ָ ּ
רכה ◌ִהיא.
ידיכם ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
רכה ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
והב ◌ָ ◌ָ
ידיכםּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יתב ◌ֵרַ◌ ,על ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הנּ ◌ַחל
עין ◌ַ ◌ַ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ַ
המקוֹ ם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
קדשַ◌ .מה ּו ֶֹ ◌ ׁ
ידיכם ֶֹ ◌ ׁ
◌ְשׂ א ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
קדש? ◌ַ ◌ָּ
להשקוֹ ת.
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
יצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ונהר ֹ ◌ֵ
העמק יוֹ ◌ֵצא ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ֹ
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קד ׁש.
ידיכם ֶֹ ◌
שא ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
עליוֹ ןִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכׂ ְ◌ ,
קד ׁש ◌ֶ ◌ְ
קרא ֶֹ ◌
ְועדן ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵ ◌ֶ
יברכ ,ה'
עליו? ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
כריזים ◌ָ ◌ָ
לזהַ◌ ,מה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
שה ◌ֵּכן ◌ְוזוֹ ◌ֶכה ◌ָ ◌ֶ
ואדם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרא
תברֶ◌ ,את ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִמ ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אתה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מצ ּיוֹ ןָ◌ּ ַ◌ ,
◌ִ ◌ִ ּ
אתה
קרא ◌ִצ ּיוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ָ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ןְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קד ׁש ◌ֶ ◌ְ
ֹ ◌ֶ
יבר ,אוֹ ◌ְתָּ◌ ִ◌ ,
כאחד
היה ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
כאחדְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ִ ּז ּו ּוג ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶכם ◌ָ ◌ָ
תב ◌ְרכ ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
בירה ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
ְוהגּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
רכת ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,,כֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ֶ
מצ ּיוֹ ן
יזמין ◌ְלּ ְ◌ ,ב ◌ָרכוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יברכ ,ה' ◌ִ ◌ִ ּ
לים? אוֹ ◌ָתן ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
ראה ◌ְ ּבט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלםִ◌ .מי ה ּוא ט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ
צדּ יק ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה.
רגּ ת ◌ַ ◌ִ
תה ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
מהמ ◌ֶלַ◌ ,על ◌ְ ◌ֵידי אוֹ ◌ָ ּ
לה ◌ֵ ◌ַ ◌ֶּ
ׁ◌ֶש ּיוֹ ◌ְצאוֹ ת ◌ָ ּ
והכל ◌ָדּ ◌ָבר
ראה ◌ְּבט ּוב ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
יברכ ,ה' ◌ִמ ◌ִ ּצ ּיון ּו ◌ְ ◌ֵ
ְועל ◌ֵּכןְ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ַ
יפהַ◌ ,מה
לבניֶ◌ ָ◌ - ,
בנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראה ◌ָ ◌ִ
לבניְ◌ $וגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ◌ֵ
בנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראה ◌ָ ◌ִ
אחד .וּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
ראל? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ִמּ .ום
ש ◌ָ ◌ֵ
ראל? ◌ַמה ◌ָ ּצ ◌ִריּ ָ◌ ,כאן ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ֶ ּזה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַעל ◌ִי ◌ְ ׂ
מר ◌ֶּבה
לכל ◌ֶזהְ◌ ַ◌ ,
אשר ה ּוא זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ◌ָ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
רבה ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ ּ
וה.לוֹ ם ה ּוא
סתםָ◌ ַ◌ ְ◌ .
ראלָ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
למטהָ◌ ׁ .שלוֹ ם ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ותחתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבח ה ּוא ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת,
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
בחם ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ְ ◌ָ
עז
מרבים ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כט( ה' ֹ
ודברי תוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ב.לוֹ ם.
עמוֹ ◌ַ ◌ָ
לעמוֹ ◌ִי ּ◌ֵתן ה' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יברֶ◌ ,את ◌ַ ּ
◌ְ ◌ַ ּ
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יהו  © §
הלל ּו ¤את ׁ¥שם § ¨Ÿ
יה © §
א ©§
הלל ּו¨ ּ
יהו
עמדים ּ§ב ¥בית § ¨Ÿ
ש ¦ §Ÿ
יהו  :ב ׁ¤
עבדי § ¨Ÿ
© §¥
יה ּ¦כי טוֹ ב
אהינ ּו  :ג © §
חצרוֹ ת ּ¥בית ¡ ¥
 ּ§ב © §
הלל ּו¨ ּ
נעים :ד ּ¦כי © Ÿ £
זמר ּו ¦ ׁ §
יהו  © ּ§
§ ¨Ÿ
יעקב ּ¨ב ©חר לוֹ
לשמוֹ ּ¦כי ¨ ¦
יהו
ידעתי ּ¦כי ¨גדוֹ ל § ¨Ÿ
אני ¨ © § ּ¦
לסגלתוֹ  :ה ּ¦כי ¦ £
ראל ¦ § ¨ּ ª
ישׂ ¨ ¥
יה ¦ §
¨ּ

I

I

 Iשימוש תהלים I
למי שיש לו מחשבת עבודה זרה שישוב בתשובה

הללו את שם ה' )קלה ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלה[ לשוב בתשובה
שלמה לפני ה' .יאמר אותו בכל יום אחר תפלתו בשחרית במנחה
ובערבית ורוח נכון יתחדש בקרבו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּבחר ֶאת
בחר ֶאת ִמי ִ -אם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָ ַ
ידענּו ִמי ָ ַ
ֹלא ָ ַ ְ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ּבחר לֹו ֶאת ַ ָ
יעקב ָ ַ
יעקבִ ,אם ַ ֲ ֹ
ֲַ ֹ
לסגלּ תוֹ )קלה ,ד( :
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 6
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשר ּו ◌ַח
חמנה? ּבֹא ◌ְ ◌ֵ
חמנה ַ◌ -מה ◌ֶ ּזה ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
)דף קסאַ◌ [(:ו ◌ֵ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ִקים,
נמש ◌ִכים ◌ַלח ּוץ ◌ְוא ◌ַ ׁ ◌ְ
פאים ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
המ ◌ִים קוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָצפוֹ ן נוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבתַּ◌ ַ◌ ,
המ ◌ִים.
מקפיא ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
הצפוֹ ן ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
הדּ ין ּ◌ָתל ּויֹ ְ◌ ,
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
וקר ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
והק ּ ◌ָפאוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם
הדּ רוֹ םְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ררת ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מתחמ ◌ִמים ◌ַ ◌ַּ
הדּ רוֹ ם
החם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ
מש ◌ִקיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ֹ
פעיםָ◌ .אז ◌ַה ּכֹל ◌ְ◌ ׁ 4
ושוֹ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ֵבר ◌ְ ׁ
מחים ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ֵ ◌ִ
מתחמ ◌ִמים ּו ◌ְ ׂ
וכ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
המ ◌ִים4◌ ְ◌ ,
מפש ◌ִירים ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לש ּתוֹ ת ◌ֵמאוֹ תוֹ
חמנה.
ראשוֹ ◌ָנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להם ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
היה ◌ָ ◌ֶ
הצפוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
הקר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ

]זוהר ח"א פ' ויצא
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I

ועל
נקבוֹ תַ◌ ְ◌ .
והרי ]ולא[ ◌ָכת ּוב ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ֱחמ ּוֶ◌ .א ◌ָּלא ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ּ4כ ◌ָ ּלם ◌ְ ◌ֵ
חמנהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַו ◌ֵ ּי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חכמהֶ◌ ְ◌ ,
שה ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מע ◌ֶ ׂ
לע ׂ
התכ ◌ֵ ּון ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
שוֹ ת ◌ַ ◌ֲ
יעקב ◌ַ ◌ֲ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח לוֹ
יעקב ◌ַ ◌ַ ּ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר
ואמרִ◌ּ ,כי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לבנה ◌ַלח ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פ ◌ַתח ]רבי אלעזר[ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מקל ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ֹ
יהַ◌ ,עד ◌ָ ּכאן
ראהִּ◌ ,כי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לסגלתוֹ ּ .בא ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ּ ָ◌ -
יש ◌ָ ◌ֵ
לוֹ ◌ָי ּה ◌ִ ◌ְ ׂ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָ ּ
בחר ◌ֶאת ◌ִמי ִ◌ -אם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ַחר ◌ֶאת
ידענ ּו ◌ִמי ◌ָ ◌ַ
א ◌ָ ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ ֶ◌ ,
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
ממה
אלא ◌ִ ּ◌ַ
ַיעקבִ◌ ,אם ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ ◌ֲ ֹ
ידענ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
יעקב
נטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ֲ ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
הכת ּוב ◌ָ ◌ַ ◌ְ
.גּ ◌ָּלה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ִ
נחלתוֹ .
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
עמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְלגוֹ ◌ָרלוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לב( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
חלק ה' ◌ַ ּ

בהם
התרּצה ָ ֶ
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ִ ְ ַ ָ
יׂשראל ֶ ַ
חלקם ֶׁשל ִ ְ ָ ֵ
ׁשרי ֶ ְ ָ
ַא ְ ֵ
בחלקֹו
יהיּו ְ ֶ ְ
ׁשהם ִ ְ
חלק ְו ֶ ֵ
להם ֵ ֶ
ולהיֹות ָ ֶ
ּבהם ְ ִ ְ
להּדבק ָ ֶ
ְִֵָ
לסגלּ תוֹ )קלה ,ד( :
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 6
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
יה ◌ִ ◌ְ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָ ּ
אש ◌ֵרי
ראהְ◌ ׁ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
בתיו ֹ ּ -
מר ◌ְּכ ◌ָ
אפן ◌ַ ◌ְ
)דף מ"חְ◌ [(:ועוֹ ד ◌ַו ◌ָ ּי ◌ַסר ◌ֵאת ֹ ◌ַ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
להדּ ◌ֵבק
בהם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
התר ◌ָ ּצה ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים
בחלקוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
יהי ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
וש ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ
חלקֶ◌ ׁ ְ◌ ,
להם ◌ֵ ◌ֶ
ולהיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אהיכם.
בקים ◌ַ ּבה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ואתם ◌ַ ◌ְ
וכת ּוב )שם ד( ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
תדבק ּוןָ◌ ְ◌ .
יג( ּובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
וכת ּוב ◌ִּכי
יהָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב )תהלים קלה( ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ממ ׁשָ◌ ְ◌ .
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ּבה' ◌ַ ◌ָּ
נחלתוֹ ֶ◌ ׁ .שהוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתם ◌ִמ ◌ֶ ּז ◌ַרע ◌ָקדוֹ ׁש
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
חלק ה' ◌ַע ּמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֵ ◌ֶ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְגּ נ ּו ◌ָזה
להם ּתוֹ ◌ָרה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֶ ◌ְ
נתן ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
חלקוֹ ַ◌ ְ◌ ,
להיוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
נאמרּ .ו ◌ִמּ .ום
והרי ◌ֶזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אלפ ◌ִים ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
ולדבק ◌ָ ּב ּה.
אחריה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
ללכת ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
ראל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
תה ◌ְ ◌ִ
אהבתוֹ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נתן אוֹ ◌ָ ּ
]זוהר ח"ב פ' בשלח

ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 6
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לסגלּ תוֹ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אמרַ◌ .דּ ◌ֵ ּבר ◌ֶאל ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
משה ּ◌ֵל ֹ
ַוידבר ה' ◌ֶאל ֹ ׁ ◌ֶ
)דף קכ"וֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ◌ [(:
)קלה ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה
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I

לבוֹ ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .ר ◌ִּבי ◌ִח ◌ָ ּייא
אשר ◌ִ ◌ְידּ ◌ֶבנּ ּו ◌ִ ּ
מאת ◌ָ ּכל ◌ִאי ׁש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ְויקח ּו ◌ִלי ּ◌ְתר ּו ◌ָמה ◌ֵ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָּ◌ 4
לסגלתוֹ ַּ◌ .כ ◌ָּמה
יש ◌ָ ◌ֵ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ִ ◌ְ ׂ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קלה( ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ורצה
בהם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התר ◌ָ ּצה ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
חביבים ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יחידי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם,
ועשה אוֹ ◌ָתם ◌ַעם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עמםׂ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לה ◌ָדּ ◌ֵבק ◌ָ ּב ◌ֶהם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
להתק.ר ◌ִ ◌ָּ
והם
ארץֵ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ראל גּ וֹ י ◌ֶ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
כעמְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב ז( ּו ◌ִמי ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה,
והתק ◌ְ.ר ּו בוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
התרצ ּו בוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
יטים
העמים ׁ ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
ונתן ◌ִ ׁ ◌ְ
עמוֹ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב )דברים לב( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
לש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
חלק ה' ◌ַ ּ
לחלקוֹ .
ראל ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
נטל ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
עליהםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ַ
ממ ◌ִנּ ים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌4
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ 6
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לסגלּ תוֹ
עליוֹ ן
יה  -סוֹ ד ◌ֶ ◌ְ
ראהִּ◌ ,כי ◌ַ ◌ֲ ֹ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
)דף קכ"וֹ ּ [(:
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָ ּ
ראלָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
הכל
נטל ◌ַ ּ ֹ
לסגלתוֹ ַ◌ ָ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
ונקרא ◌ִ ◌ְ ׂ
הש ◌ַלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למעלהֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ְ◌ ׁ 4
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר
ונש ◌ַלם ◌ַ ּב ּכֹלַ◌ ָ◌ .
למטהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
ונטל ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
למעלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונטל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דדיםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ּ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
קלפוֹ ת
האמ ּו ◌ָנה ּתוֹ ּ ִ◌ ְ◌ ,
חקיקוֹ ◌ָתיו ׁ ◌ֶשל סוֹ דוֹ ת ◌ָ ◌ֱ
חקק ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ָ◌ ,
והכל ◌ְ ּבסוֹ ד
למטהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וחקק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבסוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
וחקק ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש יהו"הֶ◌ ׁ ,ש.וֹ ◌ֵלט ◌ְּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ◌ָתיו
אחדְּ◌ ,בסוֹ ד ◌ִגּ ּל ּו ◌ֵפי ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
העליוֹ ן
נתקנ ּו ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ָ◌ -העוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מטהּ ,ו ◌ְבסוֹ ד ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
חתוֹ ן.
הת ◌ְ ּ
ְוהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ָ
)קלה ,ד( ] :זוהר ח"ב פ' תרומה

ראשוֹ ◌ָנה
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ׁ
נקדּ ה ◌ֶ ◌ְ
נתקן ◌ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל אוֹ ת י'ָ◌ 4◌ ְ◌ ,
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
והגּ נ ּוז ׁ ◌ֶש6א ◌ָיד ּו ◌ַעְ◌ ,וא עוֹ ◌ֵמד
סתר ◌ְ ◌ַ ◌ָ
הנּ ◌ְ ◌ָּ
מתוֹ ִ◌ ַ◌ ,
צאה ◌ִ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
סתר
האין סוֹ ףּ ,ו ◌ִמ ּתוֹ ֶ◌ ֵ◌ ,
על ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶשל סוֹ ד ◌ָ ◌ֵ
לה ◌ָ ּו ◌ַדע ◌ְוא נוֹ ◌ָדע ◌ְּכ ◌ָללִ◌ ֲ◌ ,
◌ְ ◌ִ
ונסתרּ ,כוֹ ◌ֵלל ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ְּכ ◌ַלל ◌ָ ּכל
אחד ◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
מאיר אוֹ ר ◌ֶ ◌ָ
◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
הכהִ◌ ֵ◌ ,
הכה ּבוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ָ ּ
נסתר ◌ִ ◌ָ ּ
◌ָהאוֹ רוֹ תּ .ו ◌ְבאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
האיר ּבוֹ
תהלים ספר חמישי | כח לחודש | מזמור קלה

1328

I

זוﬣר תהים
 Iזוהר תהלים I

סדר הלימוד

ליום ו אלול

I

לעדּ ּון,
אחד ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִעדּ ּון ◌ְ ◌ִ
יצא אוֹ ר ◌ֶ ◌ָ
ואז ◌ָ ◌ָ
האירָ◌ ְ◌ ,
◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ֵ ◌ִ
לגנז אוֹ ר ◌ַדּ ◌ִּקיק ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
עש ◌ַעֹ ְ◌ ִ◌ ,
לה ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
ונסתר ◌ְ ּבתוֹ  ,אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ רְ◌ .ואוֹ תוֹ
התק ◌ְ ּימ ּו )נרקמו( ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
נסתרַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לעדּ ּוןָּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אוֹ ר ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִעדּ ּון ◌ְ ◌ִ
ונתקנ ּו בוֹ
כנס
ׁ◌ִש ◌ָ.ה ◌ִרּ .ו ◌ִמים ׁ ◌ֶש6א ◌ְיד ּו ◌ִעיםְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ ָ◌ ,האוֹ ר
והאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ
לה ◌ָגּ ◌ֵנז ◌ִעדּ ּון ◌ְ ּב ◌ִעדּ ּון ,אוֹ ר ◌ְ ּבאוֹ רָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ
ואימתני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
התפ ◌ֵ.ט
ותקיף יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מפחיד ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הדּ ◌ִּקיק ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
נסתר ׁ ◌ֶש6א
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ,עוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
אחד ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ְ ◌ָ
שה עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָ
ְונע ◌ָ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
אלף ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ִרים
רבוֹ א ◌ֶ ◌ֶ
דרים ׁ ◌ֵש ׁש ◌ִ ּ
◌ָיד ּו ◌ַע ◌ְּכ ◌ָללּ ,ו ◌ְבתוֹ כוֹ ◌ָ ◌ִ
ונתקנ ּו
וכיון ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
העליוֹ נוֹ תָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
מחנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ַוחילוֹ ת ּו ◌ַ ◌ֲ
◌ ◌ֲ ◌ָ
התחב ◌ָרה
והם סוֹ ד ׁ ◌ֶשל אוֹ ת ◌ָוי"ו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אחדֵ◌ ְ◌ ,
חב ּור ◌ֶ ◌ָ
כאחדָ◌ ,אז ה ּוא ◌ִ ּ
◌ְ ◌ֶ ◌ָ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּהְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא
ואז ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
נסתרָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ָּ◌ 4
לשאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
לסגלתוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
יש ◌ָ ◌ֵ
י"הָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ׂ
ונתקן ◌ִ ּ
◌ָוי"ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ ּ ָ◌ ,
אלא ◌ַרק ◌ִ ◌ְ ◌ָּ◌ 4
לעלוֹ ת ◌ָ ּכָּ◌ ֶ◌ ,,
לסגלתוֹ ָ◌ ,מקוֹ ם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל
נת ◌ָנה ◌ְ ׁ
א ◌ִ ּ◌ְ
רש ּות ◌ַ ◌ֲ
למעלה
טלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מתוֹ ֶ◌ ,זה נוֹ ◌ְ ◌ִ
למטהּ ,ו ◌ִ ּ
◌ְוכוֹ ◌ֵנס ◌ַ ּ ֹ
הכלְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אבל א ◌ְ ◌ִ ּ
יעקבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
בגל ּוי ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטל ◌ַ ◌ֲ ֹ
הרצוֹ ןָ◌ ֲ◌ ,
סתר ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
ְויקח ּו ◌ִלי ּ◌ְתר ּו ◌ָמה.
◌ ◌ִ ◌ְ

סגּלה
נקראּו ְ ֻ ָ
האבֹות ִ ְ ְ
ׁשלׁשת ָ ָ
אמר לֹו ְ ֹ ֶ
לסגּלתֹו? ָ ַ
ַמה ֶּזה ִ ְ ֻ ָ
יה ◌ְוגוֹ ' )קלה ,ד( :
◌ִ ּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָ ּ
אזעם א
בה ◌ֵאל ּו ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ֹ
אקב א ◌ַק ּ ֹ
ואמר) ,במדבר כג( ◌ָמה ◌ֶ ּ ֹ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יש
למעלה ◌ֵ ׁ
למטהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
למעלה ◌ֵ ׁ
ראהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ָזעם ה'ּ .בא ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ַ
יש ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ראל ◌ֲאח ּו ◌ִזים
יש ◌ָ ◌ֵ
והעמיםׂ ְ◌ ִ◌ .
ראל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
למ ◌ָּטה ◌ִי ◌ְ ׂ
מאל ַ◌ ְ◌ -
ש ֹ
◌ ◌ִָימין ◌ְ ◌ֵוי ׁש ◌ְ ׂ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
הע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁשַ◌ ָ◌ .
קד ◌ַ.ת ◌ַ ּ◌ֶ
לימין ◌ִ ּב ◌ְ ◌4
◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכל ◌ַדּ ◌ְרגוֹ ת
למ ◌ָּטה ◌ִ ◌ָ ּ
וכ ◌ָּלם ◌ְ ◌ַ
מאה4◌ ְ◌ .
הט ◌ְ ◌ָ
לצד ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌4
מאלַ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
◌ִל ◌ְ ׂ
]זוהר ח"ג פ' במדבר )דף קי"ט[(:
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מהראש.
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֲאח ּוזוֹ ת זוֹ ◌ָ ּבזוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ְתל ּויוֹ ת ◌ֵ ◌ָ ֹ ׁ
וכל ◌ַ ◌ְ
ה*מאלָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ֹ
תחתוֹ ן.
סע ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְ ּ
הגּ ◌ֶון נוֹ ◌ֵ ◌ַ
סעְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ
הרא ׁש נוֹ ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ֹ
בדי
העמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָאח ּוז ּבוֹ ּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
מנהגים.
מאה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ 4◌ ,
הט ◌ְ ◌ָ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ַצד ◌ַ ּ◌ֵ
כוֹ ◌ָ ◌ִ
היה רוֹ ◌ֶאה
חתוֹ נוֹ תְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
הש ּ◌ַת ּ◌ֵמ ׁש ◌ְּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ
לעם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ֹ
להתנהג ◌ֶ ◌ָּ
ראש.
אלא ◌ָ ּב ֹ ׁ
חתוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנבֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ָיכוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ַּב ּ◌ַת ◌ְ ּ
אמר ◌ָמה ◌ֶ ּ
אקֹב א ◌ַ ּ
◌ִמּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ ,
קבה ◌ֵאל) ,שהוא הראש משום( ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
בדין ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםַ◌ ְ◌ .
נמצא ◌ְ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הראש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ֹ ׁ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַה ּזוֹ לוֹ ◌ַ ◌ַ
ארנ ּוַ◌ּ ַ◌ ,
האל ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ
קחת ׁ ◌ֵשם ◌ְּכמוֹ
של ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה) ,בארנו במקום אחר עליון ,והוא
והחסד ׁ ◌ֶ
והטוֹ ב ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ּ ֹ
הכלּ ַ◌ ְ◌ ,
טוב וחסד של העולם ,המלכות הקדושה הזו לוקחת שם כמו שלמעלה( ּו ◌ִמּ .ום
נקראת ◌ֵאלָּ◌ ֶ◌ ,
מצא ּבוֹ ◌ִדין.
אלא ׁ ◌ֶשה ּוא זוֹ ◌ֵעם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמר
הנאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ַ
ארנ ּו ׁ ◌ֶש ּבוֹ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
ראהֵ◌ ,אל ׁ ◌ַש ◌ַדּ י ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
עמוֹ ּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
הרי ◌ָ ◌ֵ
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַדּ יֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
האל ◌ֶזה ה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְז ◌ַדּ ◌ֵ ּוג ◌ִ ּ
אקב א ◌ַק ּבֹה ◌ֵאל.
ועל ◌ֶזה ◌ָמה ◌ֶ ּ ֹ
ִנקרא ◌ֵאל ׁ ◌ַש ◌ַדּ יֵ◌ ,אל ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ַש ◌ַדּ יַ◌ ְ◌ .
◌ ◌ְ ◌ָ
הת ◌ְח ּתוֹ ןּ ָ◌ .ב ◌ָכה
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ּ◌ַ
הראש ּ ָ◌ -כְ◌ ִ◌ ,
◌ִמּ .ום ◌ָ ּכְּ◌ ,,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ֹ ׁ
ילְ◌ ,וגוֹ 'ּ ָ◌ .כ ◌ֵעת
חש ◌ֵ ◌ֵ
לה ◌ַּכ ◌ָנּ ◌ָ ׁ
אלעזרָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר) ,ירמיה מו( קוֹ ◌ָ ּ
נחש,
חשׁ ָ◌ ָ◌ .
לכת ◌ַּכ ◌ָנּ ◌ָ ׁ
ודּ אי הוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ראל ◌ַּב ◌ָגּ ל ּותִ◌ ,היא ◌ַ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
)כמו זה( ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
מכה ◌ֶאת
לעפר ,עוֹ ◌ֶלה ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנבׁ ,שוֹ ◌ֵלט ּו ◌ַ ◌ֶּ
ראשוֹ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא )בדין( ּכוֹ ◌ֵפף ֹ ׁ
לפניוַ◌ .אף ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כ ◌ֵעת ◌ַּב ◌ָגּ ל ּות ְּ◌ -כגוֹ ן ◌ֶזה
מצאים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יעלה
עשה ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
וה ◌ָ ּז ◌ָנב ׁשוֹ ◌ֵלטִ◌ .מי ◌ָ ◌ָ ׂ
לעפרַ◌ ְ◌ ,
הראש ◌ָ ּכפ ּוף ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ֹ ׁ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה,
למטהִ◌ ְ◌ .
הראש ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ
ויכה? ◌ָ ֹ ׁ
ישט ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
למעלהְ◌ ׁ ִ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תכוֹ ◌ֵפף ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ּ
הראשַ◌ .אף ◌ַעל
למס ◌ָעיו? ◌ֶזה ◌ָ ֹ ׁ
מסיעוֹ ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
מנהיג ◌ֶאת ◌ַה ◌ָז ◌ָנב ּו ◌ִמי ◌ַ ּ◌ִ
◌ִמי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
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 Iזוהר תהלים I

I

גלל ◌ֶזה ,קוֹ ◌ָל ּה
מס ◌ָעיוּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
מנהיג ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ָ
לעפר ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַגּ ב ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּכפ ּוף ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
יל.,
חש ◌ֵ ◌ֵ
◌ַּכ ◌ָנּ ◌ָ ׁ
למעלה,
העמים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ַּב ◌ָ ּז ◌ָנב ,עוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ועכשוְ◌ ׁ ,ש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר
לעפרְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והראש ◌ָ ּכפ ּוף ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
מכיםׁ ֹ ָ◌ ְ◌ ,
לטים ּו ◌ַ ◌ִּ
ְושוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ׁ
הראש ◌ַה ◌ֶ ּזה
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזהׁ ֹ ָ◌ ,
ָנפלה א תוֹ ◌ִסיף ק ּום ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
)עמוס ה( ◌ ◌ְ ◌ָ
אמר )שיר השירים
ושוֹ ◌ֵמר )ומסיע( אוֹ תוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
מנהיג ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנב ◌ְ ׁ
רמיםֶּ◌ ֵ◌ .
כבים
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
אלה ◌ַע ּ◌ִמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
הכ ◌ָ ◌ִ
נטרה ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
מני ֹ ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ִ◌ 4
א( ◌ָ ׂ
אלמלא
ואמרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ידיו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונשק ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָנבּ ָ◌ .בא ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
דבר ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָּ◌ ֶ◌ ,
והרוחתי אוֹ תוֹ -
.אלתי ◌ֶזה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אלא ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אל ּ◌ִתי ◌ָ ◌ָ
א ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
וש ◌ְלטוֹ ◌ָנם
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ִ
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
עמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ידע ּ◌ִתי ◌ַ ּ◌ִ
עכ ׁ ◌ָשו ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ַדּ י ◌ִליֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ְ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
ראלֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מנהגְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ֵאיָ◌ ְ◌ 4◌ ,
אלעזרַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
קלה( ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
נקרא ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 4
האבוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ ◌ָּ◌ 4
סגלהּ ֵ◌ ,בין
הלל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ְ
שת ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ֶ
לסגלתוֹ ? ◌ָ ◌ַ
והכל
ראליםֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
לו ◌ִ ּים ◌ְ ◌ִוי ◌ְ ׂ
הנים ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֲ ◌ִ
למטהְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶזה ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֵ ּבין ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למעלה ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
ואלה ◌ְ ◌ָּ◌ 4
אחדֶּ◌ ֵ◌ ְ◌ .
סגלתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ
סגלתוֹ
והייתם ◌ִלי ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
הע ◌ִּמים.
מכל ◌ָ ◌ַ
סגלה ◌ִ ◌ָ ּ
וזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות יט( ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
למטהֶ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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I

ארצם
ונתן ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נחלה וגו' )קלה ,יב( ] :זוהר ח"ג )דף עב (:זוהר תורה[ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ארצם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ונתן ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ַע ּמוֹ  .אמר רבי יהודה למדנו כתוב
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
נחלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ַנחלה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ָ
)ירמיה ב( ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה ,אשרי
חלקו מי שזכה בחייו לשים מדורו בארץ הקדושה ,שכל מי
שזוכה לה זוכה להמשיך עליו מטל השמים שלמעלה היורד על
הארץ ,וכל מי שזוכה להתקשר בחייו בזאת הארץ הקדושה ,זוכה
להתקשר אח"כ בארץ הקדושה העליונה ,וכל מי שלא זכה בחייו
ומביאים לו להקרב שם ,עליו כתוב ונחלתי שמתם לתועבה ,רוחו
יצאה ברשות זר אחר ,וגופו הובא תחת רשות הארץ הקדושה,
כביכול עשה קדש חול וחול קדש ,וכל מי שזוכה לצאת נשמתו
בארץ הקדושה נתכפרו חטאיו ,וזוכה להתקשר תחת כנפי
השכינה ,שנאמר )דברים לב( וכפר אדמתו עמו ,והוא מחזיר הפקדון
לרבונו ,ואל עוד אלא אם זוכה לזה בחייו זוכה שיומשך עליו רוח
קדוש תמיד ,וכל אותן שלא זכו לזה בחייו ויושבים ברשות אחר,
נמשך עליהם רוח אחר זר ,ומחזירים הפקדון של רבונם לאחר,
למדנו כאשר עלה רב המנונא סבא שמה היו עמו שנים עשר
תלמידים מן הישיבה שלו ,אמר להם מה שאני הולך לדרך זה לא
בשביל גופי אני עושה קסו אלא להחזיר הפקדון לרבוני.
זיו הזוהר
קסו .יש לומר שרב המנונא הכיר שבעיני תלמידיו אין נכון הדבר מה
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ּבּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ֹוחז ַ ָ
ּכאּלּו א ֵ
ּבּתֹורה ְ ִ
ֹוסק ַ ָ
ָּכל ִמי ֶׁשע ֵ
יה )קלה ,כא( :
ש ◌ֵכן ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ַ ◌ְ
מצּ יּ וֹ ן ׁ ֹ
◌ָ ּבר ּו* ה' ◌ִ ◌ִ
הלל ּו ◌ָ ּ
מצּ ּיוֹ ן ׁשֹ ◌ֵכן
ואמר) ,תהלים קלה([ ◌ָ ּברוּ  $ה' ◌ִ ◌ִ
פּתח ְ ָ ַ
ויקרא )דף ט (:עוֹד ָ ַ
העמק
מה ◌ָנּ ◌ָהר ◌ֶ ◌ָ ֹ
והרי ◌ֵ ◌ַ
מצ ּיוֹ ן ה ּוא ◌ָ ּבר ּוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ?,
הללוּ ◌ָי ּהִ◌ ְ◌ .
◌ְירוּ ׁ ◌ָשלם ◌ַ ◌ְ
וכי ◌ִ ◌ִ ּ
אירה ◌ַ ◌ְּ
העליוֹ ן ה ּוא ◌ָ ּבר ּוָּ◌ ֶ◌ !,
בנה ◌ֵמאוֹ ר
הל ◌ָ ◌ָ
אלא ◌ָ ּבר ּו ,ה'ְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מתקרבים ◌ֶזה ◌ָלזוֹ ְ◌ ,וא מ ּו ◌ָסר ◌ָהאוֹ ר ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִמ ◌ֶ ּזה.
ה.מש ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
]זוהר ח"ג פ'

זיו הזוהר
שעולה מבבל לא"י ,כי בבבל היה מנהג ישיבה ,מה שלא יוכל לעשות
כך בא"י ,נמצא שיש בזה ביטול תורה ,והלא תלמוד תורה כנגד כלם,
והרהרו אחרי רבם שאולי עושה זאת לבעבור איזו הטבה של עולם
הזה ,ולכך היה רב המנונא מתרץ עצמו והבין להם שעושה זאת רק
משום שנתמעטו כחתיו ואין ביכולתו עוד לנהג ישיבה כי מרגיש בעצמו
שקרוב קצו:
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I

ְולפעמים ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְּ
נקרא
המ ◌ֶלְּ◌ ,,כמוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקראת ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ֶּ
אמר )בראשית יט( ◌ַוה'
יהו"הְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
נקראת ◌ְ ָֹ ◌
יהו"הּ ָ◌ ,כִ◌ ,היא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ָֹ ◌
.מים.
מאת ה' ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ואש ◌ֵ ◌ֵ
פרית ◌ָ ◌ֵ ׁ
עמרה ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֲ ָֹ ◌
המטיר ◌ַעל ◌ְסדם ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
אלא ◌ֲ ◌ִ ּ
לבדּ וֹ ָּ◌ ֶ◌ ,
נקרא
לפעמים )ממש( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ליח ◌ֶ ◌ָ
אפל ּו ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ַ
◌ְוא ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם נוֹ ◌ָדע
מצ ּיוֹ ן ֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ -
המ ◌ֶלָ◌ .,דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ּ◌ֶ
אחר ◌ָ ּבר ּו ,ה' ◌ִ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
ממקוֹ ם ׁ ◌ֶשל
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּבר ּוַ◌ ָ◌ ?,
מצ ּיוֹ ןָּ◌ ִ◌ ,
ואמר ◌ִ ◌ִ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלד(
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶ
◌ִצ ּיוֹ ן נוֹ ◌ָדע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ּבר ּוָ◌ .,מה ◌ַ ◌ַּ
אש ◌ֵרי
ייסאְ◌ ׁ ַ◌ ,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
רכה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
הב ◌ָ ◌ָ
ּ◌ִכי ׁ ◌ָשם ◌ִצ ◌ָוּ ה ה' ◌ֶאת ◌ַ ◌ְּ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכל
אש ◌ֵרי אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל ◌ֶזהְ◌ ׁ ַ◌ .
כית ◌ְ ◌ָ
חלקֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּז ◌ִ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ְ
◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵסק ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ְּכ ◌ִא ּל ּו אוֹ ◌ֵחז ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
אהיכם ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ַה ּיוֹ ם.
בקים ◌ַ ּבה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
הדּ ◌ֵ ◌ִ
ְואתם ◌ַ ◌ְ
)דברים ד( ◌ ◌ַ ּ◌ֶ

f
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חסדּ וֹ :
ליהו  ּ¦כי טוֹ ב ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
א הוֹ ד ּו © ¨Ÿ
האהים  ּ¦כי §לעוֹ ¨לם
לאהי  ¨ ¡ ¦
ב הוֹ ד ּו ¥ ¥
לעשׂ ¥ה
חסדּ וֹ  :ד § Ÿ
לעלם © §
האדנים ּ¦כי § ¨ Ÿ
לאדני ¨ ¦ Ÿ £
חסדּ וֹ  :ג הוֹ ד ּו © ¥Ÿ £
©§
לעשׂ ¥ה
חסדּ וֹ  :ה § Ÿ
לבדּ וֹ ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
דלוֹ ת § ©
נפלאוֹ ת גּ§ Ÿ
¦§¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

להודות על זדונות
הודו לה' כי טוב )קלו ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלו[ טוב לאמרו
להודות על הזדונות.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכּמה
חסּדֹו ַ ָ
ֹולם ַ ְ
לבּדֹו ִּכי ְלע ָ
נפלאֹות ְּגדלֹות ְ ַ
מעשהְ :לעֹ ֵׂשה ִ ְ ָ
האדם
ּבני ָ ָ ָ
הּקּב"ה ִעם ְ ֵ
טֹובֹות ָע ָׂשה ַ ָ ָ
נפלאוֹ ת ◌ְגּ דלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
שׂ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסדוֹ
לב ּדוֹ ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְלעֹ ◌ֵ
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ִּב ּתוֹ ,
היה הוֹ ◌ֵלְ◌ ִ◌ ,
נחס ◌ָ ◌ָ
ַרבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
פ' בלק )דף רּ ִ◌ ◌ [(:
והי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
היתה חוֹ ◌ָלהָ◌ ְ◌ ,
אש ּתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׁ ◌ְ
לכים ◌ִא ּתוֹ
היה הוֹ ◌ֵלַּ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ּ ,,פ ◌ַגע
רכב ◌ַעל ◌ֲחמוֹ רוֹ ַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
החבריםְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מימי ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
התעוֹ ◌ֵרר קוֹ ל ◌ִ ◌ֵ
ש ◌ֶדה ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
להםּ ְ◌ ,ב ◌ָ ׂ
אמר ◌ָ ◌ֶ
ערביםַ◌ ָ◌ .
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּ
דעים.
דעיםִ◌ ,מ ◌ָי ◌ֵמינ ּו ◌ָאנ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
מימי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֵאין ◌ָאנ ּו יוֹ ◌ְ ◌ִ
אמר ּו לוֹ ֵ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ְ
אנשים
רכים ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
מקפ ◌ִחים ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
לסטים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
אחד ◌ָהי ּו אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הרי יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
ונש ◌ַמע
לקפ ◌ָחםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
פגע ּו ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְיה ּו ◌ִדים ◌ְ ◌ָורצ ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ְ
ש ◌ֶדהּ ,ו ◌ָ ◌ְ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָ ׂ
ּ
ּ
באה
עמיםּ ,ו ◌ָ ◌ָ
החמוֹ ר ◌ַה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַער ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
*דה ◌ַה ◌ֶזה קוֹ ל ◌ַ ◌ֲ
מרחוֹ ק ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ◌ָ
ונצל ּו אוֹ ◌ָתם
אש ◌ְּבאוֹ תוֹ קוֹ ל )באותו שדה( ◌ְ ◌ָ ׂ
ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
להבת ◌ֵ ׁ
וש ◌ַרף אוֹ ◌ָתםּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ּ◌ֶתם ◌ִליִ◌ּ ,ת ◌ָנּ ◌ְצל ּו יוֹ ם
דבר ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
ערביםּ ְ◌ ,ב ◌ָ ◌ָ
להםִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
◌ְיה ּו ◌ִדיםַ◌ ָ◌ .
◌ֶזה ◌ִ ◌ִּ
נחס
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
לכם ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרּ ָ◌ .,ב ◌ָכה ◌ַ ◌ִ ּ
חכים ◌ָ ◌ֶ
אחרים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַ ◌ִּ
סטים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ִ
)קלו ,ד( ] :זוהר ח"ג
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ונצל ּו
התרחּ .ות נס ◌ִזה ◌ָעּ .י ◌ָת ּב ◌ָ
◌ַ ◌ָ
רבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלם
ְואמרּ ִ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ַ
גלל ּיּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לעשה
ואמר) ,תהלים קלו( ◌ְ ֹ ◌ֵ ׂ
ידע ּ◌ִתיָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ְיה ּו ◌ִדים ◌ְוא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
עשה
חסדּ וֹ ַ◌ּ .כ ◌ָּמה טוֹ בוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
לבדּ וֹ ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
ִנפלאוֹ ת ◌ְגּ דלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
להם
מרחי ׁש ◌ָ ◌ֶ
נסים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכמה ◌ִ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ִעם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
האדםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ונח ׁש
ב ◌ֶקר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ָקם ◌ַּב ּ ֹ
לבדּ וֹ ָ◌ ָ◌ .
דעַ◌ ,רק הוּ א ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
◌ְּב ◌ָכל יוֹ םְ◌ ,ו א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ידע
ראשוֹ ◌ְוהוֹ ◌ְרגוֹ ְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
רגלוֹ ◌ַעל ֹ ׁ
שם ◌ַ ◌ְ
והאדם ◌ָ ׂ
להרגוֹ ָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לעשה
הוי ◌ְ ֹ ◌ֵ ׂ
לבדּ וֹ ֵ◌ ָ◌ -
האי ׁשְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-,ה ּוא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
מחכים
ולסטים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אדם הוֹ ◌ֵלּ ַ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לבדּ וֹ ָ◌ ָ◌ .
נפלאוֹ ת ◌ְגּ דלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
הטוֹ ב
חתיו ◌ְוה ּוא ◌ִנ ◌ָ ּצל ,א ◌ָ ◌ַ
כ ◌ֶפר ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ
ונתן ּ ֹ
אחר ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
להרגוֹ ּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
ידע ◌ַ ּ
שה לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הרחי ׁש לוֹ ַ◌ ,רק ה ּוא
והנּ ס ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
דע,
עשה ◌ְויוֹ ◌ֵ ◌ַ
לבדּ וֹ ◌ָ ◌ָ ׂ
לבדּ וֹ ַ◌ ְ◌ .
דלוֹ ת ◌ְ ◌ַ
נפלאוֹ ת ◌ְגּ ֹ
לעשה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הוי ◌ְ ֹ ◌ֵ ׂ
לבדּ וֹ ֵ◌ ָ◌ -
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
דע.
ואחר א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לערבים ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
האלה
..אל ּ◌ִתי ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
חבריםַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לחבריםִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
החברים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
מצאים ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ַ ּב ◌ָ*דוֹ ת ◌ִאם קוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ורבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
הרי ◌ַ ◌ִ ּ
מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ָש ◌ְמע ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ׁ ◌ְ
אלעזר ◌ְ ּבנוֹ
אלתי
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מאתנ ּוָ◌ ׁ ְ◌ ,
לפנינ ּו ◌ְוא ◌ָ ◌ְידע ּו ◌ֵ ◌ִ ּ◌ָ
הלכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
החברים ◌ָ ◌ְ
ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לערבים ◌ַ ◌ָ ּ
ירגּ יז
דעתי ׁ ◌ֶש ּקוֹ לוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּי ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
הלל ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לכים,
ידעתיַ◌ .עד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
והם ◌ִגּ ּל ּו ◌ִלי ◌ַמה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
והריםֵ◌ ְ◌ ,
שדוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ׂ
אלתנ ּו
אתה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
זקןָּ◌ ַ◌ ,
זקן ◌ָ ◌ֵ
אמר ּו לוֹ ֵ◌ ָ◌ ,
אליוְ◌ ָ◌ .
חזר ּו ◌ֵ ◌ָ
ערבים ◌ָ ◌ְ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
תמיהה ◌ַעל
ראינ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אלת ◌ַעל יוֹ ם ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
מימי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וא ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ִ ◌ֵ
אתם,
יחד ◌ִ ◌ָּ
אחד ◌ַ ◌ַ
וזקן ◌ֶ ◌ָ
אדם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִביםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חמ.ה ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ראינ ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
מיההִ◌ ָ◌ .
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
יהםּ ֵ◌ ,
אל ּו
ראש ◌ֶ
נפים ◌ַעל ◌ָ ׁ ◌ֵ
רשים ◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מתכ ◌ְנּ ◌ִסים ּופוֹ ◌ְ ◌ִ ׂ
ְוראינ ּו עוֹ פוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ ◌ָ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ֵ ּ
זקן
יהםְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
מעל ◌ָרא ׁ ◌ֵש ◌ֶ
עבר ◌ֵ ◌ַ
והצל א ◌ָ ◌ַ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
ואל ּו ׁ ◌ָש ◌ִביםּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
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אלתי.
אמרַ◌ ,על ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מעיםַ◌ ָ◌ .
והם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםֵ◌ ְ◌ ,
הרים קוֹ לוֹ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ִ
לפניכם ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה
תקינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ודר ,זוֹ ּ◌ְת ◌ֵהא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ערביםֵ◌ּ ,ת ◌ְלכ ּוֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ערבים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמר ּו
הלכ ּוְ◌ ָ◌ .
בהםְ◌ ָ◌ .
*מח ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ
אמרתם ◌ִלי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
דברים ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
.ת ◌ְרצ ּוְ◌ ׁ .ש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ֶ ּ◌ִ
החברים ,אוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ׁ ◌ָשר ּוי ּבוֹ ֵ◌ ,איָ◌ ,אנ ּו
לוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הב ◌ֵהמוֹ ת ׁ ◌ֶשה ּוא
לבעל ּ ◌ְפ ◌ִסיעוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
להםַ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ִאיר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אמר ◌ָ ◌ֶ
דעים? ◌ָ ◌ַ
יוֹ ◌ְ ◌ִ
סטה
וחמוֹ רוֹ ◌ָ ◌ָ
היה טוֹ ◌ֵען ◌ֲחמוֹ רוֹ ֲ◌ ַ◌ ,
לשם .א ◌ָ ◌ָ
ַידריְ◌ ּ ,פ ◌ִסיעוֹ ◌ָתיו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ִ
עמים,
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לנהר ׁ ◌ָש ׁ
התחיל ◌ִ ◌ְ ֹ
לשםִ◌ ְ◌ ִ◌ .
והלָ◌ ׁ ְ◌ ,
מיליןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מהדּ ◌ֶרְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ִ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ֶ
סבר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים,
לקבל ◌ֵ ◌ֶ
לחבריםָ◌ ,נק ּום ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נחס ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ַָירד ◌ַר ◌ִ ּבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
רבי
קטנּ וֹ תָ◌ ׁ .ש ◌ַמע ◌ַ ◌ִ ּ
פנים ◌ְ ◌ַ
אלינ ּו ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת ּו ◌ָ ◌ִ
יצא ּו ◌ֵ ◌ֵ
עכשו ◌ֵ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
הרי קוֹ ל )שמחת(
לחבריםָ◌ ,נק ּום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
החמוֹ רַ◌ ָ◌ ,
נהרת ◌ַ ◌ֲ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אלינ ּוָ◌ .קם ◌ַר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
התעוֹ ◌ֵרר ◌ֵ ◌ֵ
החסיד ◌ִ ◌ְ
החמוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
החברים.
וקמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
חדש
מזמוֹ ר ׁ ◌ִשירוּ ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
ואמר) ,תהלים צח( ◌ִ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למעלה) ,שיר
טעם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ רָ◌ ,זק ּוף ◌ַ ◌ַ
עשה ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ִ◌ .
נפלאוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ִּכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתום קראנו לזה( ◌ָל ◌ָּמה? ◌ֶ ◌ָּ
טעם ◌ָגּ דוֹ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רש ּום ◌ַ ◌ַ
אלא ◌ָ ׁ
הרי ◌ָ ּבא אוֹ תוֹ
ראשוֹ ּו ◌ָבא ◌ָזק ּוף.
למעלה ◌ַעל ֹ ׁ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עטרת ◌ֶ ◌ְ
מתע ◌ֵּטר ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
מזמוֹ ר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה זוֹ ? אוֹ ◌ָתן ּ ◌ָפרוֹ ת ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ◌ְגּ ◌ִע ּיוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו גוֹ עוֹ ת.
◌ִמי ◌ָ ◌ַ
מר ◌ָ ּכבוֹ ת,
לכ ◌ָּמה ◌ֶ ◌ְ
למי ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְמרוֹ ת ׁ ◌ִשיר ּו? ◌ְ ◌ַ
חד ׁשִ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ִשיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ
לקבל ◌ֶאת
ויצא ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
באים ׁ ◌ָשם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
דרגוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָהי ּו ◌ָ ◌ִ
לכמה ◌ְ ◌ָ
לכמה ◌ְ ◌ִ◌ 4
ממנּ יםָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
זכר.
חדש ָ◌ ָ◌ -
ולהם ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְמרוֹ תִ◌ ׁ .שיר ּו ◌ַלה' ׁ ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
הארוֹ ן )סתם(ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
נקבה? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ׁ ◌ָשם
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירהָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
משה ◌ָ ◌ַ
הט ◌ַעם ◌ָ ּכאן ׁ ◌ִשירּ ,ו ֹ ׁ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
סיה,
מה ◌ָגּ ל ּות ◌ִהיא ◌ְוא ּו ◌ְכל ּו ◌ֶ ◌ָ
יצאה ◌ֵ ◌ַ
אחד )לחוד(ֹ ּ .זאתָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
משה ◌ָארוֹ ן ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
ּ
אבל ◌ָ ּכאן ◌ָארוֹ ן
נקבהָ◌ ֲ◌ .
ה.ירה ◌ַה ֹזאתָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְוא יוֹ ◌ֵתרּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ◌ָ
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נאמר
היה ◌ָגּ נ ּוז ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יצאּ ,ו ◌ִמּ .ום אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
.היה ◌ְ ּבתוֹ כוֹ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
לפלש ּ◌ִתים ּו ◌ַמה
שה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
.ע ◌ָ ׂ
עשה ַ◌ -מה ◌ֶ ◌ָ
נפלאוֹ ת ◌ָ ◌ָ ׂ
זכרִּ◌ .כי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חדשָ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ִשיר ◌ָ ◌ָ ׁ
לעצמוֹ .
למי? ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ימינוֹ ִ◌ ְ◌ ,
יעה ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
זרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּל ◌ֶהם .הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
לעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
.ע ◌ָ ׂ
◌ֶ ◌ָ
שה ◌ָ ◌ֲ
עליוֹ ◌ָנה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְגּ נ ּו ◌ָזה
עצמוֹ ְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ֶ ◌ְ
מזמוֹ ר ◌ַ ◌ְ
עצמוֹ ? אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ
◌ִמי ◌ֶזה ◌ַ ◌ְ
ימינוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ימינוֹ  -אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַר ׁש ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקןְ◌ ,וזוֹ ◌ְ ◌ִ
ּבוֹ ִ◌ ְ◌ .
החזיק ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
אחר.
הש ◌ִאירוֹ ◌ְּב ◌ַיד ◌ַ ◌ֵ
מזמוֹ ר ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ְ
◌ָ ּכאן ◌ֵי ׁש ◌ְ ◌ַ ּ
להרחיש
היה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ
ימין ◌ָ ◌ָ
אחדּ ָ◌ :כל ּ ◌ַפ ◌ַעם ׁ ◌ֶשאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
לגלוֹ ת ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
חזיק ּבוֹ ,
לה ◌ֲ ◌ִ
לפניו ◌ְ ◌ַ
ושם אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ֶזה ◌ְ ◌ָ ׂ
מחזיק ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
היה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֵנסָ◌ ָ◌ ,
קרב
לפניו ◌ְואוֹ ◌ֵמרִ◌ :מי ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
חזה ◌ְּבנוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ימינוֹ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ַא ◌ָ ּבא ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ַח ◌ֵ ּזק ◌ְ ◌ִ
תפיו
ידיו ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
אביו ◌ָ ◌ָ
שם ◌ָ ◌ִ
אביוׂ ָ◌ ,
לגבי ◌ָ ◌ִ
לבני? ◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ּ◌ָס ◌ַרח ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
התחלה ◌ָ ּכת ּוב) ,שמות טו(
ביכוֹ ל ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נאיוִּ◌ .כ ◌ְ ◌ָ
שוֹ ◌ְ ◌ָ
לאחוֹ רּ ,ו ◌ְ ◌ָזרקוֹ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
בידי ׂ
ראים
ערבית קוֹ ◌ְ ◌ִ
כח ◌ִמי? אוֹ תוֹ ◌ַהנּ וֹ ◌ָדעּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
כ ◌ַחּ ְ◌ .ב ֹ ◌ַ
נא ◌ָדּ ◌ִרי ◌ַּב ּ ֹ
ימינ ,ה' ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
קרב
כחִ◌ .מי ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ונתח ◌ֵ ּזק ◌ְּב ֹ ◌ַ
נאדּ ◌ִרי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ימין ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
כ ◌ַח .אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
לחזה ּ ֹ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מפ ◌ֵני
ימינוֹ ◌ִ ּ ◌ְ
השיב ◌ָאחוֹ ר ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )איכה ב( ◌ֵ ׁ ◌ִ
לבניַ◌ ַ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ִ
התחלה
נאיוַּ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שוֹ ◌ְ ◌ָ
לידי ׂ
ודחה אוֹ תוֹ ◌ִ ◌ֵ
ימינוֹ ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵתפוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שם ◌ְ ◌ִ
אוֹ ◌ֵיבׂ ָ◌ .
תפיו
לאחוֹ ◌ָריו ◌ַעל ◌ְּכ ◌ֵ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכֲ◌ ַ◌ ,
להתח ◌ֵ ּזק ּבוֹ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפניו ◌ְּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְִימינוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קדשוֹ ְ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵתי
ימינוֹ ּו ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ָ ◌ְ ׁ
יעה ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
וכאן  -הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ
לדחוֹ ת אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ
בנסים,
התרגּ ל ּו ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
להתח ◌ֵ ּזק ּבוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ִאם אוֹ ◌ָתן ּ ◌ָפרוֹ ת ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְזרוֹ עוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֶ ◌ָ ּ
נעירת ◌ֲחמוֹ ר
אמר ּו ׁ ◌ִש ◌ָירה זוֹ ַ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ּב ◌ְגּ ◌ִע ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהן ◌ָ ◌ְ
אלא אוֹ ◌ָ ּ
אמר ׁ ◌ִש ◌ָירה.
וכמה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
נסים ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
רגיל ◌ְ ּב ◌ִ ּ◌ִ
החסיד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקן ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ברא
החמוֹ ר ◌ְ ּב ◌ָכִ◌ ,מ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אמר ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ
ת ◌ְ
חבריםִ◌ ,אם ּ ֹ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
עליה
הרשע ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּצ ◌ָחה ◌ֶאת ◌ְּב ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
לעם ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ ,צא ּו ּו ◌ְרא ּו ◌ֲאתוֹ ן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
וכמה.
יאיר ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
נחס ◌ֶּבן ◌ָ ◌ִ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
כלֲ◌ .חמוֹ רוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ּב ּ ֹ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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עליה
היה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ן ◌ָ ◌ָ
מלאְ◌ ֶ◌ ,
לעם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ◌ְ ּב ◌ָרהָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ְועוֹ דֲ◌ ,אתוֹ ן ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
מלמעלה.
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ְ ◌ַ ּ
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
ברא ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
האתוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
חברים ׁ ◌ִש ◌ְמע ּוִ◌ ּ .פי ◌ָ ◌ָ
לגלוֹ תִ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
◌ָּכ ◌ֵעת ◌ֵ ׁ
היה ּ ◌ָפת ּו ◌ַח
הפה ◌ָ ◌ָ
בדעת ◌ֶכם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ◌ֶ
ה.משוֹ תֲ◌ ,העוֹ ◌ֶלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ְ
◌ֵ ּבין ◌ַ ◌ְ ◌ָ ׁ
התנה ◌ַ ◌ָ ּ
זמן?
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
זמן ,אוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ַנאי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
טפ ׁש ּות
יחים ◌ַעל ◌ִ ּ ◌ְ
מש ◌ִגּ ◌ִ
לחכמים ׁ ◌ֶש6א ◌ַ ׁ ◌ְ
מסר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
א ◌ָ ּכְ◌ .,וסוֹ ד ◌ָ ּכאן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֵּ
נקבוֹ ת,
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַצד ◌ְ ◌ֵ
האתוֹ נוֹ ת ,אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ְ
רגּ ת ◌ָ ◌ֲ
האתוֹ ן ַ◌ -דּ ◌ְ ◌ַ
הלבִ◌ ּ .פי ◌ָ ◌ָ
מעליהּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא
ודבר ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
תה ◌ָאתוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ּ
אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
היה ׁ ◌ָשר ּוי ◌ַעל אוֹ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
תה
האתוֹ ןַ◌ ָ◌ ,
קראת ּ ◌ִפי ◌ָ ◌ָ
לדרגּ ה זוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סתם אוֹ ◌ָ ּ
זמן.
עליה ◌ַעד אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
וסתם ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
רבהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
נקב ּ◌ְתהוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְּבתוֹ ) ,האתון( ◌ֶ ◌ֶ
ודב ◌ָרה.
עליה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
וש ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ויצא ◌ְ ׁ ◌ָ
נקבָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
זמןָ◌ ּ ,פ ◌ַתח אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
יע אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הגּ ◌ַ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
לר ּבוֹ ת
יהֶ◌ .את ַ◌ ְ◌ -
הארץ ◌ֶאת ּ ◌ִפ ◌ָ
פתח ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ות ◌ְ ּ◌ַ
◌ְּכמוֹ ◌ֶזה) ,במדבר טז( ◌ַ ּ◌ִ
קמריא"ל,
לרבוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
האתוֹ ן ּ ַ◌ ְ◌ -
הארץֶ◌ .את ּ ◌ִפי ◌ָ ◌ָ
דּ ּו ◌ָמ"הֶ◌ ׁ ,שה ּוא ּ ◌ִפי ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
תה
הב ◌ֵאר ◌ְּכמוֹ ◌ֶזהַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ּ ◌ִפי ◌ַ ◌ְּ
האתוֹ ןִ◌ ּ .פי ◌ַ ◌ְּ
קרא ּ ◌ִפי ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הב ◌ֵאר? אוֹ ◌ָ ּ
והיא ּ◌ַת ◌ַחת ּ ◌ִפי ה'ּ ,ו ◌ִמיה ּו?
למטהִ◌ ְ◌ ,
עליה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
היתה ◌ְ ◌4
◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ֵּבין
נבראוּ ◌ֶ ◌ֶ
הללוּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
יהדריא"ל ׁ ◌ְשמוֹ ְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ֶשת ◌ַה ּ ◌ִפ ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
יתר
הממנּ ה ◌ַעל ◌ָּכל ◌ֶ ◌ֶ
דש ◌ַה ּיוֹ ם ,עוֹ ◌ֶלה ּ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ -
ה)משוֹ תְּ◌ .ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּק ◌ַ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ׁ
התעלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הפ ּיוֹ ת ,וּ ◌ִמיהוּ ? אוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ּ ◌ִ
והתקדּ ׁש ◌ַּב ּכֹל ,אוֹ תוֹ
נבראוּ ׁ ◌ְש ◌ָאר
ה)משוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ֵּבין ◌ַ ◌ְ ◌ָ ׁ
קרא )ישעיה נח( ּ ◌ִפי ה'ֶ◌ ֶ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
כלִ◌ ּ ,פי ה'.
הפה ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵלט ◌ַעל ◌ַה ּ ֹ
עלה ◌ַ ּ ◌ֶ
התקדּ ׁש ◌ַה ּיוֹ םָ◌ ָ◌ ,
הפ ּיוֹ תֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
◌ַ ּ ◌ִ
רבי
אליוּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ִ ּ
הגּ יע ּו ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ָ ּבאִ◌ ִ◌ .
נחס ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּבין ◌ָ ּכָ◌ ,רא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
קתי ◌ֶאת ּ ◌ִפי ה',
אמרַ◌ ׁ ָ◌ ,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
ונשק ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
נחס ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ְ ◌ִּ
וישב ּוֵּ◌ .כ ◌ָיון
כאחד ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
ש ◌ְמח ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ש ◌ִמים ׁ ◌ֶשל ◌ִגּ ◌ָנּ תוֹ ׂ ָ◌ .
התב ◌ֵ*ם ◌ַּב ◌ְ ּב ◌ָ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
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I

והתפ ◌ְ ּזר ּו.
שים ◌ֵצל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ׁ ◌ְשב ּוָ◌ ּ ,פ ◌ְרח ּו ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם עוֹ פוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִ ׂ
ואמר ,עוֹ פוֹ ת
להם קוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
והרים ◌ָ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ראשוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
החזיר ֹ ׁ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
נכם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּכאן?!
יחים ◌ִּב ◌ְכבוֹ ד ◌ִר ּבוֹ ◌ְ ◌ֶ
מש ◌ִגּ ◌ִ
אינכם ◌ַ ׁ ◌ְ
ה.מים! ◌ֵ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
נחס,
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אליוַ◌ ָ◌ .
קרב ּו ◌ֵ ◌ָ
ממקוֹ ◌ָמםְ◌ ,וא ◌ָ ◌ְ
עמד ּוְ◌ ,וא ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ְ
לקח ּו ◌ִ ◌ְּ
ּ
ּ
לח ֹזר?
להם ◌ְר ׁש ּות ◌ַ ◌ֲ
נתנ ּו ◌ָ ◌ֶ
הרי א ◌ָ ◌ְ
לדר ◌ָ ּכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להם ׁ ◌ֶש ◌ֵי ◌ְלכ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ָ ◌ֶ
ֹ ◌ַ
להרחיש
ידע ּ◌ִתי ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
הממ ◌ֶנּ ה
ואמר ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌4
לדרכ ◌ֶכםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָלנ ּו ◌ֵנס .עוֹ פוֹ ת עוֹ פוֹ ת! ◌ְלכ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְּ
וכעת ◌ֶזה א ◌ַק ◌ָ ּים
רש ּותוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
היה ◌ִ ּב ◌ְ ׁ
התחלה ◌ָ ◌ָ
הרי ◌ַ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עליכם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ענן ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ֵני
הס ◌ַלעְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ָ ◌ָ
העלינ ּו אוֹ תוֹ ◌ְליוֹ ם ◌ַ ּ◌ֶ
אבל ◌ֶ ◌ֱ ◌ֵ
◌ִּב ◌ְר ׁש ּותוֹ ָ◌ ֲ◌ .
והלכ ּוּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכ,
התפ ◌ְ ּזר ּו אוֹ ◌ָתם עוֹ פוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
מתח ◌ְּב ◌ִריםַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
חזקיםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
צדדים
שה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לש ׁ ◌ָ
ענפים ◌ִ ׁ ◌ְ
.טים ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מתפ ◌ְ ◌ִ
אילנוֹ ת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
שה ◌ִ ◌ָ
הרי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
החברים,
ש ◌ְמח ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לפניהםׂ ָ◌ .
בעים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מים נוֹ ◌ְ ◌ִ
מעין ◌ַ ◌ִ
עליהםּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
טרח ◌ָגּ דוֹ ל
נחס◌ ַֹ ,
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
נחס ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ָ◌ .
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ְוש ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ִּ
◌ ◌ָ ׂ
היה ◌ְלאוֹ ◌ָתם עוֹ פוֹ ת ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
צריכים,
עלי ◌ַח ◌ִ ּיים א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וטרח ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
חלה◌ ַֹ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מעשיוַ◌ ָ◌ .
ורחמיו ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אבל ◌ִאם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
הטרחתי אוֹ ◌ָתםָ◌ ֲ◌ .
אני א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ֲ◌ ,
תחת
ישב ּו ◌ַ ◌ַ
המ ּ◌ָתנוֹ ת ׁ ◌ֶש ּלוֹ ְ◌ ׁ ָ◌ .
לדחוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
איננּ ּו ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ
עלינ ּוֶ◌ ֵ◌ ,
◌ָחס ◌ָ ◌ֵ
ונהנ ּו ׁ ◌ָשם.
מה ◌ַּמ ◌ִים ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ
ושת ּו ◌ֵ ◌ַ
האילןָ◌ ׁ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
חס ּדוֹ )קלו ,ו( :
המ ◌ִים ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
הארץ ◌ַעל ◌ַ ּ◌ָ
לרקע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ֹ ◌ַ
היסוֹ ד ׁ ◌ֶשל
המ ◌ִים ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ְ
רבי יוֹ ◌ֵסיַ◌ּ ַ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בראשית )דף יזַ◌ ָ◌ [(.
הכלִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ָצאנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ַ ּ
בראשית ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָהי ּו ◌ִמן
מעשה ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ִ
עקר ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
◌ַ ּ ֹ
]זוהר חדש פ'
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וש ◌ִנינ ּוּ ַ◌ ,ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ה.מיםַ◌ ,עד
מפ ◌ָ ּז ◌ִרים ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ְ ◌4
המ ◌ִיםָ◌ ׁ ְ◌ ,
חלה ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ◌ַּ
ׁ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַער ◌ַ ◌ָ ּ
ואספם ◌ֶאת ◌ָמקוֹ ם
והכניסם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אחדֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ִ ◌ָ ּ
ה.מים ◌ֶאל
מת ◌ַחת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ִים ◌ִ ּ◌ַ
יקו ּו ◌ַ ּ◌ַ
◌ֶ ◌ָ
מת ◌ִ ◌ָּ
חלה,
נתפ ◌ְ ּזר ּו ◌ְּכ ◌ִ ּ◌ְ
לאחר ◌ָ ּכַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
ותראה ◌ַה ◌ַ ּי ◌ָ ּב ׁ ◌ָשהּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
הארץ ◌ַעל
לרקע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץ ◌ַעל ◌ַה ◌ַּמ ◌ִיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלו( ◌ְ ֹ ◌ַ
ורקע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
חסד,
צריּ ָ◌ ,כאן ◌ֶ ◌ֶ
למה ◌ָ ◌ִ
אמר ע ּו ◌ָלאִ◌ ְ◌ ,
חסדּ וֹ ַ◌ ָ◌ .
◌ַה ּ◌ָמ ◌ִים ּ◌ִכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
וכי ◌ָ ◌ָּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חסדּ וֹ ? ◌ָ ◌ַ
המ ◌ִים ּ◌ִכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
לרקע ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ֹ ◌ַ
הארץ ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
העמיד
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ּבעוֹ ◌ָלמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
חסד ◌ָגּ דוֹ ל ◌ָ ◌ָ ׂ
יוֹ ◌ֵסיֶ◌ ֶ◌ ,
היה
מלמעלהָ◌ ָ◌ ,
הארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
היתה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלמלא א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הארץ ◌ַעל ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אלמלא ◌ָ ּכ ,,א
חסדּ אֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אחתַ◌ ָ◌ .
טש ◌ְּב ◌ַבת ◌ַ ◌ַ
מטש ◌ָ ׁ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ְ◌ ׁ 4
הארץ
עכשו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
רעיםָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ .
טעים ◌ְוחוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים ◌ְוזוֹ ◌ְ ◌ִ
אדם נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָהי ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מה
כח ּה ּו ◌ְ ◌ִ
מדת ◌ְ ּב ֹ ◌ָ
והארץ עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רעיםֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
טעים ◌ְוזוֹ ◌ְ ◌ִ
למעלה ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בק ּי ּו ◌ָ ּ
לארץּ .ו ◌ִ ◌ְּ
צאים ◌ַּכ ◌ָּמה
מטה יוֹ ◌ְ ◌ִ
אשר ◌ִמ ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מפ ◌ֵני ◌ַלח ּות ◌ַ ּ◌ַ
◌ִ ּ ◌ְ
מל ◌ַ ◌ָּ
לד ◌ֵ.ן ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
מקואוֹ תַ◌ ְ◌ ,
מעינוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְָנהרוֹ תַּ◌ ,כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִעם
החסד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
להצמיח ◌ַה ּכֹלֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ועם ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
◌ְ ּב ◌ִר ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ִ
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חסדּ וֹ :
בים ס ּוף ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
וחילוֹ § ©
רעה § ¥
ונער ּ©פ § Ÿ
©§
חסדּ וֹ  :טו § ¦ ¥
למכה
חסדּ וֹ  :יז § © ּ¥
דבר ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
עמוֹ ּ©ב ּ¦מ § ּ¨
טז §למוֹ ¦לי © ּ
מלכים
הרג § ¨ ¦
חסדּ וֹ  :יח ©ו ּ©י Ÿ £
דלים ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
מלכים גּ§ ¦ Ÿ
§¨¦
האמרי ּ¦כי
מל ¨ ¡ ¦Ÿ
לסיחוֹ ן ¤ ¤
חסדּ וֹ  :יט § ¦
אדּ ¦ירים ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
©¦
חסדּ וֹ :
הב ׁ¨שן ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
מל © ּ¨
חסדּ וֹ  :כ ּו §לעוֹ ג ¤ ¤
§לעוֹ ¨לם © §
נחלה
חסדּ וֹ  :כב © ¨ £
לנחלה ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
ארצם § © ¨ £
ונתן © § ¨
כא § ¨ ©
זכר ¨לנ ּו
פלנ ּו ¨ ©
ש ּ§ב ׁ ¦ש § ¥
חסדּ וֹ  :כג ׁ¤
עבדּ וֹ ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
ראל © §
לישׂ ¨ ¥
§¦ §
חסדּ וֹ :
פרקנ ּו ¦מ ¨ּצ¥רינ ּו ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
חסדּ וֹ  :כד ©ו ¦ּי § § ¥
ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
לאל
חסדּ וֹ  :כו הוֹ ד ּו § ¥
לכל ּ¨בשׂ¨ ר ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
לחם § ¨
נתן ¤ ¤
כה ¥ Ÿ
חסדּ וֹ :
ה'מים ּ¦כי §לעוֹ ¨לם © §
© ¨¨¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

ְ ֹ
ּבהם
נֹודע ָ ֶ
ׁשה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָ
למעלה ֶ ַ
ׁשּליטים ֵהם ְ ַ ְ ָ
ׁשל ָׁשה ַ ִ ִ
וכבד
ולב ְ ָ ֵ
מח ְ ֵ
ואּלה ֵהםַ ֹ :
נכּבד ֶׁשּלֹו ְ ֵ ֶ
והם סֹוד ִ ְ ָ
ְֵ
חס ּדוֹ )קלו ,כה( :
לכל ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
לחם ◌ְ ◌ָ
נוֹ ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
היה הוֹ ◌ֵלּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ָ
תרומה )דף קנ"גּ ִ◌ ◌ [(.
ייסא ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ָטןַ◌ .עד
ורבי ◌ֵ ◌ָ
אידי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
יעקב ◌ַ ּבר ◌ִ ◌ִ
והי ּו ◌ִע ּמוֹ ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לטבריהָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
.כת ּוב
לרבי ◌ִח ◌ָ ּייאָ◌ּ ,תמ ּו ◌ַּה ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
ייסא ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
לכיםַ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
ְולבני ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
אכלי
והי ּו ◌ְּב ֹ ◌ְ ◌ֵ
חסד ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ֶ ◌ֶ
לעדי ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הגּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ברזלי ◌ַ ◌ִ
)מלכים א ב( ◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לחנוֹ ◌ְוא
לאכל ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ
ואמת ◌ֶ ◌ֱ ֹ
לחנְ◌ ,וגוֹ 'ִ◌ .אם ◌ָ ּכּ ָ◌ ,,כל טוֹ ב ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
ׁ◌4ש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
לחנְ◌ .,ועוֹ ד ,א ◌ְּכבוֹ ד
אכלי ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
והי ּו ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ֵ
מ.אמר ◌ָ ּכאן ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ֵתרַ◌ ָ◌ ֶ◌ ִ◌ ,
צריֶ◌ ,זה
המ ◌ֶלְ◌ ,,וא ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
אכל ◌ִאי ׁש ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶל ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ּ ֹי ◌ַ
לחן ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ֶּ
◌ֶ ◌ָּ
ממנּ ּו.
הגּ דוֹ ◌ִלים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ְ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ
לבדּ וֹ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלַ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַ ּ◌ֶ
למטה ◌ִ ◌ֶּ
סביבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
]זוהר ח"ב פ'
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אמרַ◌ ָ◌ .
דברְ◌ ,וא ֹ ◌ַ
בזה ◌ָ ◌ָ
מעתי ◌ָ ◌ֶ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ,א ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
אמר לוֹ
◌ָ ◌ַ
אמר
הדּ ◌ָבר? ◌ָ ◌ַ
מעת ◌ְ ּב ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ
ואתה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אידיָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
יעקב ◌ַ ּבר ◌ִ ◌ִ
לרבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
מעתם,
העליוֹ ן א ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
בש ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מדּ ◌ַ ׁ
נקים ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ִ ◌ְ
אתם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
לוֹ ֶ◌ּ ַ◌ ,
אמר
דבר? ◌ָ ◌ַ
מע ◌ָּת ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
ואתה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
ייסאָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אניָ◌ ׁ .ש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ִ
אני ◌ִתינוֹ ק ּו ◌ִ ◌ִּ
אליכם
אתי ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ימים ◌ָ ּב ◌ִ
מספר ◌ָ ◌ִ
פני ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מל ◌ְ ◌ֵ
לוֹ ַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קלו(
מעתיָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אני ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לזה ִ◌ ֲ◌ -
מק ◌דם ◌ָ ◌ֶ
זכיתי ◌ִ ּ ֶֹ
◌ְוא ◌ָ ◌ִ ◌ִ
לכל ◌ָּב ◌ָ ׂ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ִס ּי ּום
ראה ◌ָ ◌ִ
חסדּ וֹ ָ◌ .מה ◌ָ ◌ָ
שר ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
לחם ◌ְ ◌ָ
נוֹ ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
הגּ דוֹ ל ◌ִס ◌ֵ ּים ◌ָ ּכַּ◌ ,ב ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ֶ ◌ָּ
יטים ◌ֵהם
שה ׁ ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
אלא ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ההלל ◌ַ ◌ָ
◌ַ ◌ַ ּ◌ֵ
למעלה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
נכ ◌ָ ּבד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ,
והם סוֹ ד ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא נוֹ ◌ָדע ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֵ ◌ֶּ
הפֶ◌ ׁ ,של ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה.
והם ◌ַ ּב ◌ֵ ◌ֶ
וכבדֵ◌ ְ◌ .
ולב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מח ◌ְ ◌ֵ
ְואלה ◌ֵהםַ◌ ֹ :
ללבֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והלב נוֹ ◌ֵטל
ואחר ◌ָ ּכ ,נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ּ◌ֵ
ראשַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המֹ ◌ַח נוֹ ◌ֵטל ◌ָ ּב ֹ ׁ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ַ ּ
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמקוֹ רוֹ ת
חלק ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֵבד נוֹ ◌ֵתן ◌ֵ ◌ֶ
ואחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ַ◌ ,
לכ ◌ֵבדַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְונוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
ראש,
הכ ◌ֵבד נוֹ ◌ֵטל ◌ָ ּב ֹ ׁ
למטה ◌ַ ◌ָ ּ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
מטהּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ◌ָ
ואחד ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי לוֹ ָּ◌ ַ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ללבֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כל ◌ַ ◌ֵּ
אכל.
והלב נוֹ ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ֶפה ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
מקרב ◌ַה ּ ֹ
ְואחר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ַ
כח ◌ְ ◌ָורצוֹ ן ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ,נוֹ ◌ֵתן ּו ◌ְמעוֹ ◌ֵרר
מתח ◌ֵ ּזק ◌ֵמאוֹ תוֹ ֹ ◌ַ
◌ֵּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לכ ◌ֵבד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לכל ◌ְמקוֹ רוֹ ת
מחלק ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ָ
ואחר ◌ָ ּכ ,חוֹ ◌ֵזר ◌ַ ◌ָ ּ
מ ◌ַחַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ֶאל ◌ַה ּ ֹ
◌ַהגּ ּוף) .ביום שהאדם מתעורר בתענית ,מתעורר למעלה כאותה דגמא ממש,
וביום של שבע לא כך(.
העליוֹ ן,
לכ ◌ֵבד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מש ּ◌ֶתה ◌ַ ◌ָ ּ
מאכל ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
מקריב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עניתָ◌ ָ◌ ,
◌ְ ּביוֹ ם ׁ ◌ֶשל ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
כבד נוֹ ◌ֵטל
חלבוֹ ◌ְ ◌ָודמוֹ ּו ◌ְרצוֹ נוֹ  .אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ֵ
מקריב? ◌ֶ ◌ְ ּ
ּו ◌ַמה ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפני
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מקריב ◌ַ ּ ֹ
אליו ,נוֹ ◌ֵטל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הכֹל ה ּוא ◌ֵ ◌ָ
הכל ◌ְּב ◌ָרצוֹ ןֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
◌ַ ּ ֹ
עליוֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵּ
◌ַ ◌ֵּ
מתח ◌ֵ ּזק
הלב נוֹ ◌ֵטל ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ושוֹ ◌ֵלט ◌ָ ◌ָ
הלבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ׁ
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַהגּ ּוף.
למ ◌ַחֶ◌ ׁ ,שה ּוא ׁ ◌ַש ּ◌ִליט ◌ֶ ◌ְ
הכֹל ◌ַ ּ ֹ
מקריב ◌ַ ּ
הרצוֹ ןִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ָ
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I

הכ ◌ֵבד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ְמקוֹ רוֹ ת
חלקים ◌ְ ◌ָ
מחלק ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אחר ◌ָ ּכ ,חוֹ ◌ֵזר ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַ
הכל
המ ◌ַח נוֹ ◌ֵטל ◌ַ ּ ֹ
אשר )כל( ◌ַ ּ ֹ
אחרַּ◌ ,כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
זמן ◌ַ ◌ֵ
מטהּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ואיברים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
ואחר ◌ָ ּכ ,נוֹ ◌ֵתן ◌ַל ◌ֵּלבֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
וה ◌ָ ּכ ◌ֵבד נוֹ ◌ֵתן
לכ ◌ֵבדַ◌ ְ◌ ,
והלב נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
חלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואחר ◌ָ ּכְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לחלק
מטהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והאיברים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
המקוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
לכל ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ָ
ארץ,
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
ללבֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ּ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה נוֹ ◌ֵתן ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
המ ◌ֶלְ◌ ִ◌ ,
לחן ◌ַ ּ◌ֶ
ְוש ◌ְ ◌ַ
◌ ׁ ◌4
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ָ ּ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
הרי ◌ָיד ּו ◌ַע ה ּוא
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵ
היה ◌ַּב ◌ֶח ׁ ◌ְש ּבוֹ ן ׁ ◌ֶשל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
אש ◌ָריו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
לחן ◌ַ ◌ֶּ
ואמת
וזה ּו טוֹ ב ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
מעלה) .ומשום כך( ◌ְ ◌ֶ
להיטיב לוֹ ◌ְּבאוֹ תוֹ טוֹ ב ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
לבני ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
ואם
לחנִ◌ ְ◌ .,
אכלי ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
והי ּו ◌ְ ּב ֹ ◌ְ ◌ֵ
ברזליֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ
דוד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
שה ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָע ◌ָ ׂ
אחר ּ ◌ְפ ◌ָרט לוֹ  -א! ◌ֶ ◌ָּ
אלא
אדם ◌ַ ◌ֵ
המ ◌ֶל ,אוֹ ◌ֵכל ◌ָ ◌ָ
אמר ׁ ◌ֶש ◌ְּב ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
ת ◌ַ
ֹּ
לחן ◌ַ ◌ֶּ
כלים
העםְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְ ◌ִ
ואחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶל ,אוֹ ◌ֵכל ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ַ ◌ֶּ
מכ ◌ָּלם,
עליו ◌ִ ◌ּ4
חביבים ◌ָ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ◌ֵכל  -אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ִעם ◌ַ ּ◌ֶ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )שמואל ב ט(
אמרֵ◌ ֲ◌ ,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ .,
מ.לחן ◌ַ ּ◌ֶ
נמנים ◌ִ ◌ַ◌ ְ◌ 4
והם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
אכל ִ◌ -מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְמזוֹ נוֹ א
המ ◌ֶלָּ◌ ,ת ◌ִמיד ה ּוא ֹ ◌ֵ
◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
לחן ◌ַ ◌ֶּ
אחרָּ◌ ֶ◌ ,
היה ◌ָ ּבא
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,ש ּ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ָ ◌ָ
לחן ◌ַ ּ◌ֶ
אלא ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
חש ּבוֹ ן ◌ַ ◌ֵ
שה ◌ֶ ׁ ◌ְ
עוֹ ◌ֶ ׂ
רבי
אכלּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
המ ◌ֶלָ◌ּ ,ת ◌ִמיד ה ּוא ֹ ◌ֵ
לחן ◌ַ ּ◌ֶ
וזה ּו ◌ַעל ׁ ◌4ש ◌ְ ◌ַ
מאכלוֹ ֶ◌ ְ◌ .
◌ְמזוֹ נוֹ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה
וחכמה ◌ֶ ◌ְ
אתהָ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אמר לוֹ ִ◌ּ ,תינוֹ ק ◌ַ ּ◌ָ
ראשוֹ ַ◌ ָ◌ .
נשקוֹ ◌ַעל ֹ ׁ
◌ִח ◌ָ ּייא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
היה ◌ָ ּבאַ◌ ָ◌ .
חזק ◌ָ ּיה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ינתים ◌ָרא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ִּ
בלבּ ֵ◌ .,ב ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
אמר לוֹ
חבר ּות זוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
עלינ ּו,
יתח ◌ֵּבר ◌ָ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ודּ אי ◌ַּב ◌ֲ ◌ֵ
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייאַ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
יתחדּ ׁש ּו ◌ָכאן.
ברים ◌ִחדּ ּו ׁ ◌ֵשי תוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
חסדוֹ )קלו ,כה( :
לחם ◌ְ ◌ָ
נוֹ ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
לכל ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ ּ
עשר
ראהׂ ֶ◌ ֶ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
בראשית )דף מז (.השלמה מהשמטות סימן כ"ה[ ּ ֹ
מס ◌ַיניְ◌ ׁ ,ש ◌ָאר
למשה ◌ִ ּ◌ִ
הלכה ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
המ ◌ִים ָ◌ ָ◌ ֲ◌ -
ונ ּס ּוַ◌ּ ַ◌ ,
ערבה ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְִנטיעוֹ תָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
]זוהר ח"א פ'
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הט ◌ַעם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא
הלכהָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
וכאן ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ּ -תוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ ,
ברים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
הדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
למ ◌ָדה ◌ֶאת
קרא ◌ַהר ◌ִ ◌ַ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָּמקוֹ ם ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
סיניּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה ◌ִ ◌ְּ
נטיעוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
עשר ◌ְ ◌ִ
האמ ּו ◌ָנה .אוֹ ◌ָתן ◌ֶ ◌ֶ ׂ
שר ◌ִק ׁ ◌ְש ◌ֵרי ◌ָ ◌ֱ
משה ◌ִ ◌ְ
ֹ ׁ ◌ֶ
לק ׁ ֹ
ביעית,
ערב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
קרא ◌ֶ ◌ֶ
אחז אוֹ ◌ָתן ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
.ביעית
◌ ◌ַ ◌ֲ ׂ
סאהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבא ◌ָמזוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
פרי ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ֵ ּבית ◌ֵ ◌ָ
ְויעש ּו ◌ְ ◌ִ
להם ◌ָמזוֹ ן ◌ֶ ◌ָּ
רעים ◌ָ ּב ּה
תה ׁ ◌ָש ◌ָנה ׁ ◌ִש ◌ִ.ית ׁ ◌ֶש ּזוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ּזוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָ ◌ֶ
אלא ◌ֵמאוֹ ◌ָ ּ
חסד.
לפי ◌ֶ ◌ֶ
וקצר ּו ◌ְ ◌ִ
לצדקה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לכם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זרעיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )הושע י( ◌ִ ◌ְזרע ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואז
למהָ◌ ְ◌ ,
צדקה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
קרא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יהיה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
רעים ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַמה ◌ֶּ .זוֹ ◌ְ ◌ִ
חסד?
לפי ◌ֶ ◌ֶ
העליוֹ ןּ .ו ◌ִמי ה ּוא ◌ְ ◌ִ
יהיה טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חסדָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
לפי ◌ֶ ◌ֶ
וקצר ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
יניהם.
מעשים ◌ֵי ׁש ◌ֵ ּב ◌ֵ ◌ֶ
בעה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
למטה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
בא ◌ְ ◌ֵ
אברהםֹ ּ .
◌ֶזה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית מו( ◌ֵהא ◌ֶלם
האם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
נגד ◌ָ ◌ֵ
זריעה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
לפי
קצר ּו ◌ְ ◌ִ
אברהםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ]ו[ ◌ִ ◌ְ
רגּ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
קצירה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
זרעָ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ַ
מפריד
שה ◌ִדּ ין ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יצחקֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶ ׂ
רגּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
ישה ◌ְ ּב ◌ָחר ּוץ ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
חסדִ◌ .דּ ׁ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
רש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
שה ◌ִדּ ין ◌ְּב ◌ִ ׁ ◌ְ
ממנּ ּוְ◌ ,ועוֹ ◌ֶ ׂ
מפריד ◌ִ ּ◌ֶ
ּ◌ֶת ◌ֶבן ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָ ּברִ◌ .דּ ין ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפני ר ּו ◌ַחְ◌ .ור ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ זוֹ ◌ַה ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ׁ ◌ֶשל
מץ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ואז ה ּוא )תהלים לה( ◌ְּכ ֹ
◌ְ ◌ָ
כנגדוֹ זוֹ ◌ֶרה.
יעקבּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
יעקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מה( ◌ַו ּ◌ְת ◌ִחי ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ֲ ֹ
לש
משהׁ ָ◌ .
רגּ ת ֹ ׁ ◌ֶ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
למאכל .טוֹ ◌ֵחן ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
לאש ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נתן ◌ָ ◌ֵ ׁ
המץ ◌ִ ּ◌ָ
◌ְואוֹ תוֹ ◌ַ ּ ֹ
לחם
ונעשה ◌ֶ ◌ֶ
צדּ יקׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רגּ ת ◌ַ ◌ִ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
אהרן .אוֹ ◌ֶפה ְּ◌ -כ ◌ֶ ◌ֶ
רגּ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ַ
 ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים
צדּ יק ◌ְ ּבאוֹ תוֹ אוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְ ּב ◌ִצ ּיוֹ ןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ָידוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
שרַּ◌ .ב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ל"כל"ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חלה ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
לחם ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ֶ ◌ֶ
קלו( ֹ ◌ֵ
ואחר ◌ָ ּכְ◌ ,לאוֹ תוֹ
לחם? ◌ֶזה ◌ַ ◌ִּ
הק ּי ּום.
שרּ .ו ◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֶ
קרא ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מלאכהֶ◌ ,א ◌ָ ּלא אוֹ ◌ְ ◌ִ
שים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה.ביעית ◌ַה ּזוֹ א עוֹ ◌ִ ׂ
נה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִכלים אוֹ תוֹ
ּו ◌ַב ◌ָ ◌ָ
נחים
וכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ָ ◌ִ
ה))יתָ◌ ְ◌ ,
)נה ◌ַ ◌ִ ◌ִ
להם ◌ַּב ◌ָ ◌ָ
לחם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ַתן ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
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הרי
והעש ◌ִיריםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ׁ ◌ָש ◌ִוים ◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ◌ֶזהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הענ ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ׁ ◌ִ
וכל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
חדוהָ◌ ְ◌ .
◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
שה
אדם עוֹ ◌ֶ ׂ
ואם ◌ָ ◌ָ
ה.ביעית ◌ַה ּזוֹ ִ◌ ְ◌ .
.נה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
חתוֹ ◌ִנים ◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ִמ ◌ָ ◌ָ
הת ◌ְ ּ
◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
נע ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
ענ ּי ּות מוֹ ◌ֵ ◌ַ
המקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ
◌ְסחוֹ ◌ָרה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ּ ◌ֵפרוֹ תָּ◌ ַ◌ ,
ארץ
להראוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ָ ◌ֶ
אדם ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וצריָ◌ ָ◌ ,
נע ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו ◌ְּב ◌ָרכוֹ תִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ולכן מוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ תֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
עלה,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵי ׁש ◌ַ ◌ַ
נחת ◌ִעם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ָ ּ
◌ ◌ַ ◌ָ ּ
ו"כל" ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
לכֹל ◌ַה ◌ֶ ּזהֹ ְ◌ ,
לחם ◌ַ ּ
ְוהקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא נוֹ ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
מ.ל ּהָּ◌ ֶ◌ ,
לה אוֹ ר ◌ִ ◌ֶ ◌ָּ
אלא
ש ◌ִריֵ◌ ְ◌ ,
מב ◌ָ ׂ
שר ◌ִ ◌ְ ּ
קרא )בראשית ב( ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ָ ּ
וצריָ◌ ָ◌ :
ילאִ◌ ָ◌ ְ◌ .
ממ ◌ָ
בה ◌ִ ּ◌ֵ
ספיחי ◌ַה ◌ִ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
..ית ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְזרע ּו ◌ָ ּ
אדם ◌ְ ּבאוֹ תוֹ
נטיעוֹ ת
שר ◌ְ ◌ִ
הארץ ◌ְּבאוֹ ◌ָתן ◌ֶע ◌ֶ ׂ
מלאכת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ביעית ◌ַ ◌ֲ ׂ
ערב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
מהם,
תפ ◌ֵרד ◌ֵ ◌ֶ
הארץ ◌ַה ּזוֹ ◌ִע ◌ָּמ ◌ֶהם ◌ְוא ◌ִ ּ ◌ָ
תיחד ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הש ּ◌ַת ◌ְּלמ ּו ◌ָב ּהֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
נטיעה ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ◌ַטע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְּ◌ ,כ ◌ֵדי
נטיעהָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְואף ◌ִהיא ּ◌ִת ◌ָ ּק ◌ֵרא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ַ
עלה ◌ְמנ ּו ◌ָחה
לה ◌ִעם ◌ַּב ◌ְ ◌ָ ּ
ממ ◌ָנּ ה אוֹ תוֹ ט ּוב ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש6א ◌ִי ◌ָּמ ◌ַנע ◌ִ ◌ֶּ
עמוֹ ◌ַּבת
ה..יַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
נברא ◌ָ ◌ָ
ולכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
.ביעיתֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
והזדּ ◌ְ ּו ◌ָגה ◌ִ ּ
לתת אוֹ ר
צדק ◌ִעם ׁ ◌ִש ◌ִ.י ◌ָ ◌ֵ
הזדּ ◌ְ ּו ◌ָגה ◌ֶ ◌ֶ
ועכשו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להתענּ ג ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ז ּוגוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּ
סיני ◌ַה ◌ֶזה.
להר ◌ִ ◌ַ
◌ְ ◌ַ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

להעביר השנאה
על נהרות בבל וגו' )קלז ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלז[ טוב לאמרו
להעביר שנאה.

I

I

 Iזוהר תהלים I
הרּבה ָחמּור
צערֹו ַ ְ ֵ
ּבצער ַ ֲ
רגיל ְ ַ ַ
ׁשּלא ָ ִ
ִמי ֶ ֹ

יש ◌ְבנ ּו וגו' )קלז ,א( :
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
צערַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
לסבל ◌ַ ◌ַ
רגיל ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ב ע"ב([ ◌ָ ◌ַ
אבל ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א
מ*אוֹ ◌ְוא חוֹ ׁ ◌ֵש ׁשָ◌ ֲ◌ .
צער ,סוֹ ◌ֵבל ◌ַ ◌ָ
לפי ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ
צער -
ועדּ ּו ◌ִניםּ ,ו ◌ָבא לוֹ ◌ַ ◌ַ
תפנ ּו ◌ִקים ◌ְ ◌ִ
היה ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
ימיו ◌ָ ◌ָ
וכל ◌ָ ◌ָ
צערָ◌ ְ◌ ,
ָרגיל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ִ
לבכוֹ ת.
צריּ ְ◌ ִ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
צער ׁ ◌ָש ◌ֵלםַ◌ ְ◌ ,
◌ֶזה ּו ◌ַ ◌ַ
)דּף
פּרשׁת ְשׁמוֹת ַ
וֹהר ח"ב ָ ָ ַ
]ז ַ

ּבבל
ּבגלּות ָ ֶ
יׂשראל ְ ָ
אבל ֹלא ַעם ִ ְ ָ ֵ
רגילים ֲ ָ
הּׁשבטים ָהיּו ְ ִ ִ
ַ ְִָ
ימי
הרי ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ
צערֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
רגילים ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
למצרים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ראלְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְרד ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּכ* ◌ִי ◌ְ ׂ
הגּ ל ּות
סבל ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ולכן ◌ָ ◌ְ
בצערֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הצ ◌ִדּ יק ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
אביהם ◌ַ ◌ַ ּ
צער ׁ ◌ָש ◌ֵלם ,אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ַער
היתה ◌ַ ◌ַ
ההיא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבל ◌ָגּ ל ּות ◌ָ ּב ◌ֶבל ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ֲ◌ .
עליו.
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ָ ּבכ ּו ◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ

ּבבל
כּוּלם ָּבכּו ַעל ָּגלּות ָ ֶ
ָ
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה לג( ◌ֵהן ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ ◌ָּ
חצה ◌ְוגוֹ '.
צעק ּו ◌ָ◌ 4
אראלם ◌ָ ◌ֲ
◌ָ ◌ְ
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלז( ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
ּ◌ַת ◌ְ ּ
יש ◌ְבנוּ ◌ְוגוֹ 'ָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
הט ◌ַעם? ◌ִּכי ◌ָהי ּו
וכלם ◌ָ ּבכ ּו ◌ַעל ◌ָגּ ל ּות ◌ָ ּב ◌ֶבלָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ׁ ◌ַ
ּ
היקרים ◌ְוגוֹ '.
מלכיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )איכה ד( ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִציוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
תפנ ּו ◌ֵקי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְּב ◌ַ ◌ְ
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ּבגלּות
ׁשהלכה ְ ָ
ׁשכינתֹו ֶ ָ ְ ָ
צער ֶׁשל ה' ַעל ְ ִ ָ
ַַ
יש ◌ְבנ ּו וגו' )קלז ,א( :
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל
ייסא ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קלז( ◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
)דף ריג ע"ב([ ◌ַר ◌ִּבי ◌ֵ ◌ָ
היה
לים ◌ָ ◌ָ
זכרנוּ ◌ֶאת ◌ִצ ּיוֹ ןֶ◌ .את ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יש ◌ְבנוּ ◌ַגּ ם ◌ָ ּב ◌ִכינוּ ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ָשם ◌ָ ׁ ◌ַ
אש ◌ָּכ ◌ֵחְ◌ $ירוּ ׁ ◌ָשלם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּכח
להיוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִאם ◌ֶ ׁ ◌ְ
צרי ,לוֹ ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
ּ
היכל
היה לוֹ ◌ֵ ◌ָ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
זכרנ ּו ◌ֶאת ◌ִצ ּיוֹ ן? ◌ְל ◌ָ ◌ָ
ימיני! ◌ַמה ◌ֶזה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
צערוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי
לסטים ◌ְ ◌ָ ׂ
ויפהּ ָ◌ ,בא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נאה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְִנכ ◌ָ ּבדֶ◌ ָ◌ ,
וש ◌ְרפ ּו אוֹ תוֹ ֲ◌ ַ◌ .
ה.כינה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה
ההיכל?! ◌ַגּ ם ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה ּוא? א ׁ ◌ֶשל ◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
הצ ◌ִדּ יק?! ◌ְ ◌ֶוזה הוֹ ◌ֵלְּ◌ ,כ ◌ִפי
◌ַּב ◌ָגּ ל ּותַ◌ ַ◌ ,
צער ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ה ּוא? א ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
ממ ׁשַ◌ .גּ ם ◌ָ ּכאן
אבדָ◌ ָ◌ ,
הצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ָ
אבד ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה נז( ◌ַ ◌ַ ּ
צער
צער ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ַעל ז ּו ◌ָגתוֹ ַ◌ ַ◌ ,
זכרנ ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
זכרנוּ ◌ֶאת ◌ִצ ּיוֹ ןְּ◌ ,ב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּלוֹ ה ּוא.
]זוהר במדבר פרשת פנחס

ּבצּוּויֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא
ּגילה ַה ֹּכל ְ ִ
יחזקאל ִ ָ
ְְֵֶ
זכרנ ּו ◌ֶאת ◌ִציּ וֹ ן
יש ◌ְבנ ּו ◌ַגּ ם ◌ָ ּב ◌ִכינ ּו ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
א( ] :זוהר ח"ב פרשת שמות )דף ב (:זוהר תורה[ רבי שמעון פתח,
"היה
יחזקאל וגו'" )יחזקאל א ,ג(ֹ ָ◌ ,
דבר ה' ◌ֶאל ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
היה ◌ְ ◌ַ
"היה ◌ָ ◌ָ
◌ָ ֹ
היה" שני פעמים למה ,ועוד יש לשאול אם יחזקאל נביא
◌ָ ◌ָ
אמת היה ,מדוע גלה כל מה שראה ,מי שהמלך מכניסו
בהיכלו האם יש לו לגלות הסודות שראה שם ,אלא ודאי
יחזקאל נביא אמת היה ,וכל מה שראה הוא היה באמונה,
וברשות הקדוש ברוך הוא גלה כל מה שהיה מגלה ,וכך
היה נצרך.
)קלז,
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ׁשלם
צער ָ ֵ
עליו ֶזהּו ַ ַ
צער ָ ָ
ּפתאֹום ֹ ַ
ּובא ִ ְ
ּוקים ָ
ּבתפנ ִ
ׁשּמפ ָּנק ְ ַ ְ
ִמי ֶ ְ ֻ
ובוא וראה ,מי שרגיל לסבול צער ,אם יבא עליו לפי שעה
צער ,הוא סובל צרתו ואינו חושש ,אבל מי שאינו
רגיל בצער ,והיה כל ימיו בתענוגים ומעדנים ,ובא עליו
צער ,זה הוא צער גדול ,ועל זה יש לבכות.

בגלות בבל שהיו רגילים במעדני מלכים העליונים
והתחתונים בכו
ובשביל זה הצער של גלות בבל הוא היה צער גדול ,הוא
היה צער שעליונים ותחתונים בכו עליו ,עליונים
"הן ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ ◌ָּ
חצה וגו'" )ישעיהו לג ,ז( ,תחתונים
צעק ּו ◌ָ◌ 4
שכתובֵ◌ :
אראלם ◌ָ ◌ֲ
גּ
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם ◌ָי ׁ ◌ַש ◌ְבנ ּו ◌ַ ם ◌ָ ּב ◌ִכינ ּו" ,כלם בכו על
"על ◌ַ ◌ֲ
שכתובַ◌ :
גלות בבל ,מה הטעם ,לפי שהיו במעדני מלכים ,שכתוב:
היקרים ◌ַ ◌ְ ◌ָּ◌ 4
◌ְּ
המסל ◌ִאים ◌ַּב ּ ◌ָפז" )איכה ד ,ב(.
"ב ◌ֵני ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ

בני ישראל חשבו שה' עזב אותם
ועכשיו היו יורדים בגלות ,עם רחיים על צואריהם וידיהם
קשורות לאחור ,ועוד חשבו שאין להם קיום
לעולם ,שהרי הקדוש ברוך הוא עזב אותם ,ולא ישגיח בהם
לעולם.

ה' שלח לבבל את כל צבאות השמים וה' עמהם
ולמדנו ,שבשעה ההיא קרא הקדוש ברוך הוא לכל פמליא
שלו ,ולכל מרכבות הקדושות ,ולכל צבאו
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מחנותיו ושריו ,ולכל צבא השמים ,ואמר להם מה אתם
עושים כאן ,ומה בני האהובים בגלות בבל ואתם כאן ,קומו
אמר ה' וגו'
"כֹה ◌ָ ◌ַ
ורדו כלכם לבבל ,ואני עמכם ,זהו שכתובּ :
חתי
"למענכם ׁ ◌ִש ◌ַּל ◌ְ ּ◌ִ
בבלה וגו'" )ישעיהו מג ,יד(ֶ◌ ְ◌ ַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למענכם ׁ ◌ִש ּ◌ַל ◌ְח ּ◌ִתי ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
בריחים ◌ּ4כ ◌ָּלם" ,אלו
רדתי ◌ָ ◌ִ ◌ִ
"והוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
בבלה" ,זה הקדוש ברוך הואְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
כל המרכבות ומחנות העליונים.

יחזקאל גילה להם לישראל מה שראה שכל צבאות השמים
באו
ובעבור זה נפתחו השמים בבבל ושרתה רוח נבואה קדושה
על יחזקאל ,וראה כל מה שראה ,ואמר להם
לישראל ,הלא רבונכם כאן ,וכל צבא השמים ומרכבותיו ,באו
לדור ביניכם ,ולא האמינו ,עד שנצרך לגלות כל מה שראה,
וארא כך ,וארא כך ,ואף אם גלה יותר כל מה שהיה מגלה
הכל נצרך ,כיון שראו ישראל כך שמחו ,וכאשר שמעו
הדברים מפי יחזקאל לא דאגו עוד על גלותם ,שהרי ידעו
שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותם ,וכל מה שגלה יחזקאל
ברשות היה מגלה ,לדעת שבכל מקום שישראל גלו שמה
השכינה גלתה עמהם.

למה לא כתיב בזכרנו את ירושלים
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל וגו' )קלז ,א( :
◌ַעל ◌ַ ◌ֲ
נהרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶבל ׁ ◌ָשם ◌ָי ׁ ◌ַש ◌ְבנ ּו ◌ַגּ ם
"על ◌ַ ◌ֲ
תורה[ רבי ייסא פתח ◌ַ
זכרנ ּו ◌ֶאת ◌ִצ ּיוֹ ן" .את ירושלים היה צריך לומר ,כמו
◌ָ ּב ◌ִכינ ּו ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
]זוהר חלק ג' פ' פנחס )דף ריג (:זוהר
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זכרנ ּו
"ב ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ימיני" ,מהו ◌ְ ּ
אש ◌ָ ּכ ◌ֵחְ◌ ,יר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ָלם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּכח ◌ְ ◌ִ ◌ִ
"אם ◌ֶ ׁ ◌ְ
שכתובִ◌ :
◌ֶאת ◌ִצ ּיוֹ ן"?

הצער של היסוד הנקרא ציון על השכינה שהלכה בגלות
אלא לאדם שהיה לו היכל נכבד יפה ומפואר ,באו לסטים
ושרפו אותו ,הצער של מי הוא ,האם לא לאדון
ההיכל ,אף כאן כאשר השכינה תשרה בגלות ,הצער של מי
הוא ,האם לא להצדי"ק קסז וזה מתאים ,כמו שביארו
אבד" )ישעיהו נז ,א( ,אבד ממש ,אף כאן
"הצ ◌ִדּ י"ק ◌ָ ◌ָ
בהכתובּ ַ◌ ַ◌ :
בזכרנו את ציו"ן ,בזכרנו אותו הצער של ציון על זיווגו,
שהרי הצער שלו הוא.

כרתו את בהונותיהם ולא יכלו לנגן בכינור
נשיר ◌ֶאת ׁ ◌ִשיר ה' וגו' )קלז ,ד( :
◌ֵאי* ◌ָ ׁ ◌ִ
קיב [(:למדנו ,ששמונים אלף לויים היו ידיהם קשורות
לאחור ,וכאשר הגיעו לנהרות בבל ,היו כנורותיהם תלויים
"אי,
על העצים ,אשר שם היו מבקשים מהם לנגן ,אמרו ◌ֵ
נכר" ,נשכו בשיניהם בוהנות
אדמת ◌ֵ ◌ָ
ָנשיר ◌ֶאת ׁ ◌ִשיר ה' ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ׁ ◌ִ
ידיהם ,וכרתו אותן ,ולא יכלו לנגן ,והרגו אותם
]זוהר חדש מדרש איכה )דף

זיו הזוהר
קסז .זו הספירה יסוד צדיק שנקרא ציון.
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מחׁשיב
הּמקּדׁש ִ ְ ַ -
חרּבן ֵּבית ַ ִ ְ ָ
ׁשּתה ידאוג ַעל ֻ ְ ָ
ּומ ְ ֶ
ּודה ִ
ּבכל ְסע ָ
ְָ
ּבנה ֵּביתֹו
ּכאּלּו ָ ָ
עליו ְ ִ
ָָ
אעלה ◌ֶאת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ַלם
רכי ◌ִאם א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
אזכ ◌ֵ ◌ִ
ּ ◌ִת ◌ְד ◌ַ ּבק ◌ְ ׁ
לחכי ◌ִאם א ◌ֶ ◌ְ ◌ְּ
לשוֹ ◌ִני ◌ְ ◌ִ ◌ִּ
מחתי )קלז ,ו( ] :זוהר ח"ב )דף קנז [(:אם לא אעלה
ראש ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ֹ ׁ
את ירושלם על ראש שמחתי .אמר רבי יוסי כתוב )דברים ח(
ואכלת ושבעת וברכת את ה"א על הארץ הטובה אשר נתן לך,
על האר"ץ הטובה ודאי קסח שהרי בעבורה מזון ופרנסה נמצא
בעולם ,מי שמתעדן על שלחנו ומתענג באותן מלאכים ,יש לו
לזכור ולדאוג על קדושת הארץ הקדושה ,ועל היכל המלך
שנחרב ,ובשביל עצבון הזה שהוא נעצב ודואג על שלחנו
באותה שמחה ומשתה אשר שם ,הקב"ה מחשיב עליו כאילו
בנה ביתו ,ובנה כל החורבות של בית המקדש ,אשרי חלקו.

לאדֹום
לעׂשֹות ֶ ֱ
ׁשעתיד ַה' ַ ֲ
הּגדֹולה ֶ ָ ִ
ּנקמה ַ ְ ָ
ַה ְ ָ ָ
לבני
זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבני ◌ֱאדוֹ ם )קלז ,ז( ] :ח"ג )דף פט (.זוהר תורה[ ◌ְ ֹ
זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ֹ
היסוֹ ד ◌ָ ּב ּה"
האמרים ◌ָער ּו ◌ָער ּו ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
◌ֱאדוֹ ם ◌ֵאת יוֹ ם ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ָלם ◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
צרה וגו'"
מב ◌ְ ◌ָ
גדים ◌ִ ◌ָ ּ
מאדוֹ ם ◌ֲחמ ּוץ ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
"מי ◌ֶזה ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֱ
רבי אבא פתח ◌ִ
זיו הזוהר
קסח .האר"ץ הטובה זו מדת המלכות והשכינה הקדושה.
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מאדוֹ ם" ,עתיד הקדוש ברוך הוא
"מי ◌ֶזה ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֱ
)ישעיהו סג ,א(ִ◌ ,
ללבוש בגדי נקמה על אדום ,שהחריבו ביתו ושרפו היכלו,
והגלו לכנסת ישראל בין האומות ,ולעשות בהם נקמת עולם,
עד שימצאו כל ההרים מהרי עולם מלאים הרוגי עמים,
ולקרות לכל עופות השמים עליהם ,וכל חיות השדה יזונו
מהם י"ב חדשים ,ועופות השמים ז' שנים ,עד שלא תסבול
וטבח
בצרה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
זבח ◌ַלה' ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
"כי ◌ֶ ◌ַ
הארץ סרחון שלהם ,זהו שכתובִּ◌ :
ארץ ◌ֱאדוֹ ם" )שם לד ,ו( ,עד שאותן הבגדים יתגאלו ,זהו
◌ָגּ דוֹ ל ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
אגאלתי".
מלב ּו ׁ ◌ַשי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ◌ִ
"וכל ◌ַ ◌ְ ּ
שכתוב) :שם סג( ◌ְ ◌ָ

בני אדום היו מהרסים החומות
צרה וגו' )שם ,א( ,לפי שממנה יצאו
מב ◌ְ ◌ָ
גדים ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֲחמ ּוץ ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ההמונים שבעולם לצבוא על ירושלם ,והם התחילו
לשרוף ההיכל ,ובני אדום היו מהרסים החומות ,והשליכו
האמרים
לבני ◌ֱאדוֹ ם וגו' ◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
"זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבני היסוד ,זהו שכתובֹ ְ◌ :
"זה ◌ָהד ּור ◌ִּב ◌ְלב ּו ׁשוֹ " ,באותן בגדי
היסוֹ ד ◌ָ ּב ּה"ֶ◌ .
◌ָער ּו ◌ָער ּו ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
"צעה",
ֹ ◌ֶ
כחוֹ " )שם( ,מהו
"צעה ◌ְּב ֹרב ּ ֹ
ֹ ◌ֶ
נקם שעתיד ללבוש,
חתיִ◌ :י ּ ◌ְפל ּו" וגו'.
"עמים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֶ
משבר ,כמו שכתוב) :תהלים מה ,ו(ִ◌ּ ַ◌ ,

ּנקמֹות
ּתע ֶׂשה ַה ְ ָ
הּמלכּות ַ ֲ
ַַ ְ
אמרו ישראל לישעי' ,מי הוא זה שיעשה כל כך ,פתח
צדקה" )ישעיהו סג ,א( ,זה שהוא
מדבר ◌ִּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמרִ◌ ֲ◌ :
"אני ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מש ּ ◌ָפט"
צדקה ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
"אהב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ◌ֵ
יע" )שם( ,זה שכתוב בו
"רב ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
◌ַ
יע".
"רב ◌ְלהוֹ ׁ ◌ִש ◌ַ
)תהלים לג ,ה( ,והוא צדק"ה ממש והוא ◌ַ
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I

בגלל שהשכיבו את המלכות לעפר
וכל כך למה ,לפי שגרמו לכנסת ישראל להיות שוכבת
"נפלה א
לעפר בגלות ,ולנפול לארץ ,כמו שכתובָ◌ ְ◌ ָ◌ :
ראל" )עמוס ה ,ב( ,ובשביל זה ילבש
ש ◌ָ ◌ֵ
תוֹ ◌ִסיף ,ק ּום ◌ְּבת ּו ◌ַלת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוש ברוך הוא בגדי נקם עליהם ,להגאיל אותם ברוב
אגאלתי".
מלב ּו ׁ ◌ַשי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ּ◌ִ
"וכל ◌ַ ◌ְ ּ
ההרוגים ,זהו שכתובָ◌ ְ◌ :

ּבּסּפירים
ויסדּתיִ ִ ַ ַ 3
ִ ְַ ִ
לים וגו'
לבני ◌ֱאדוֹ ם ◌ֶאת יוֹ ם ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְזכוֹ ר ◌ְ ◌ָ
לבני
זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראהּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים קלז( ◌ְ ֹ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
פקודי )דף רמ ע"א([ ּ ֹ
ועל ◌ֵּכן
היסוֹ ד ◌ָ ּב ּהַ◌ ְ◌ .
האמרים ◌ָערוּ ◌ָערוּ ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
◌ֱאדוֹ ם ◌ֶאת יוֹ ם ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ָ ֹ ◌ְ ◌ִ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
לים
תיה ׁ ◌ֶשל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לבנוֹ ת ◌ֶאת ◌ְיסוֹ דוֹ ◌ֶ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
ספ ◌ִיריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
הכלּ ,ו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ַ ּ ◌ִ
אחרים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ְלט ּו ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ִמיסוֹ דוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ִויסד ּ◌ִתיּ ַ◌ ,ב ּ◌ַס ּ ◌ִפ ◌ִיריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּ
מכים
והתוֹ ◌ְ ◌ִ
היסוֹ דוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ
אל ּו ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ
)ישעיה נד( ◌ ◌ַ ◌ְ
חל ׁ ◌ָשה ◌ָ ּב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה.
והעליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ◌ 4
החזקים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
)קלז ,ז( ] :זוהר ח"ב פרשת

העליֹון
מאירים ֵהם ֵמאֹור ָ ֶ ְ
ְִ ִ
יכל ּו
היסוֹ דוֹ תְ◌ ָ◌ ,
הראשוֹ נוֹ ת ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
האבנים ◌ָ ◌ִ ׁ
הט ◌ַעם? ◌ִּכי ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
עליהםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
העמים ◌ִל ׁ ◌ְשט ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אבל ◌ֵ ◌ֶּ
מתוֹ ָ◌ ,האוֹ ר
מאירים ◌ִ ּ
יהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אלה ◌ִ ◌ְ
עליוֹ ן ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ֲ◌ .
◌ָ ּב ◌ֶהם אוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
לשט
מש ◌ָ ּקעוֹ ת ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ ,ה ּ◌ְתהוֹ מוֹ תֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ִ ׁ ◌ְ
העליוֹ ן ּו ◌ְ ׁ ◌4
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
עליהםּ ֵ◌ ְ◌ .
למטה) ,ואם תאמר(
הס ּ ◌ִפ ◌ִירים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ִאיר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואל ּו ◌ֵהם ◌ַ ּ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
למטה.
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
זמן ◌ִי ּתוֹ ◌ֵסף אוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
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ּׁשבּורים
היסֹודֹות ַה ְ ִ
ית ְּקנּו ַ ְ
ְַ
הרי ◌ָ ּכת ּוב
יתב ּ◌ְטל ּוֵ◌ ֲ◌ ,
ראשוֹ ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
אמר ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ָתם ◌ְיסוֹ דוֹ ת ◌ִ ׁ
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
◌ְ ◌ִ
מרביץ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ה.ב ּורַ◌ .מה
לתקן ◌ַ ◌ָ
אבניּ ִ◌ ְ◌ ַ◌ .,
מרביץ ◌ַ ּב ּפ ּוִ◌ ַ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
אנכי ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
הנּ ה ◌ָ ֹ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ
אבנים
יש ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עיניהׁ ֵ◌ .
שם ◌ַּב ּפ ּוָ◌ ֶ◌ ֵ◌ ,
ות ◌ֶ ׂ
אמר) ,מלכים ב ט( ◌ַ ּ◌ָ
◌ֶ ּזה ◌ַ ּב ּפ ּוְּ◌ ?,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אלעזר ,סוֹ ד ה ּוא,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הט ◌ַעם ׁ ◌ֶשל ◌ֶזה? ◌ָ ◌ַ
קראוֹ ת ּפ ּוָ◌ .,מה ◌ַ ּ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
*דה.
צרי ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
לדעת ◌ְלקוֹ ◌ְ ◌ֵ
נתן ◌ָ ◌ַ ◌ַ
◌ְוסוֹ ד ◌ֶזה ◌ִ ּ◌ָ
)שם(

האבנים
ּגֹוים ַעל ָ ֲ ָ ִ
ידם ֶׁשל ִ
ׁשלטה ָ ָ
ֹלא ָ ְ ָ
ושלוֹ ם
ליםַ◌ ,חס ◌ְ ׁ ◌ָ
אבנים ׁ ◌ֶשל ◌ְיסוֹ דוֹ ת ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ִויר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראה ,אוֹ ◌ָתן ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
נשׂ ◌ְרפ ּו,
העמיםְ◌ ,וא ◌ָשׂ ◌ְרפ ּו אוֹ ◌ָתם ◌ְוא ◌ִ ◌ְ
עליהם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
.לט ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ָּ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ְיסוֹ דוֹ ת
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָגּ ◌ַנז אוֹ ◌ָתםָ◌ ְ◌ ,
נגנז ּוַ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מהם ◌ֲ ◌ִ ּ
חזר ◌ַ ◌ָ ּ
הב ◌ִית ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
כש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
אחדּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
אפל ּו ◌ֶ ◌ָ
אבד ◌ֵ ◌ֶ
נגנז ּוְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ּ
היסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל
מה ,אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
ויקים ◌ֶאת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לים ◌ַעל ◌ְמקוֹ ◌ָ ּ
אחרת
עין ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
למקוֹ ◌ָמם ◌ְוא ◌ִת ׁ ◌ְשט ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ִ
יחזר ּו ◌ִ ◌ְ
הרא ׁשוֹ נוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ְ
האבנים ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
עיניו
וימ ◌ֵּלא ◌ֶאת ◌ֵ ◌ָ
הפ ּוַ◌ ִ◌ ,
יכחל ◌ֶאת ◌ֵעינוֹ ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ַ ּ
אדם ◌ִ ◌ְ ֹ
לזמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
)רעה(ְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לים ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
מתק ◌ִנים
והיסוֹ דוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
האבנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יראה ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ממנּ ּוָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ֶּ
יקרוֹ ת
אבנים ◌ְ ◌ָ
וכל אוֹ ◌ָתן ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
העמיםָ◌ ְ◌ .
◌ַעל ◌ְמקוֹ ◌ָמםֶ◌ ׁ ,ש6א ׁ ◌ָש ◌ְלט ּו ◌ָ ◌ֶ
בהם ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
מדים ◌ַעל ◌ְמקוֹ ◌ָמם.
האבניםּ4◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
ניני ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
האחרוֹ תָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֲ ◌ֵ

למקֹומּה
יחזיר ֶאת ִצּיֹון ִ ְ ָ
ה' ַ ְ ִ
עין ◌ִ ◌ְירא ּו ◌ְּב ׁש ּוב ה' ◌ִצ ּיוֹ ןַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּב ׁש ּוב
עין ◌ְּב ◌ַ ◌ִ
ואז) ,ישעיה נב( ◌ִּכי ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
ה'? ◌ֶ ◌ָּ
העמיםּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
עליה ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
.לט ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אלא ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
יחזיר ◌ָנּ ה
למעלהּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמן ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
תה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
העלה אוֹ ◌ָ ּ
ודּ אי.
למקוֹ ◌ָמ ּהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְּב ׁש ּוב ה' ◌ִצ ּיוֹ ןּ ְ◌ .ב ׁש ּוב ה' ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
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I

ּבּסּפירים.
ויסדּתיִ ִ ַ ַ 3
ִ ְַ ִ
לעין ◌ְר ׁש ּות
נת ◌ָנה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
העין ◌ְוא ◌ִ ּ◌ְ
סתר ◌ִמן ◌ָ ◌ַ ◌ִ
.נּ ◌ְ ּ◌ָ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
ּו ֹ
לאשר
העיןְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לשט ּבוֹ  ,א ת ּו ◌ַכל ◌ִל ׁ ◌ְשט ּבוֹ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
מרביץ
אנכי ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
הנּ ה ◌ָ ֹ ◌ִ
דברים ◌ְיד ּו ◌ִעיםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֵ◌ ִ◌ ,,
העין ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
כחילת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
האבנים ◌ַ ◌ָּ
במקוֹ ◌ָמן
יעמד ּו ◌ִ ◌ְ
הלל ּו ◌ַ ◌ַ ◌ְ
ראהּ ָ◌ ,כל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אבניּ .,ובא ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּב ּפ ּוִ◌ ַ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
יעמד ּו
ספ ◌ִירים )אחרים( ◌ַ ◌ַ ◌ְ
בראשוֹ ◌ָנהִ◌ ,ויסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ִ
ויהי ּו ◌ְיסוֹ דוֹ ת ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
ויסדתי,
ולארֶ◌ .,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לרחב ◌ְ ◌ָ ֶֹ ◌
סביבַ◌ ֹ ָ◌ ,
אחר ◌ָ ◌ִ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
◌ַ ּב ּ◌ַס ּ ◌ִפ ◌ִירים.

יסודות ירושלים יהיו מאבני ספירים שלא יהיו נחרבות
לבני ◌ֱאדוֹ ם וגו' )קלז ,ז( ] :ח"ב פרשת פקודי )דף רמ (.זוהר תורה[
זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ֹ
לבני ◌ֱאדוֹ ם ◌ֵאת יוֹ ם
"זכר ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רבי שמעון אמר ,כתובֹ ְ◌ :
היסוֹ ד ◌ָ ּב ּה" ,עתיד הקדוש
האמרים ◌ָער ּו ◌ָער ּו ◌ַעד ◌ַ ◌ְ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ִ◌ָלםִ◌ ְ◌ ֹ ָ◌ ,
ברוך הוא לבנות יסודי ירושלם ,מן יסודות אחרים שישלטו
"ויסד ּ◌ִתיּ ַ◌ ,ב ּ◌ַס ּ ◌ִפ ◌ִירים"
על הכל ,ומה הם ,ספירים ,שכתובְ◌ ַ◌ ִ◌ :
)ישעיהו נד ,יא( ,שאלו הם יסודות ועמודים חזקים וגבוהים,
שאין להם רפיון כמו לראשונים ,מה הטעם ,לפי שאבנים
הראשונות של אותן היסודות ,יכלו שאר עמים לשלוט
עליהן ,מפני מה ,מפני שלא היה בהן הארה עליונה
כראוי קסט ,אבל אלו תהיינה מאירות מתוך הארה עליונה,
זיו הזוהר
קסט .זה כח רוחני דקדושה ,הנקשר בדבר גשמי ,וגם זה הכח נקרא
בשם הארת חנם ,שאין זה כדמיון האור שהוא ההיפוך מן החשך ,והרי
זה כענין הארת השכינה ,וכמוהו רבים בזוהר הקדוש.
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ומשוקעות תוך התהום ,שלא יהיה ביכולת לשלוט עליהן.
ואלו הן ספירים שיאירו למעלה ולמטה ,לפי שבזמן ההוא
יתוסף הארה עליונה למעלה ולמטה.

כל האבנים והיסודות נגנזו
אמר רבי אלעזר בוא וראה ,אותן אבנים של יסודי ציון
וירושלים ,חס ושלום ששלטו עליהן שאר עמים ,לא
שרפו אותן ,ולא נשרפו ,אלא כלן נגנזו ,שגנזן הקדוש ברוך
הוא ,ולא נאבד מהן אפילו אחת.

ה' יחזיר את ירושלים למקומה שהרימה משם כשבאו
השונאים
וכאשר ישוב הקדוש ברוך הוא ויקים לה לירושלם על
מקומה ,אותן אבני היסוד הראשונות יוחזרו
עין ◌ִ ◌ְירא ּו ◌ְ ּב ׁש ּוב ה' ◌ִצ ּיוֹ ן" )שם נב ,ח(,
עין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
"כי ◌ַ ◌ִ
למקומותן .ובכן ◌ִּ
"ב ׁש ּוב ה'" ,אלא כאשר שלטו עליה שאר עמים,
מהו ◌ְ ּ
הקדוש ברוך הוא הרימה למעלה ,ובזמן ההוא יחזירנה
"ב ׁש ּוב ה' ◌ִצ ּיוֹ ן" ,בשוב
הקדוש ברוך הוא למקומה ,שכתוב ◌ְ ּ
ה' ודאי.

היסודות החדשים יהיו סביב ליסודות הישנים
ובוא וראה ,כל אותן אבנים יתקיימו במקומותן ,להיותן
יסודות כבראשנה ,ויסודות אחרים של ספירים
יתקיימו במקום אחר מסביב לרוחב ולאורך ,זהו שכתוב:
"ויסדתיּ ַ◌ ,ב ּ◌ַס ּ ◌ִפ ◌ִירים"
)שם נד ,יא( ◌ִ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
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צד הטומאה יתבטל לעולם
ובזמן שיקים הקדוש ברוך הוא לביתו ,על זמן ההוא מה
"לנצח",
לנצח" )שם כה ,ח( ,מהו ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
"ב ◌ַּלע ◌ַה ◌ָּמ ◌ֶות ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
כתובִּ◌ :
לדורי דורות לעולם .לפי שיתבטל צד הטומאה ולא יקום
הארץ ◌ִּכי ה'
מעל ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
יסיר ◌ֵ ◌ַ
עמוֹ ◌ָ ◌ִ
לעולם ,ובכן ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ַ
"וחרפת ◌ַ ּ
◌ִדּ ◌ֵּבר" )שם(.

f
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להעביר הגאווה
לדוד אודך בכל לבי )קלח ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלח[ טוב לאמרו
לאהבה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹודת ִרּבֹונֹו
ּבעב ַ
ּבּלילה ַ ֲ
מתיּגע ַ ַ ְ ָ
היה ִ ְ ַ ֵ ַ
ּמלָ ָ 3
ּדוד ַה ֶ ֶ
ִָ
לדוד
לבי וגו' )קלח ,א( ] :זוהר ח"א )דף קעחִ◌ ָ◌ ְ◌ [(:
לדוד אוֹ ◌ְד& ◌ְ ◌ָ
בכל ◌ִ ◌ִ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌
ָ
רך .אמר רבי אלעזר
בכל ◌ִל ◌ִּבי ◌ֶ ◌ֶ
אוֹ ◌ְדָ◌ ְ◌ 5
נגד ◌ֱא ◌ִהים ◌ֲ ◌ַ ◌ְּ
אזמ ◌ֶ ּ
בוא וראה דוד המלך כל ימיו היה מתיגע בעובדת הקב"ה,
והיה קם בחצות הלילה ומשבח ומודה בשירות ותשבחות,
בשביל שיתתקן מקומו במלכות העליונה קע כי כאשר
נתעורר רוח צפון בחצות הלילה היה ידוע שהקב"ה באותה
שעה נתעורר בגן העדן להשתעשע עם הצדיקים ,והוא היה
קם בשעה ההיא והתגבר בשירות ותשבחות עד עלות הבקר,
לפי שכאשר הקב"ה נמצא בגן העדן הרי ביארו שהוא וכל
הצדיקים שבגן העדן מקשיבים לקולו ,ככתוב )שיר ח( חברים
זיו הזוהר
קע .זהו פירושו של נגד אלהים אזמרך ,כי השם אלהים היינו
מדת המלכות והשכינה הקדושה שורש דוד:
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Ÿ
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¦פי :%ה § ¨ ׁ ¦
וגבה
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יידע :ז ¦אם ¥ ¥
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© §Ÿ
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 Iזוהר תהלים I

I

מקשיבים לקולך השמעיני ,ולא עוד אלא שחוט של חסד
נמשך עליו ביום ,כמו שנדרש על הכתוב )תהלים מב( יומם
יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי ,ולא עוד אלא שאותן דברי
תורה שהוא אומר כלם עולים ומתעטרים לפני הקב"ה,
ובשביל זה דוד המלך היה מתיגע בלילה בעבודת רבונו:
יד&
איבי ּ ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַלח ◌ָ ◌ֶ
ְֹ ◌ ◌ַ
חיּ ◌ִני ◌ַעל ◌ַאף
צרה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
קרב ◌ָ ◌ָ
אל* ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִאם ◌ֵ ◌ֵ
ימינ& )קלח ,ז( ] :זוהר ח"ב )דף רלט [(:אם אלך
יעני ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
◌ְותוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ ◌ִ
בקרב צרה תחייני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני
ימינך] ,מקרא זה יש לעיין בו מה זה שאמר תשלח ידך ותושיעני ימינך[
אמר רבי שמעון כתוב )עמוס ה( נפלה לא תוסיף קום
בתולת ישראל ,מהו ולא תוסיף קום) ,משמע שהרי בפעם אחרת
קמה( אלא בפעם אחרת שקמה היא קמה מעצמה ולא
הקים אותה הקב"ה ,שהרי בגלות מצרים הקב"ה הקימה
ועשה כמה נסים בשביל להקים אותה ,ובגלות בבל הוא
לא הקימה ,לפי שלא עשה להם נסים כיון שהחטא גרם,
אלא היא קמה מעצמה ,ועלו בני הגולה כאילו לא היתה
להם גאולה ,ולא גדלה תשוקת הקב"ה עליהם ,לפי שגרם
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I

חטא ההוא שנשאו נשים נכריות ,ועל כן הקב"ה לא הקים
לה לכנסת ישראל ,ולא עשה לה נסים וגבורות בזמן ההוא
כראוי ,אבל לעתיד לבוא ולא תוסיף קום כתוב ,לא תוסיף
קום מעצמה ,אלא הקב"ה יקים אותה ,שכתוב )עמוס ט(
אקים את סכת דוד הנופלת ,וכתוב )ירמי' ל( ואת דוד מלכם
אשר אקים להם] :ועל זה התפלל דוד ואמר תשלח ידך ותושיעני
ימינך קעא תשלח ידך להקים אותי[.

f

זיו הזוהר
קעא .רצה לומר כזה ששולח ידו להקים למי שנפל ושוכב לעפר ,וכאשר
יראו הופעת יד ימינו של הקב"ה להקים לכנסת ישראל אז יתבטלו ממילא
כל הקטרוגים וכל העכובים בענין הגאולה :ומכאן יש להבין לבל נטעה
שהצהרת מלכות אנגליא שארץ פלשתינא תהיה מקום בית מקלט לאומי
עבור עם ישראל לחשוב שזהו הגאולה שאנו מצפים עליה ,כי הל איזה עוד
פחות הרבה מהצהרת כורש בימי עזרא כידוע ומובן ,אבל ודאי שיש בזה
התנוצצות של אתחלתא דגאולה ,ובאם יעלו אנשים כשרים להתיישב שם
בכל פעם יותר ויותר ויתנהגו שם על פי תורה ,בודאי תהיה זאת אתערותא
דלתתא לעורר אתערותא דלעילא לגאולה השלימה ,ויתקיים בנו הכתוב
מי זאת הנשקפה כמו שחר ,בתחילה ,ואח"כ יפה כלבנה ,ולבסוף ברה
כחמה ,כידוע שפסוק זה נדרש על הגאולה העתידה לבוא ,אמנם חבל ,כי
כעת אנו רואים מעשה שטן שעובד בכל כוחותיו שיעלו ויתישבו שם
אנשים אשר לא יתנהגו על פי תורה ,ועל זה יודה לב כל בר ישראל ,אבל
נקוה שסוף כל סוף אוירא דארעא דישראל יהפך לבבם לטובה ,ותעלה
ותצמח גאולה השלמה ע"י משיח בן דוד בב"א:
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לשים אהבה בין איש לאשתו
חקרתני ותדע )קלט ,א(] :שימוש תהלים לפרק קלט[ טוב לשים אהבה
בין איש לאשתו.
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עלי ◌ַּכ ּ ◌ֶפ ◌ָכה )קלט ,ה( :
ות ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ַ
צרת ◌ִני ◌ַ ּ ◌ָ
וקדם ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָאחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ילה
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ,בוֹ ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ָרמה ◌ַב ◌ָ ּים ַ◌ ָ◌ -
בשלח )דף נ"הָ◌ ◌ [(.
חזקהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ַו ּיוֹ ◌ֶל ,ה' ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ּבר ּו ◌ַח
ררה ◌ְגב ּו ◌ָרה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
קשה
זמן ◌ִ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
ילה) .שהתעוררה בו גבורה חזקה( ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
הל ◌ְ ◌ָ
קדים ◌ַע ◌ָ ּזה ◌ָ ּכל ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ִ
וכל אוֹ ◌ָתם
מטה ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ַּ
לכה ◌ִמן ◌ַה ◌ֶּמ ◌ֶלֶ◌ ,את ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם א ּו ◌ְכל ּו ◌ִסים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
בידיהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
לעשוֹ ת
לידיה ◌ַ ◌ֲ ׂ
נמסר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וכלם ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מעלה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְסר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
יטים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ִּל ◌ִ
סתם,
רמה ◌ַב ◌ָ ּיםּ ַ◌ .ב ◌ָ ּים ◌ְ ◌ָ
ורכבוֹ ◌ָ ◌ָ
נקמוֹ תֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ס ּוס ◌ְ ֹ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְ ◌ָ
ּ
וזמרת ◌ָי ּה.
למטהָ◌ .ע ◌ִזי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
]זוהר שמות פ'

ות ׁ ◌ֶשת
צר ּ◌ָת ◌ִני ◌ַ ּ◌ָ
וקדם ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קלט( ◌ָאחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
לכ ◌ֵ ּבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אדם ◌ְ ◌ַ
הצטרכ ּו ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
עלי ּ◌ַכ ּ ◌ֶפ ◌ָכהַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ָ ◌ַ
אשר ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הכל) ,להיות שלם בכל ,ונברא
להיוֹ ת ׁ ◌ַש ◌ִּליט ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
האדם ◌ִ ◌ְ
הס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
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ול ּ◌ַת ◌ְ ּ
לעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ
ְוהיה דוֹ ◌ֶמה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בשני פרצופים( ◌ ◌ָ ◌ָ
חתוֹ ◌ִנים .הוֹ ◌ִריד אוֹ תוֹ
אליו
התכ ◌ְנּ ס ּו ◌ֵ ◌ָ
הב ◌ִר ּיוֹ תָ◌ .אז ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מכב ◌ֶדתָ◌ ְ◌ ,ורא ּו אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִ ּב ◌ְדמ ּות ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 4
מפ ◌ְחדּ וֹ ֶ◌ .זה ּו
עליהם ◌ִ ּ ◌ַ
נפל ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ואימה ◌ָ ◌ְ
פחד ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לפניוּ ,ו ◌ַ ◌ַ
ְוהש ּ◌ַת ◌ֲחו ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ְ
הארץ
יהיה ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַח ◌ַ ּית ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וחת ◌ֶכם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ראכם ◌ְ ◌ִ ּ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ט( ּומוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לגנּ וֹ ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ְמרוֹ ְ◌ ִ◌ ,
הכניס אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ה.מיםִ◌ ְ◌ ִ◌ .
ְועל ◌ָ ּכל עוֹ ף ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ
להיוֹ ת לוֹ
מכסה
עשה לוֹ ◌4ח ּ ◌ָפה ◌ְ ◌ָ◌ּ 4
עש ◌ַע ּבוֹ ׂ ָ◌ ָ◌ .
להש ּ◌ַת ◌ֲ ׁ ◌ֵ
מחה ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ש ◌ְ ◌ָ
מחה ◌ַעל ◌ִ ׂ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ׂ
אחר ◌ָ ּכ,
לפניוַ◌ ַ◌ .
מחים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ׂ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
יקרוֹ תּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אבנים ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מצות ◌ִר ּבוֹ נוֹ .
עמד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדְ◌ ,וא ◌ָ ◌ַ
◌ִצ ◌ָ ּוה אוֹ תוֹ ◌ַעל ◌ֵעץ ◌ֶ ◌ָ
העלה אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
אחר ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
ספרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֲחנוֹ ֶ◌ ׁ ,,ש ◌ְּל ◌ַ ◌ַ
מצאנ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
והראה לוֹ ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵנזי ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ,,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עליו
הצט ◌ָ ּוה ◌ָ ◌ָ
והעץ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הראה לוֹ ◌ֶאת ◌ֵעץ ◌ַ ◌ַ
ְותחתוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ְ ּ
אלמלא
וראהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עדןָ◌ ָ◌ ְ◌ .
אדם ◌ְ ּב ◌ַגן ◌ֵ ◌ֶ
והראה לוֹ ◌ְמקוֹ מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אדםָ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
ולהיוֹ ת ׁ ◌ָשם ּ◌ָת ◌ִמיד .ה ּוא
לעמד ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מצוה זוֹ ָ◌ ,יכוֹ ל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ָש ◌ַמר ◌ָ ◌ָ
אמר,
יצחק ◌ָ ◌ַ
ונענ ׁשַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יצא ◌ְּב ◌ִדימוֹ ס ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
רבוֹ נוֹ ָ◌ ָ◌ -
מצות ◌ִ ּ
א ׁ ◌ָש ◌ַמר ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחת
ארנ ּו) ,שם ב( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ַ ◌ַ
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
פרצ ּו ◌ִפיםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,נברא דּ ּו ◌ַ ◌ְ
אדם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
לעתיו ִ◌ -נ ּ◌ְסרוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
ממ ◌ְ ◌ָזרח
ש ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםִ◌ּ ִ◌ ,
ונע ׂ
מצ ◌ְ ֹ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
◌ִ ◌ַ ּ
צר ◌ָּת ◌ִניָ◌ .אחוֹ ר ◌ֶזה
וקדם ◌ַ ◌ְ
ערבֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קלט( ◌ָאחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִמ ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ
עשה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אמרֶ◌ ,מה ◌ָ ◌ָ ׂ
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
מזרחִּ◌ ַ◌ .
וקדם ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מערבֶ◌ ֶ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
והכניס ּה
הכלָ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יפיה ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
וש ◌ְ ◌ֵ
נקבהִ◌ ׁ ְ◌ ,
תה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
כלל ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ ּ
ה ּוא? ּ◌ִת ◌ֵ ּקן אוֹ ◌ָ ּ
לקח ◌ִמן
הצ ◌ָלע ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ
לאדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ֶבן ה' ◌ֱ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
אהים ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ ּ
אחת
למעלה? ◌ַו ◌ִ ּי ◌ַ ּקח ◌ַ ◌ַ
ראה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לא.הּ .בא ◌ְ ◌ֵ
האדם ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
נתי
אחת ◌ִהיא יוֹ ◌ָ ◌ִ
אמר )שיר ו( ◌ַ ◌ַ
אחת? ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לעתיוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ַ
מצ ◌ְ ֹ ◌ָ
◌ִ ◌ַ ּ
אמר
דדיוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
מצ ◌ָ ◌ָ
מצ ◌ְ ֹ ◌ָ
תמ ◌ִתי ◌ַ ◌ַ
אחת ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ָּ
לעתיו ּ ְ◌ ִ◌ -
לאמ ּהּ ַ◌ ִ◌ .
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אמרַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
המ ׁ ◌ְש ◌ָ ּכןּ ִ◌ ַ◌ .
)שמות כו( ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
לצלע ◌ַ ◌ִּ
לדעת
והש ◌ֵּכל ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ָ ◌ַ ◌ַ
חכמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׂ
וכלל ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אדםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
נש ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ַָנתן ◌ְ ׁ ◌ָ
אמרִ◌ ,מ ◌ָּמקוֹ ם
יצחק ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נתן ּבוֹ ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה? ◌ַ ◌ִ ּ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ַ
הכֹלֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ .
◌ַ ּ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁשוֹ ת ◌ָ ּבאוֹ ת.
.אר ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ְ ◌ָ
נפש
הארץ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אמרִ◌ ,מ ◌ָּכאןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ּתוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
נמצא ּבוֹ .
קדּ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
הארץ? ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ִ
◌ַח ◌ָ ּיהִ◌ .מי זוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הכל.
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
נפש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
סתם ,זוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נפ ׁש ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ◌ַח ◌ָ ּיה ֶ◌ ֶ◌ -
לאכי
ממ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
עליוֹ ◌ָנה יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ּ◌ַ
חכמה ◌ֶ ◌ְ
דע ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
אדם ◌ָ ◌ָ
אמרָ◌ ָ◌ ,
ַרבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
לרבוֹ נוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
דע ◌ְונוֹ ◌ָדע ◌ְ ◌ִ ּ
כלְ◌ ,ויוֹ ◌ֵ ◌ַ
מסת ◌ֵּכל ◌ַּב ּ ֹ
והיה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ה.רתָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ◌ֵ
החכמהַ◌ .מה
מעינוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ממנּ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ְ
נסתמ ּו ◌ִ ּ◌ֶ
חטא ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםַ◌ ַ◌ ְ◌ .
לעבד
עדן ◌ַ ◌ֲ ֹ
מגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
אהים ◌ִ ◌ַ
◌ָ ּכת ּוב? )ממה שכתוב( )שם ג( ◌ַ ◌ְוי ׁ ◌ַש ◌ְּל ◌ֵחה ּו ה' ◌ֱ ◌ִ
נמצא,
נקבה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הראשוֹ ן ◌ִמ ◌ָ ּז ◌ָכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
אמרָ◌ ָ◌ ,
אבא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
האדמהּ ִ◌ ַ◌ .
◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
צלמנ ּו ◌ִּכ ◌ְדמ ּו ◌ֵתנ ּו.
אדם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נעשה ◌ָ ◌ָ
אהים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
אמר ◌ֱ ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )שם א( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
אמר,
ת ◌ַ
ואם ּ ֹ
אחר ◌ָ ּכִ◌ ְ◌ .,
ונפרד ּו ◌ַ ◌ַ
אחדְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
נעש ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
נקבה ◌ַ ◌ֲ ׂ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ְועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ
אשר ◌ּ ַ◌ 4
ודּ איְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
מ.ם ּ ָ◌ -כ ,ה ּוא ◌ַ ◌ַ
לקח ◌ִ ◌ָ
האדמה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
קבהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נקבה,
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וזה ּו ◌ָ ◌ָ
הש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִע ◌ָּמ ּהֶ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
אחד.
והכל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ּ ֹ
עלי ◌ַּכ ּ ◌ֶפ ◌ָכה )קלט ,ה( :
ות ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ַ
צרת ◌ִני ◌ַ ּ ◌ָ
וקדם ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ָאחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
האפוֹ ד -
המ ◌ִעיל ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֵ
בא ◌ְ ◌ֵ
פקודי )דף רל"אּ [(.ו ֹ
ראהְּ◌ ַ◌ ,
וקדם
בש אוֹ תוֹ ּ ָ◌ .כת ּוב )תהלים קלט( ◌ָאחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לכסוֹ ת ◌ָ ◌ָ
עליו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ֵ ׁ
◌ְ ◌ַ ּ
אבל ּבֹא
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּוה ּוָ◌ ֲ◌ .
עלי ּ◌ַכ ּ ◌ֶפ ◌ָכהָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֲ ◌ֵ
ות ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ַ
צרת ◌ִני ◌ַ ּ◌ָ
◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ראהּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
זכר
הראשוֹ ןָ◌ ָ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ֵ
לאחוֹ ר
קבה ◌ְ ◌ָ
הנּ ◌ֵ ◌ָ
ניהם ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ◌ְק ׁש ּו ◌ִריםְ◌ ַ◌ ,
והי ּו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
נברא ּוָ◌ ְ◌ ,
נקבה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
]זוהר שמות פ'
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לפניםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ֵסר אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
והתקין
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְוה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ַ
וכיון
פניםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
להסת ◌ֵּכל ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
אדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לפני ◌ָ ◌ָ
תה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
והכניס אוֹ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
האהבה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,והוֹ ◌ִליד ּו
רבתה ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
פניםָ◌ ,אז ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הס ּ◌ַת ◌ְּכל ּו ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
ואחר
ארנ ּוַ◌ ַ◌ ְ◌ .
והרי ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
לכןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
היה ◌ִ ּ ֶֹ
תוֹ ◌ָלדוֹ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ,מה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ָ
זהמה,
והטיל ◌ָ ּב ּה ◌ָ◌ ֲ◌ 4
נחש ◌ַעל ◌ַח ◌ָ ּוה ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
והא ◌ָ.הּ ,ו ◌ָבא ◌ָ ◌ָ ׁ
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חטא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
מטה
והיה ◌ְדּ יוֹ ◌ְקנוֹ ◌ְדּ יוֹ ◌ָקן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קיןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לידה ◌ַח ◌ָ ּוה ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
הוֹ ◌ִ ◌ָ
מעלה ּו ◌ַ ◌ָּ
ועל ◌ֵּכן ה ּוא
מהצד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַמ ◌ָּטהַ◌ ְ◌ .
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
מסוֹ ד ◌ַה ◌ּ 4ז ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ּ
האחר ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ ּ
המה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
הצד ׁ ◌ֶש ּלוֹ ◌ָגּ ◌ַרם.
עשה ◌ָ ◌ֶ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
היה ◌ָ ◌ִ ׁ
◌ָ ◌ָ
מות ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
לקח
דרכוֹ ◌ָ ◌ַ
ממנּ ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ
להרג ,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ִ ּ◌ֶ
לארב ◌ַ ◌ֲ ֹ
חש ◌ַדּ ◌ְר ּכוֹ ה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ֹ
הנּ ◌ָ ׁ
◌ַ ◌ָ
קין
*דה ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָקם ◌ַ ◌ִ
ויהי ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ָ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ד( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
והלַ◌ ְ◌ .,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
רגה ּו.
אחיו ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַה ◌ְ ◌ֵ
הבל ◌ָ ◌ִ
◌ֶאל ◌ֶ ◌ֶ
ספרי ◌ַ ◌ַ ּ
היה נוֹ ׁ ◌ֵש,
הבלָ◌ ָ◌ ,
קין ◌ֶאת ◌ֶ ◌ֶ
הרג ◌ַ ◌ִ
הק ◌ְדמוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מצאנ ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
והרג
נש ◌ָמתוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חשַ◌ ,עד ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ִציא ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
נשיכוֹ ת ◌ַּכ ◌ָנּ ◌ָ ׁ
אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
היה ◌ִמן
קין א ◌ָ ◌ָ
ואם ◌ַ ◌ִ
הראשוֹ ןִ◌ ְ◌ ,
ליסוֹ ד ◌ָ ◌ִ ׁ
חזר ּו ◌ַ ◌ְ
ברים ◌ָ ◌ְ
הדּ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ַ ◌ְ
אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ .
אדם
ראה ◌ָ ◌ָ
ועל ◌ֵּכןֵּ◌ ,כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
לאחיוַ◌ ְ◌ .
נמצא ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הצד ,א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
והלאה.
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אני אוֹ ◌ִליד ◌ִ ◌ָ ּ
אמרָ◌ :מה ◌ֲ ◌ִ
קיןַ◌ ָ◌ ,
וגר ׁש ◌ַ ◌ִ
הבל ◌ְ ַֹ ◌
הרג ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
טמאוֹ ת ◌ָהי ּו
נקבוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
שים ׁ ◌ָש ◌ָנהְ◌ ,ור ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
מאה ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
מאש ּתוֹ ◌ֵ ◌ָ
ִנפרד ◌ֵ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ַ
ונקראים
וש ◌ִדיםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והיה מוֹ ◌ִליד ר ּוחוֹ ת ◌ְ ׁ ◌ֵ
ממנּ ּוָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָבאוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתח ◌ְּממוֹ ת ◌ִ ◌ֶּ
בארנ ּו.
אדםּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ִנגעי ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֵ
אש ּתוֹ ◌ְוהוֹ ◌ִליד ◌ֶאת
והתחבר ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
קנאהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והתלב ׁש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קנּ א ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אחר ◌ָ ּכֵ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ַ
קרא ◌ֶאת
צלמוֹ ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֵשתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ה( ◌ַו ּיוֹ ◌ֶלד ◌ִּב ◌ְדמ ּותוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
היה ◌ָ ּכּ ָ◌ ,ב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה,
צלמוֹ ַ◌ ,מה ◌ֶ6.א ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֵשתֶ◌ .זה ּו ◌ִ ּב ◌ְדמ ּותוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
הרי
לכןִ◌ .מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מק ◌דם ◌ָ ◌ֵ
ראשוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִ ּ ֶֹ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ִ ׁ
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 Iזוהר תהלים I

I

פרש ּו ◌ָהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָאה
אליוּ ,ו ◌ֵ ◌ְ ׁ
היתה ◌ֵ ◌ָ
אח ◌ֶרת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
התח ◌ְּבר ּות ◌ַ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ּ
והתחבר ּו ּ ◌ָפ ◌ִנים
לאדםּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
והתקינה ◌ַה ◌ָקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַח ◌ָ ּוה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ּ
א.ה,
יק ◌ֵרא ◌ִא ◌ָ.ה .זוֹ ◌ִהי ◌ִ ◌ָ
לזאת ◌ִ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,שם ב( ◌ְ ֹ
פניםַ◌ ְ◌ .
◌ְּב ◌ָ ◌ִ
וח ◌ָ ּוה
אדם ◌ְ ◌ַ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהּ .ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
נקראת ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
אחרת א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ
אתם.
ויברָ◌ ֹ ,
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נקבה ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
זכר ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
כאחדּ ָ◌ ,כת ּוב )שם ה( ◌ָ ◌ָ
נברא ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
צר ◌ָּת ◌ִני.
וקדם ◌ַ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּובָ◌ ,אחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
אחד ◌ָהי ּוַ◌ ְ◌ .
ניהם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
התלב ׁש
הכ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
כש ◌ַ ּ ֹ
וקדם ◌ָהי ּוּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
וחשן ָ◌ -אחוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ראהֵ◌ ,אפוֹ ד ◌ְ ֹ ׁ ◌ֶ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
נתב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ָאז ּ ◌ָפ ◌ָניו
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עליוֹ ןֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
היה דּ וֹ ◌ֶמה ◌ִ ּב ◌ְדיוֹ ◌ָקן ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ָ◌ ,
דע
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ואז ◌ָ ◌ָ
מאירוֹ תָ◌ ְ◌ ,
למעלה ◌ְ ◌ִ
ועל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ָ ּב ◌ְלט ּוָ◌ ְ◌ ,
האיר ּו ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
החשן ◌ְ ◌ִ ּ
אחד
האפוֹ ד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
ותק ּון ◌ָ ◌ֵ
הדּ ◌ָברּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ּ ,ת ּק ּון ◌ַ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ּק ּון ◌ֶזה ◌ֵאינוֹ ◌ְּכ ◌ִ ּ
והכֹל ◌ְ ּבסוֹ ד
תק ּון ◌ֶזהּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְִנק ׁ ◌ְשר ּוַ◌ ְ◌ ,
טבעוֹ ת
אר ◌ַּבע ◌ַ ◌ָ ּ
חשן ◌ְ ּב ◌ֵאפוֹ ד ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
להתאחז ֹ ׁ ◌ֶ
אחדֶ◌ .ק ׁ ◌ֶשר ׁ ◌ֶשל ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ָ
רכבוֹ ת
המ ◌ְ ◌ָ ּ
במקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ְ◌ .
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ְ
והם סוֹ ד אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ֶּ
קשר ּו ◌ַּב ◌ָּמקוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ַ ◌ָּ
והכֹל ה ּוא
מעלהּ ַ◌ ְ◌ ,
מטה ◌ְלאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
קשר ּו ◌ַּב ◌ַ ּצד ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ְ
וח ּיוֹ ת.
פנּ ים ◌ְ ◌ַ
◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ַ ◌ִ

הּׁשכינה
ׁשּתתפּו ִעם ַ ְ ִ ָ
הּלילה ִנ ְ ַ ְ
ׁשּנחלק ַ ַ ְ ָ
ּבׁשעה ֶ ֶ ְ ָ
ּבּתֹורה ְ ָ ָ
ׁשעסקּו ַ ָ
אֹותן ֶ ָ ְ
ָ
אא
כנפי ׁ ◌ָש ◌ַחר וגו' )קלט ,ט( ] :זוהר ח"ג )דף סה (.זוהר תורה[ ◌ֶ ◌ָ
א ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶא ◌ָ
אחרית ◌ָים אמר רבי שמעון אשרי
אש ◌ְּכ ◌ָנה ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כנפי ׁ ◌ָש ◌ַחר ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

חלקו מי שבא עם המטרונה בבקר ,בשעה שהיא באה לקבל
פני המלך לספר עמו ,והוא נמצא עמה בשעה שיושיט המלך
ימינו לקבל את המטרונה ,זש"כ אשא כנפי שחר אשכנה
באחרית ים ,מהו אחרית ים ,אותה שעה של הבקר היא
האחרית של הי"ם ההוא ,כי כאשר נחלק הלילה התחלה
היתה ודין היה ,ועכשיו אחרית שלה הוא ,שנסתלקים
הדינים שלה ונכנסת בכנפיו של המלך ,היא עם כל אותן
שהתחברו עמה ,זש"כ אשכנה באחרית ים ,ולמדנו שכל
אותן שעסקו בתורה בשעה שנחלק הלילה נשתתפו עם
השכינה ,וכאשר בא הבקר והמטרונה מזדוגת עם המלך ,הם
נמצאים עמה עם המלך ,והמלך יפרס כנפיו על כלם ,זש"כ
)תהלים מב( יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי וגו'.

העין
להסּתירֹו ִמן ָ ַ ִ
עליו ְ ַ ְ ִ
מח ֶּפה ָ ָ
הּקּב"ה ְ ֻ
ּבהצנע ַ ֻ ָ
עצמֹו ְ ֶ ְ ֵ ַ
ׁשּמטהר ַ ְ
אדם ֶ ְ ַ ֵ
ָָ
יחשי* וגו' )קלט ,יב( ] :זוהר ח"א )דף סח (.זוהר תורה[ ◌ַגּ ם
חש* א ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ַגּ ם ֹ ׁ ◌ֶ
חש ◌ָ
יאיר ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
ולילה ◌ַּכ ּיוֹ ם ◌ָ ◌ִ
ממ ּ ◌ָך ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יחשיֶ◌ּ ִ◌ ,
ח ׁ ◌ֶש ,א ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ֹ
יכה ◌ָ ּכאוֹ ◌ָרה.
רבי חייא פתח ואמר )ירמי' כג( אם יסתר איש במסתרים ואני
לא אראנו נאם ה' ,כמה הם האנשים ערלי לב ועיניהם השע
שאין משגיחים ואין יודעים בכבוד רבונם ,שכתוב בו )שם(
הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ,ואיך יחפצו האנשים
להסתתר בעונותיהם ואומרים מי רואני ומי יודעני ,כמש"כ
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I

)ישעי' כט( והיה במחשך מעשיהם ,אנה הם מסתתרים מלפניו,
משל למלך שבנה היכל ועשה תחת הארץ מערות נסתרות,
לימים מרדו בני היכלו במלך ,סבב אותם המלך עם
חיילותיו ,מה עשו ,נכנסו והסתתרו תחת הארץ באותן
המערות ,אמר המלך הלא אני עשיתי אותם ומלפני תרצו
להסתתר בהן ,זש"כ אם יסתר איש במסתרים ואני לא
אראנו וגו' ,הלא אני הוא שעשיתי אותן המערות אני עשיתי
חשך ואור ,ואיך תרצו להסתתר מלפני ,בוא וראה כאשר
האדם ממשיך עצמו להסתתר ולחטוא לפני רבונו ,הקב"ה
עושה בו דין בגלוי ,וכאשר האדם מטהר עצמו בהצנע
הקב"ה ירצה להסתירו שלא יתראה ביום אף ה' ,שבודאי
צריך האדם להזהר שלא יתראה לפני המשחית כאשר הוא
שורה על העולם שלא יסתכל בו ,שהרי כל אותן שנראים
לפניו יש לו רשות להשחית ,וזה האדם שמטהר עצמו
בהצנע הקב"ה מחפה עליו להסתירו מן העין ,שלא יוכל
רוח הטומאה לשלוט עליו ,למען לא ינזק ,וזה נתבאר:

קדמאה
ּדאדם ַ ְ ָ ָ
ׁשּופריּה ְ ָ ָ
מעין ְ ֵ
אבינּו ֵ ֵ -
ּדיעקב ָ ִ
ׁשּופריּה ְ ַ ֲ ֹ
ְֵ
ממ ◌ָּך וגו'
עצמי ◌ִ ּ◌ֶ
נכחד ◌ָ ◌ְ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ

)קלט ,טו(] :זוהר חדש פ' יתרו סתרי תורה
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עיתי
אשר ◌ִ◌ ֵ◌ -
ממ ּ ָ◌ך ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עצמי ◌ִ ּ◌ֶ
נכחד ◌ָ ◌ְ ◌ִ
קדמאה ,א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ָ ◌ָ
)דף נאַ◌ ֲ◌ [(:
מכאן ◌ְדּ ◌ִמ ◌ִ ּז ּו ּו ◌ָגא
ארץּ ָ◌ ִ◌ .
תחת ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
מתי )תהלים קלט( ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַּב ּ◌ֵס ◌ֶתר ◌-ר ◌ַ ּק ◌ְ ּ◌ִ
מלכא
קדּ י ׁ ◌ָשאִ◌ .מ ◌ִ ּזיו ּו ◌ָגא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
מתא ◌ַ ◌ִ
נש ◌ָ ◌ָ
אתיא ◌ִ ׁ ◌ְ
קבאָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
דכר ◌ְונ ּו ◌ְ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ◌ַ
ארץְ◌ּ .ת ◌ֵרין ּ◌ְתח ּו ◌ִמין ◌ִאית
חת ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
טעמאַ◌ּ .ת ◌ְ ּ◌ִ
ניתאַ◌ .מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מטרוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
מתא
נש ◌ָ ◌ָ
אתציירא ◌ִ ׁ ◌ְ
אתרא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חפץָ◌ ְ◌ ַ◌ .
ארץ ◌ֵ ◌ֶ
איתקרי ◌ֶ ◌ֶ
לההיא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ִ
ועל
קבא ◌ִ ◌ְ ׂ
מאלאַ◌ ְ◌ .
לש ◌ָ ◌ָ
מתא ◌ְדּ נ ּו ◌ְ ◌ָ
דנש ◌ָ ◌ָ
ואתרא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
לימינאָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ִדּ ◌ְדכ ּו ◌ָרא ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
דכתיב) ,ישעיה
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קבאָ◌ ֲ◌ .
טרא ◌ְדנ ּו ◌ְ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
אתער ּו ◌ָתא ◌ִ ּ ◌ִ
◌ָדּ א ◌ָ ּב ◌ֵעי ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
בש ◌ִמי.
מש קוֹ ◌ֵרא ◌ִ ׁ ◌ְ
ממ ◌ְ ◌ַזרח ׁ ◌ֶש ◌ֶ ׁ
מצפוֹ ן ◌ַו ◌ַ ּיאתּ .ו ◌ְ ◌ֵ
מא( ◌ַ ◌ִ
כדין ◌ִ ◌ִּ
העירוֹ ◌ִתי ◌ִ ◌ָ ּ
חמר.
סגנים ◌ְּכמוֹ ֹ ◌ֶ
ויבא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רחל ◌ְ ◌ָ ֹ
יעקב ◌ְּב ◌ָ ◌ֵ
סיהראֹ ֲ◌ ַ◌ ,
דש ◌ְמ ׁ ◌ָשא ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
וגא ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ִז ּו ◌ָ
◌ִ ◌ֵּ
הכי,
קדמאהּ ָ◌ .ב ◌ַתר ◌ָ ◌ֵ
מאד"ם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפק ּו ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
עלמאְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ְ
ילין ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אלין ◌ַח ◌ָ ּי ◌ִ
הייתי מ ּו ◌ָטל גּ וֹ ◌ֶלם ◌ְ ּבא
עיניְּ◌ ,5כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
למי ◌ָראוּ ◌ֵ ◌ֶ
)תהלים קלט( ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
לצאת
העתידוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
עיניַ◌ ,:הדּ וֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
ערבָ◌ .רא ּו ◌ֵ ◌ֶ
למ ◌ֲ ◌ָ
צ ּו ◌ָרהִ◌ ,מ ◌ִּמ ◌ְ ◌ָזרח ◌ַ ּ◌ַ
אתה ה ּוא ◌ַ ּ
ספרּ :כ ּו ◌ָּלם
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מראשַ◌ ְ◌ .
הקוֹ ◌ֵרא ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ◌ֵ ֹ ׁ
ממ ◌ִנּ יִּ◌ .כי ◌ַ ◌ָּ
◌ִ ּ◌ֶ
ספרן ׁ ◌ֶשל
בהאי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קניןִ◌ .דּ ◌ְ ◌ַ
לדיוֹ ◌ְ ◌ִ
אדם ◌ִ ◌ְ
ספר ּתוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ָ ◌ָ
◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵתב ּוֶ◌ .זה ◌ֵ ◌ֶ
עלמאּ ְ◌ .ב ◌ֵציר ּו ◌ָפא
קנין ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אתח ◌ְּק ◌ָקן ◌ָ ּכל ◌ְדּ יוֹ ◌ְ ◌ִ
יקיםֲ◌ ,הווֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
ְדאתוון ,זר"ה פס"ץ.
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ונא
דאדםְּ◌ ,כ ◌ַג ◌ְ ּו ◌ָ
מש ◌ָכא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קמטיןְּ◌ ,ב ◌ִ ׁ ◌ְ
יכ ◌ֵתב ּוּ ְ◌ ,ב ◌ִצ ּי ּו ◌ִרין ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ות ּ ◌ָמן ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ַ
המוֹ ◌ִציא
תמן ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
רקיע ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
כבים) ,ישעיה מ( ◌ַ ּ
ה.מיםְ◌ ,דּ ◌ַ ◌ָּ
צבאם ◌ְ ◌ָּ◌ 4
יעקב
עבדּ יֹ ֲ◌ ַ◌ ,
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
לזרעא ◌ְדּ ◌ִי ◌ְ ׂ
יקראָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
לכלם ◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
במס ּ ◌ָפר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
חרתיְ◌ .:דּ ◌ִאינ ּון ◌ִ ◌ְּ
וא ּ◌ֵתן
כתיב )יחזקאל לד( ◌ְ ◌ַ
אדםִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ִ
איקר ּון ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
הדא
עלמאָ◌ ֲ◌ .
אתב ◌ֵרי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בגינהוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ְ ּ
אתםּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
אדם ◌ַ ּ◌ֶ
מרעיתי ◌ָ ◌ָ
צאן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
צאני ֹ
ֹ ◌ִ
אתה.
ראל ◌ַלה' ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ּ◌ְתב ּו ◌ָ ֹ
יש ◌ָ ◌ֵ
קד ׁש ◌ִ ◌ְ ׂ
דכתיב) ,ירמיה ב( ֶֹ ◌
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ועל
וכלהוֹ ◌ְ ◌ַ
עלמאְ◌ ָ◌ ְ◌ .
אתב ◌ֵרי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חש ◌ָבהַ◌ ,עד ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
◌ְדּ ◌ִאינ ּון ◌ָעאל ּו ◌ַ ּב ◌ַּמ ◌ֲ ׁ ◌ָ
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I

מנין
לכלהוֹ יוֹ ◌ִמין ◌ִעי ◌ָּל ◌ִאיןְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ימים י ּו ◌ָצר ּוְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ספרּ4◌ :כ ◌ָּלם ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵתב ּוִ◌ ָ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ְ
משכ ּו יוֹ ◌ִמין ◌ִ ◌ָּ
לאנהרא ◌ְליוֹ ◌ִמין
עיל ◌ִאיןָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לכםְ◌ ׁ ִ◌ .
משכ" ּו ּו ◌ְקח ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
מקצת יוֹ ◌ָמא ◌ְּככ ּו ◌ֵלי יוֹ ◌ָמאְ◌ ,לח ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ּבן
רביע יוֹ םּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּ◌ַת ◌ָּת ◌ִאין .שס"ה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ַ
לה.
לסיהרא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
נהיר ּו ◌ְ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
משיִ◌ ְ◌ ,
מת ◌ָּמן ◌ָ ׁ ◌ִ
משכ ּוּ .ו ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ָמ ׁ ◌ִשיַ◌ּ ִ◌ ,
◌ִ ׁ ◌ְ
לקדּ ׁ ◌ָשא ◌ָ ּ
ליה יוֹ ◌ִמין
מש ◌ָ
דוד ◌ְ ׁ ◌ִ
אחד ◌ָ ּב ◌ֶהםָ◌ ,דּ א ◌ָ ◌ִ
◌ְוא ◌ֶ ◌ָ
יחאְ◌ .דּ ◌ָלא ◌ֲהווֹ ◌ֵ ּ
אחר) ,תהלים
בעין ׁ ◌ְש ◌ִניןְּ◌ .כ ◌ָדּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ליה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
ואיה ּו ◌ָ ׁ ◌ִ
לאתנהראִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
משיּ ֵ◌ ,
הכא
טפחוֹ ת ,ט' ּ ◌ָפחוֹ תַ◌ .טב ◌ָ ◌ָ
ימיַ◌ .מאי ◌ְ ◌ָ
נתת ◌ָ ◌ַ
טפחוֹ ת ◌ָ ◌ַ ◌ָּ
הנּ ה ◌ְ ◌ָ
לט( ◌ִ ◌ֵ
הוה טוֹ ב רוֹ ◌ִאי .טוֹ ב
לדודְ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ָ
למיהב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אדםַ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
פחית לוֹ ן ◌ִמ ּיוֹ מוֹ י ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
יהא מ ּו ◌ָכן
צדקהּ ְ◌ ,ב ◌ִגין ◌ִדּ ◌ֵ
יה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עבד ◌ִ ּ◌ֵ
קדמאהְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ַ
מאדם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ילי ּהָ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
◌ִדּ ◌ֵ
עמ ּ
עני
הוה ◌ָ ◌ִ
גוונא ◌ְדּ ◌ַק ◌ֵּביל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְדּ ◌ֲ ◌ָ
ראלְּ◌ .כ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
צדקה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
שוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לע ׂ
◌ָדּ ◌ִודֲ◌ ַ◌ ,
למסכ ◌ֵניָּ◌ ֹ ְ◌ .
אמר
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
מש ּ ◌ָפטְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
וכלא ◌ְ ּב ◌ִ ׁ ◌ְ
יהיב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
הכי ◌ָ ◌ֵ
ְואביוֹ ןֵ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ֶ ◌ְ
עמוֹ .
צדקה ◌ְ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ִ ׁ ◌ְ
דוד עוֹ ◌ֶ ׂ
ַויהי ◌ָ ◌ִ
)שמואל ב ח( ◌ ◌ְ ◌ִ
לכל ◌ַ ּ
אדם
פריה ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אבינ ּוֵ◌ ֵ◌ ,
יעקב ◌ָ ◌ִ
פרי ּה ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ואתער ּוׁ ,ש ּו ◌ְ ◌ֵ
מעין ׁש ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הליםְ◌ ,ואוֹ ◌ִליף ּ◌ַת ◌ָּמן,
יעקב יוֹ ׁ ◌ֵשב אוֹ ◌ָ ◌ִ
קדמאהְּ◌ .ב ◌ִגין ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דשא ◌ְ ּב ◌ִרי ,ה ּוא.
למפלח ◌ְלק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ויצחקַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ואברהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועבר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵבית ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ועבוֹ ◌ָדה
ש ◌ָ ◌ֵ
כתיב )שמות ד( ◌ְ ּב ◌ִני ◌ְ ּבכוֹ ◌ִרי ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְ ּב ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ְּבכוֹ רִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ִ
ראלֲ◌ ַ◌ ,
ליעקב.
ליה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
קדמאהָ◌ ֲ◌ ,
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ספרא ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ודּ איָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הוהַ◌ ַ◌ .
◌ִ ּב ◌ְבכוֹ רוֹ ת ◌ֲ ◌ָ
הוה ◌ֵ ּ
איתרע ּו,
והא ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אבינ ּוָ◌ ְ◌ .
אברהם ◌ָ ◌ִ
יצירה ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וספר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ְוספרא ◌ַדּ ◌ֲחנוֹ ֶ◌ ֵ◌ ְ◌ .,
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מכל
הוייןּ .ו ◌ִ ◌ָ ּ
רקי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מאה ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
אבינ ּו ,ד' ◌ְ ◌ָ
אברהם ◌ָ ◌ִ
זרה ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מס ◌ֶכת ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ֶ
אהלים,
אבינ ּו ◌ִאי ׁש ּ◌ַתם יוֹ ׁ ◌ֵשב ֹ ◌ָ ◌ִ
יעקב ◌ָ ◌ִ
ספרין ,אוֹ ◌ִליף ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִאינ ּון ◌ִ ◌ְ ◌ִ
גוונא
יעקבְּ◌ ,כ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ְרט ּו ◌ִטין ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ֹ
פריה ◌ְ ׁ ◌ִ
יאהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
סגּ ◌ָ
חכמתא ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והוה ׁש ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
קדמאה,
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
גוונא ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
קדמאהְ◌ .וה ּוא ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ׁ ◌ִש ◌ְרט ּו ◌ִטין ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
יציר ◌ַּכ ּ ◌ָפיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא .א ּוף
ליצירהִ◌ ְ◌ ,
קדם ◌ִ ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ֳ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

ראשית
ראל ◌ַלה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
קדש ◌ִי ◌ְ ׂ
לש ◌ִלימ ּוׁ ◌ ֶֹ ,
ראשוֹ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
ראשוֹ ןׁ ִ◌ .
ַיעקב ◌ִ ׁ
◌ ◌ֲ ֹ
נפיק
אברהםְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ֵ
הכי ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ערסי ּה ׁ ◌ְש ◌ִליםַ◌ .מה ◌ְדּ ◌ֵלית ◌ָ ◌ֵ
הוה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אתהְ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ָ
ּ◌ְתב ּו ◌ָ ֹ
נפק
ואדםְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ַ
הכ ◌ֶסףָ◌ ָ◌ ְ◌ .
סיגי ◌ַ ◌ֶּ
בני ◌ְקט ּו ◌ָרהְ◌ ,דּ ◌ִאינ ּון ◌ִ ◌ֵ
מעאל ּו ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ָ ◌ֵ
מנּ י ּה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ֵ
סיגי
עשוֵ◌ ִ◌ ,
יה ◌ֵ ◌ָ ׂ
נפק ◌ִ ◌ֵ
ויצחקְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ַ
מנּ י ּה ◌ָחםָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
נפק ◌ִ ◌ֵ
ונחְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ַ
קיןַ◌ ֹ ְ◌ .
מנּ י ּה ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ
מנּ ּ
ועל ◌ָדּ א ◌ֵ ּבי ּה ◌ָ ּב ◌ַחר ה'
לימא ◌ִאיה ּוַ◌ ְ◌ .
ערסיה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
אבל ◌ַ ◌ֲ ֹ
ַדהבאָ◌ ֲ◌ .
◌ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ּ
ראל
יש ◌ָ ◌ֵ
יעקב ◌ָ ּב ◌ַחר לוֹ ◌ָי ּה ◌ִ ◌ְ ׂ
כתיב) ,תהלים קלה( ◌ִּכי ◌ַ ◌ֲ ֹ
העמיםִ◌ .דּ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ּ
מכל ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
נחלתוֹ .
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
חלק ה' ◌ַע ּמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
כתיב )דברים לב( ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
לסגלתוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָּ◌ -
סתרי ּתוֹ ◌ָרה.
◌ַעד ◌ָ ּכאן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ

ּכּלם
ועל ֻ ָ
והן ַרע ְ ַ
ּבספר ֵהן טֹוב ְ ֵ
ּכתּובים ְ ֵ ֶ
אדם ְ ִ
מע ָׂשיו ֶׁשל ָ ָ
ָּכל ַ ֲ
לתת ֶאת ַה ִּדין
עתיד ָ ֵ
ִָ
אמר
עיני& וגו' )קלט ,טז( ] :זוהר ח"א פ' חיי שרה )דף קלַ◌ ָ◌ [(:
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ספרֵ◌ ,הן טוֹ ב
אדם ◌ְּכתוּ ◌ִבים ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
מעשיו ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהָּ◌ ,כל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ַ ◌ִּ
אמר ◌ַרב
.נינ ּוַ◌ ָ◌ ,
הדּ יןֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
לתת ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ
עתיד ◌ָ ◌ֵ
ועל ּ◌-כ ◌ָּלם ◌ָ ◌ִ
והן ◌ַרעַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ
עיני- 5
למי ◌ָראוּ ◌ֵ ◌ֶ
.כת ּוב )תהלים קלט( ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַרבַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
הבא,
יח ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
מש ◌ִגּ ◌ַ
עשה ◌ַהגּ ֹ ◌ֶלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאינוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ׂ
הדּ ◌ָ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ
לתן
יכ ◌ֵתב ּו ֵ◌ּ ִ◌ -
ספרּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ָ ּ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
נת ◌ָ ּב ◌ֶהםַ◌ ְ◌ .
עיניֶ◌ ׁ ,ש ◌ִע ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ָ
◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
אדם ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
יקדּ ים ◌ָ ◌ָ
הלכִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
הבאּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ .
וחש ּבוֹ ן ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
עליהם ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
פלתוֹ
עברוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
אלא
שה ◌ֲ ◌ֵ
אדם עוֹ ◌ֶ ׂ
יצחקֵ◌ ,אין ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָּת ◌ִמיד ◌ְויוֹ ◌ִעיל לוֹ ַ◌ ָ◌ .
מס ּ◌ַת ◌ֵּכל ◌ַ ּב ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
והינ ּו אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ
אדםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
גלם ◌ְוא ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶשה ּוא ֹ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהּ ָ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ◌ְ ּ
ואין
המה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ַגּ ◌ַחת ◌ְ ◌ֵ
מעשיו ◌ַּכ ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ָ
אלא ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
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הפס ּוק
אמר ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
דוד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
נקרא ◌ָ ◌ִ
גלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וכי ֹ ◌ֶ
רבי ּבוֹ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
דעתַ◌ ָ◌ .
יוֹ ◌ַ ◌ַ
למי ◌ָרא ּו
אמרוֹ ָ◌ ,גּ ◌ְ ◌ִ
הראשוֹ ן ◌ֲ ◌ָ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
יצחקָ◌ ָ◌ ,
אמר לוֹ ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ֶ ּזה? ◌ָ ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְדמ ּו ◌ִתי ◌ְ ּב ◌ֵני
עיניׂ ֲ◌ ַ◌ ,
נש ◌ָמהָ◌ ,רא ּו ◌ֵ ◌ֶ
רק ◌ָּת ◌ִּבי ◌ְ ׁ ◌ָ
קדם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַ ◌ְ
עיני◌ ֶֹ .,
◌ֵ ◌ֶ
ימים ◌4י ◌ָ ּצר ּו,
ספרּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִי ◌ָ ּכ ◌ֵתב ּוִ◌ ,מי ◌ֵהם? ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אדם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְדמ ּו ◌ִליַ◌ ְ◌ .
◌ָ ◌ָ
אמר
מהםַ◌ ָ◌ .
אחד ◌ֵ ◌ֶ
נש ◌ָאר ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ָ ּב ◌ֶהםֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ּב ּצ ּו ◌ָרה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ּ◌ִליְ◌ .וא ◌ֶ ◌ָ
רמז
ראהּ4◌ ,כ ◌ָּלם ׁ ◌ֶש ◌ָדּ מ ּו לוֹ אוֹ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
אמר לוֹ ֹ ּ ,
רבי ּבוָ◌ ,ל ◌ָּמה? ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ ּ
ממ ׁש.
וכ ◌ָּלם ◌ָלק ּו ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נפ ׁ ◌ָשם4◌ ְ◌ ,
מיתת ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ֶש ּלוֹ  ,א ◌ֵמת ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
ענין ◌ַ ◌ָּ
הראשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ,דּ מ ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ראהַ◌ ָ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
ויפיוֹ
ֹּ
הרקיעים,
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵ ּבי ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
הרקיע ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
זהר ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
היה ◌ְּכ ֹ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְכאוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ַנז ◌ַ ◌ָ ּ
הבא.
יקים ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לצ ◌ִדּ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
הראשוֹ ןּ ,בוֹ ◌ֵהם
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
מדּ מ ּותוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
ְוכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְרמ ּו ◌ִזים ּבוֹ ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ָ
◌ָלק ּו ּו ◌ֵמת ּוֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכַ◌ :דּ ◌ְר ּכוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
עשר
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא  -נוֹ ◌ֵתן ֹ ׁ ◌ֶ
שה
מצווֹ ◌ָתיוֵ◌ .אינוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
ולעשוֹ ת ◌ִ ◌ְ
הענ ◌ִ ּיים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
לאדםָ◌ ,ל ◌ָּמה? ◌ָלז ּון ◌ֶאת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
ילקהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
עשר ◌ַהה ּוא ּ -בוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מתגּ ◌ֶאה ]ואם נתגלה בו[ ◌ָ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לרעתוֹ  .נוֹ ◌ֵתן לוֹ ◌ָ ּב ◌ִניםָ◌ ,ל ◌ָּמה?
לבעליו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עשר ׁ ◌ָשמ ּור ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)קהלת ה( ֹ ׁ ◌ֶ
ללמד אוֹ ◌ָתם ◌ֶדּ ◌ֶרּ ָ◌ ַ◌ ,
מר ◌ִ ◌ְ
ולש ֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
מצווֹ ◌ָתיוְּ◌ ,כמוֹ
יצ ◌ֶ ּוה ◌ֶאת
אשר ◌ְ ◌ַ
למען ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ידע ּ◌ִתיו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אברהם )בראשית יח( ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ָאמ ּור ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צדקה ◌ְוגוֹ '.
לעשוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דר ,ה' ◌ַ ◌ֲ ׂ
וש ◌ְמר ּו ◌ֶ ◌ֶ
אחריו ◌ְ ׁ ◌ָ
ואת ◌ָ ּכל ◌ֵּביתוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָ ּב ◌ָניו ◌ְ ◌ֶ
בהם ּ ָ◌ -ב ◌ֶהם ה ּוא לוֹ ◌ֶקה,
מתגּ ◌ֶאה ◌ָ ◌ֶ
שה ◌ֶאת ◌ֶזה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא א עוֹ ◌ֶ ׂ
וכן ◌ְּכמוֹ ◌ֶזה,
נכד ◌ְ ּב ◌ַע ּמוֹ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב יח( א ◌ִנין לוֹ ◌ְוא ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵתן ◌ַ ◌ָ ּ
הראשוֹ ן
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
עליוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
מיפי ט ּוב ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ִ
עש ּו ◌ָ ּכ,
ולעשוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ  .א ◌ָ ׂ
מצווֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
מר ◌ִ ◌ְ
לש ֹ
להםָ◌ ,ל ◌ָּמה? ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
התגּ א ּו בוֹ ּ -בוֹ לוֹ ◌ִקיםּ ַ◌ ,ב ּ ֹי ◌ִפי ◌ַה ◌ֶזה.
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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אמר ◌ַרב ◌ְיה ּו ◌ָדהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
אדם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
נש ◌ָמהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
טרם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ַרק ּבוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
גלם ◌ֶ ◌ֶ
היה ֹ ◌ֶ
הרא ׁשוֹ ןָ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ִ
וקרא ◌ְלאוֹ תוֹ
וצר
ואמר לוֹ ַ◌ :ע ◌ֵ ּין ◌ְ ֹ
אדםַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הממנּ ה ◌ַעל צ ּורוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
לאֶ◌ 4◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ַה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ
אדםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית ה( ◌ַו ּיוֹ ◌ֶלד
◌ַּב ◌ְדּ מ ּות ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ.ה ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
אמר
קרא ◌ֶאת ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֵשתְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִש ◌ָּתא ׁ ◌ֵש ׁשַ◌ ָ◌ .
צלמוֹ ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּב ◌ְדמ ּותוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
לקח
הראשוֹ ןַ◌ ָ◌ ,
אדם ◌ָ ◌ִ ׁ
ברא ◌ָ ◌ָ
ממ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
יצחקֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
עפר ◌ַ ◌ָּ
לברא ◌ֶאת ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ֵ ◌ֶ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
וקרא לוֹ ׁ ◌ֵשת ׁ ◌ֵש ׁש.
אלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
ברא
העסה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ָ ◌ִ ּ◌ָ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּיוֹ ◌ֶלד ◌ִ ּב ◌ְדמ ּותוֹ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
צלמוֹ ֵ◌ ,מאוֹ ◌ָ ּ
לעשוֹ ת
נת ּבוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
וע ◌ַ ּי ◌ְ ◌ָּ
עיניִ◌ ְ◌ ,$
למי ◌ָראוּ ◌ֵ ◌ֶ
נאמר ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ָ ּכַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ַהגּ ֹ ◌ֶלם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ְ◌ .
יכ ◌ֵתב ּוִ◌ ,מי ◌ֵהם? ◌ּ4כ ◌ָּלם ׁ ◌ֶש6א
ספרּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ָ ּ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
]בו[ ׁ ◌ֶשדּ וֹ ◌ִמים לוֹ ַ◌ ְ◌ .
.נּ ◌ַתן ◌ַ ◌ָ ּ
ונטרד ּו ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם
להם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ְמר ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ
]ונדונו באותו הדין[.

ּדיקים
ׁשּימיהם ַצ ִ ִ
הּצּדיקים ֶ ְ ֵ ֶ
אׁשריהם ַ ַ ִ ִ
ׁשנינּוֶ ֵ ְ ַ :
ִָ
כבתי
◌ְו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ

עיני& וגו' )קלט ,טז( :
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ואמר) ,ישעיה מב(
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אבתי ◌ְוגוֹ 'ּ ִ◌ ַ◌ .
◌ִעם ◌ֲ ֹ ◌ַ
החרשים ׁ ◌ְש ◌ָמע ּו -
לראוֹ תִ◌ ׁ ְ◌ ֵ◌ ַ◌ .
הביט ּו ◌ִ ◌ְ
והעורים ◌ַ ◌ִּ
החרשים ׁ ◌ְש ◌ָמע ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ֵ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ֵ ּ
קחים
התוֹ ◌ָרה ◌ְוא פוֹ ◌ְ ◌ִ
לד ּב ּו ◌ֵרי ◌ַ ּ
יבים ◌ְ ◌ִ
מקש ◌ִ
אדם ׁ ◌ֶש6א ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אל ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִלים
והעורים ֶ◌ ׁ -ש6א ◌ִ ◌ְ
רבוֹ ◌ָנםִ◌ ְ◌ ִ◌ ַ◌ ְ◌ .
מצווֹ ת ◌ִ ּ
מע ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
לש ֹ ◌ַ
אזניהם ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הכרוֹ ז יוֹ ◌ֵצא
הרי ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ַ ◌ָ ּ
מדיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לדעת ◌ַעל ◌ָמה ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ◌ַ
ברא
ימים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מדנ ּוּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
יחֶ◌ ׁ .ש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ִגּ ◌ַ
◌ְוקוֹ ◌ֵראֵ◌ ְ◌ ,
מדים ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּו ◌ָמם
האדםּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָלעוֹ ◌ָלםּ4◌ ,כ ◌ָּלם עוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
האדם ◌ָ ּכל יוֹ ם
מזהירים ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רדים ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וטסים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,יוֹ ◌ְ ◌ִ
לכים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְוהוֹ ◌ְ ◌ִ
שה
אדם עוֹ ◌ֶ ׂ
מזהירים אוֹ תוֹ ּ ,ו ◌ֶבן ◌ָ ◌ָ
כשאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ָ ּבא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לבדּ וֹ ּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ָויוֹ ם ◌ְ ◌ַ
]זוהר ח"א פ' ויחי )דף רכג[(:
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מעיד
לפני ◌ִר ּבוֹ נוֹ  -אוֹ תוֹ יוֹ ם עוֹ ◌ֶלה ◌ְ ּבב ּו ׁ ◌ָשה ּו ◌ֵ ◌ִ
חטא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ֵ ◌ְ
לבדּ וֹ  ,יוֹ ׁ ◌ֵשב,
אחר ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ
וש ◌ִנינ ּוַ◌ ַ◌ ,
לבדּ וֹ ◌ַ ּבח ּוץָ◌ ׁ ְ◌ .
◌ֵעד ּותְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ
למקוֹ מוֹ .
זכה ָ◌ ׁ -שב אוֹ תוֹ יוֹ ם ◌ִ ◌ְ
תש ּו ◌ָבהָ◌ ָ◌ .
ממנּ ּו ◌ְ ׁ
שה ◌ִ ּ◌ֶ
אדם עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ושב
תה ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶש ◌ַ ּבח ּוץָ◌ ׁ ְ◌ ,
זכה  -אוֹ תוֹ יוֹ ם יוֹ ◌ֵרד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
א ◌ָ ◌ָ
מש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ִעם אוֹ ◌ָ ּ
אדם ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ונתקן ◌ִ ּב ◌ְדמ ּות אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
לביתוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ
להרע לוֹ ָ◌ ְ◌ ,ודר ◌ִע ּמוֹ
ואם ◌ָלאו ,ה ּוא ◌ָדּ ר
ויש ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ּי ּורוֹ ◌ְלטוֹ בִ◌ ,אם ה ּוא זוֹ ◌ֶכהִ◌ ְ◌ .
◌ַּב ◌ַּב ◌ִיתׁ ֵ◌ ְ◌ .
וחסריםְ◌ ,וא
ימים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
נפקדים אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
לרעּ ֵ◌ .בין ◌ָ ּכּ ,ו ◌ֵבין ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
עמוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ִ ּ
רע
האדם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
חש ּבוֹ ן ׁ ◌ֶשל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו .אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ִנכנסים ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
להתעטר
ימים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
למעלה ◌ָ ◌ִ
הש ◌ִאיר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁשְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ָָימיו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש.
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
עמם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
להתקרב ◌ִ ◌ָּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁשִ◌ ,אם ה ּוא
ימים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רבים אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ְּק ◌ֵ ◌ִ
בא ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַ ◌ֶּ
ֹּ
ימים,
ונכנס ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
האדם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
צדּ יקֶ◌ ,זה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
ימים
והם אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
מתלב ׁ ◌ֶשת ◌ָ ּב ◌ֶהםֵ◌ ְ◌ ,
ְוהם ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ָמתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ ◌ֵ
ימיו
רע ◌ָ ◌ָ
יע ◌ָ ּב ◌ֶהם .אוֹ י ◌ְלאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
הרש ◌ַ
בהם ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ִ
היה ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ָ
ימים
ימיו ,אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
יש אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
להלב ׁ
אשר רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִּ
למעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חסרּ ָ◌ .כל
בגד ◌ָ ◌ֵ
מתלב ׁש ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
חסרים ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁשּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
חטאיו ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַגם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
להתלב ׁש ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לאדם ◌ַּב ◌ֶּמה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואין ◌ָ ◌ָ ◌ָ
רביםֵ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ◌ֵהם ◌ַ ◌ִ ּ
ימים,
יהנּ ֹם ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
לנפשוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ◌ִנים אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ֵגּ ◌ִ
אזי אוֹ י לוֹ ◌ְואוֹ י ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ֲ ◌ַ
אשר יוֹ ◌ֵצא ◌ִמן
אחד ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ׁ .ש ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ימים ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ימיםִ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ִָימים ◌ַעל ◌ָ ◌ִ
להתלב ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ימים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,אינוֹ מוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ִ
יהיה לוֹ
ימיהם ׁ ◌ְשמ ּו ◌ִרים
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
להתכ ּסוֹ תְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ְלב ּו ׁש ◌ַ ּב ּ◌ֶמה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ַ ּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
להתלב ׁש
מהם ◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָכבוֹ ד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ונעשים ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁשׂ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אצל ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֵהם ◌ֵ ◌ֶ
הבא.
◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
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עירמם
.כת ּוב )בראשית ג( ◌ַו ◌ֵ ּי ◌ְדע ּו ◌ִּכי ◌ֵ ◌ִ◌ּ 4
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַה ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ָנהַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
ידיעה ◌ַמ ◌ָּמ ׁש ◌ָ ◌ְידע ּוֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכבוֹ ד
◌ֵהם ָ◌ ִ◌ ְ◌ -
ימים
נש ◌ַאר יוֹ ם ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
מהםְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
נגרע ◌ֵ ◌ֶ
ימים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עשה ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ועל
עיניַ◌ ְ◌ $
למי ◌ָראוּ ◌ֵ ◌ֶ
להתלב ׁש ּבוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים קלט( ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אחד ◌ָ ּב ◌ֶהם,
ודּ איְ◌ .וא ◌ֶ ◌ָ
ימים ◌4י ◌ָ ּצר ּו ◌ַ ◌ַ
ימים ◌-י ◌ָצּ רוּ ִ◌ ָ◌ .
יכ ◌ֵתבוּ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
ספרּ-◌ 5כ ◌ָ ּלם ◌ִ ◌ָּ
ועשה
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ָ ׂ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ָ ◌ָ
להתלב ׁש ּבוֹ ַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
נש ◌ַאר ◌ֶ ◌ָ
הרי א ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
תש ּו ◌ָבהּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
שה לוֹ ◌ְּכ ◌ִלי ◌ְלב ּו ׁש
וע ◌ָ ׂ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִק ◌ֵ ּבל אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ׁ
עש ה'
אחריםְ◌ ,וא ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית ג( ◌ַו ◌ַ ּי ◌ַ ׂ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ראה,
בא ◌ְ ◌ֵ
לב ׁ ◌ֵשםֹ ּ .
לאש ּתוֹ ◌ָ ּכ ◌ְתנוֹ ת עוֹ ר ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִּ
לאדם ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אהים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֱ ◌ִ
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )שם כד( ◌ָ ּבא ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּז ◌ָכה.
◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נכנס
ימים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הס ּ◌ַת ◌ֵּלק ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,מ ◌ָּמ ׁש ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִ ◌ְ
נגרע ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש ◌ָ ּכבוֹ ד ◌ְּכל ּוםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
והתלב ׁש ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מב ◌ֶטן
יצתי ◌ִ ◌ֶּ
ערם ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ָ ֹ
◌ָ ּבא ◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמיםּ ְ◌ .ב ◌ִא ּיוֹ ב ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? )איוב א( ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
להתלב ׁש ּבוֹ .
נש ◌ַאר ◌ְלב ּו ׁש ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
הרי א ◌ִ ׁ ◌ְ
אש ּוב ׁ ◌ָש ◌ָּמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וערם ◌ָ ׁ
אמי ◌ְ ◌ָ ֹ
◌ִ ּ◌ִ
ונש ◌ֲאר ּו ◌ָלעוֹ ◌ָלם
יקיםְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
צדּ ◌ִ
מיהם ◌ַ ◌ִ
יקיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּי ◌ֵ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ׁ ַ◌ ,
ריהם ◌ַ ◌ַ ּ
ונעשים
מתחב ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
צאיםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
וכאשר יוֹ ◌ְ ◌ִ
הבא ]צדיקים[ֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
מענג
להתענּ ג ◌ֵ ֶֹ ◌
להתל ◌ֵ ּב ׁש ּבוֹ ּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש זוֹ ◌ִכים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ◌ָכבוֹ ד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וכל אוֹ ◌ָתם
לתח ◌ָ ּיהָ◌ ְ◌ ,
עתידים ◌ָלק ּום ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הבאּ ,ו ◌ְבאוֹ תוֹ ◌ְלב ּו ׁש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
להם ◌ְלב ּו ׁש ◌ָיק ּומ ּוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )איוב לח( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
תי ◌ְ ּצב ּו ◌ְּכמוֹ
חטאיהם
מיהם ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
רש ◌ִעים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ֵ ◌ֶ
◌ְלב ּו ׁש .אוֹ י ◌ְלאוֹ ◌ָתם ◌ְ ׁ ◌ָ
תכ ּס ּו ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ְצא ּו ◌ִמן
מהם ◌ְּב ◌ַמה ◌ֶּ ִ◌ .י ◌ְ ◌ַּ
נש ◌ָאר ◌ֵ ◌ֶ
חסריםְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
]עולמות[ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
להתלב ׁש ◌ִּב ◌ְלב ּו ׁש
יקים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּזכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתם ◌ַצ ◌ִדּ ◌ִ
מהע ּט ּו ◌ִרים
מתעט ◌ִרים ◌ְּבאוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם ]לבוש[ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ימיהםְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ּכבוֹ ד ◌ִ ּב ◌ֵ ◌ֶ
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I

לגן
פע ◌ְ ◌ַ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
נחל ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ְ ׁ
האבוֹ תֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
מתעט ◌ִרים ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
נפש,
צחצחוֹ ת ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
והש ◌ִ ּב ◌ַ
ונח ,ה' ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
עדןֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
◌ֵ ◌ֶ
להתלב ׁש ◌ַּב ◌ְּלב ּו ׁש ׁ ◌ֶשל
רש ◌ֵעי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש6א ◌ָזכ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ְוגוֹ 'ְ◌ .ואוֹ ◌ָתם ◌ִ ׁ ◌ְ
יראה
ערבה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ערער ◌ָ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
והיה ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב )ירמיז יז( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ימיהםֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אש ◌ֵרי
יצחקְ◌ ׁ ַ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
דברַ◌ ָ◌ .
חררים ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ּ
וש ◌ַכן ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יבא טוֹ ב ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִּכי ◌ָ ֹ
כבתי ◌ִעם
וש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
היה לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ׁ ◌ָ
יתר ◌ָ ◌ָ
יעקב ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ָּטחוֹ ן ◌ָ ◌ֵ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶ ◌ְ
להתלב ׁש
בהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אז ◌ֶּכה ◌ָ ◌ֶ
באחרֶ◌ ׁ .ש ◌ֶ ◌ְ
בהם ◌ְוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אזכה ◌ָ ◌ֶ
אבתיֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ְ ◌ֶּ
◌ֲ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּו ◌ַב ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהם.
רבי
עיני& וגו' )קלט ,טז( ] :זוהר בראשית פ' ויחי )דף רלגּ ִ◌ ַ◌ [(:
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
ספר-◌ּ $כ ◌ָ ּלם
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עיניַ◌ ְ◌ 5
למי ◌ָראוּ ◌ֵ ◌ֶ
חזק ◌ָ ּיה ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קלט( ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
ראה,
אבל ּבא ◌ְ ◌ֵ
כמה ◌ְמקוֹ מוֹ תָ◌ ֲ◌ .
◌ִ ◌ָּ
יכ ◌ֵתבוּ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ּ .פס ּוק ◌ֶזה ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ַ ◌ָּ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ4◌ ,כ ◌ָּלן עוֹ ◌ְמדוֹ ת
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
תה ◌ְדּ מ ּות
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ְירד ּו ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
האדם
מראה ׁ ◌ֶשל גּ ּוף ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלםְ◌ ,ואוֹ תוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ראים ◌ַ ◌ַ
ממ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ָּ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,כ ,עוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהּ .ו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה זוֹ
ממ ׁש
תה ◌ְ ׁ ◌ָ
מזמ ◌ֶנת ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ְדּ מ ּות ◌ַ ◌ָּ
נש ◌ָמה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
לרדת ◌ָלעוֹ ◌ָלם ,אוֹ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ֶּ◌ 4
פני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
מדת ]למעלה[ ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
מדת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ָ◌ ,כ ,עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תה ◌ַ ◌ָ ּ
מצווֹ ת
מר ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ׁ ◌ְש ֹ
מש ◌ִ ּב ◌ַ
ה ּואּ ,ו ◌ַ ׁ ◌ְ
יע אוֹ ◌ָ ּ
לפניו?
מדת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הב ◌ִריתוֹ תּ .ו ◌ִ ◌ַ
לעבר ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְוא ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ּ
ודּ אי,
עמדתי ◌ַ ◌ַ
לפניוִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
עמדתי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אשר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א יז( ◌ַחי ה' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
יתראה ]הצלם[
עיניַ◌ ,,עד ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
למי ◌ָרא ּו ◌ֵ ◌ֶ
ולכן ◌ָגּ ◌ְ ◌ִ
רש ּו ◌ָהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
תה
הרי ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
יכ ◌ֵתב ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ספרּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ִ ◌ָ ּ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ .
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
הרי ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
ימים ◌ֵי ּצר ּוֵ◌ ֲ◌ ,
◌ְדּ מ ּות ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַּב ּ◌ֵס ◌ֶפר ◌ְּכת ּו ◌ִביםִ◌ ָ◌ .
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ירב ּון
אספ¥רם ¥מחוֹ ל ¦ § ּ
יהם :יח §ּ § ¤
ראש ¤
עצמ ּו ¨ ׁ¥
¥אל ¤מה ¨ §
ואנשי
רשע § © § ׁ¥
קטל ¡אלוֹ ּ©ה ¨ ׁ¨
עמ :יט ¦אם ּ¦ת § Ÿ
הקיצתי §ועוֹ ¦די ¦ ּ¨
¡¦ ¦Ÿ
ל'וא
למזמה ¨נשׂ ªא © ¨ §
יאמר¨ּ ¦ § ¦ %
אשר ª § Ÿ
דמים ס ּור ּו ¤מ ּ¦ני :כ ¤ׁ £
¨ ¦
אשׂ ¨נא
יהו  § ¤
נאי¨Ÿ § %
ערי :%כא £הלוֹ א §משׂ© § ¤
¨¤
נאתים
נאה §שׂ ¦ ¥
כלית ¦שׂ § ¨
אתקוֹ ¨טט :כב ּ©ת § ¦
ממי§ ¤ %
בתקוֹ § ¤
ּו ¦ §
חנני § ©ודע
לבבי ּ§ב ¨ ¦ ¥
חקרני ¥אל § ©ודע § ¨ ¦
יבים ¨הי ּו ¦לי :כג ¨ § ¦ ¥
§לאוֹ § ¦
דר עוֹ ¨לם:
נחני ּ§ב¤ ¤
עצב ּ¦בי ּו § ¦ ¥
ראה ¦אם ¤דּ ¤ר ¤ Ÿ
רעפי :כד ּו § ¥
שׂ© § © ּ¨

I

 Iזוהר תהלים I

I

לעמד ◌ְּב ◌ִק ּי ּום ◌ִר ּבוֹ ◌ָנם
אחד ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ָ◌ ,בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ַ ◌ֲ ֹ
ודּ איְ◌ .וא ◌ֶ ◌ָ
◌4י ◌ָ ּצר ּו ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
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קמ



יהו
צני § ¨Ÿ
חל ¦ ¥
לדוד :ב © ּ§
מזמוֹ ר § ¨ ¦
למנ ּ¥צ ©ח ¦ §
א ©§©
מאדם ¨רע ׁ ¦ ¥
חשב ּו
אשר ¨ ׁ §
נצרני :ג ¤ׁ £
חמסים ּ¦ת § § ¦ ¥
מאיש ¦ ¨ £
¨¨ ¥
מלחמוֹ ת :ד ׁ¨ש£ננ ּו § ׁ
¨רעוֹ ת ּ§ב ¥לב ּ¨כל יוֹ ם ¨יג ּור ּו ¦ § ¨
לשוֹ ¨נם ּ§כמוֹ
חמת © § ׁ
¨¨ ׁ
מרני
סלה :ה ׁ¨ש § ¦ ¥
פתימוֹ ¨ ¤
עכש ּוב ּ©ת ©חת §שׂ ¨ ¥
נחש © £
רשע ׁ ¦ ¥
אשר
נצרני ¤ׁ £
חמסים ּ¦ת § § ¦ ¥
מאיש ¦ ¨ £
מידי ¨ ׁ¨
יהו  ¦ ¥
§ ¨Ÿ
וחבלים ּ¨פ §רשׂ ּו
גאים ּ©פח ¦לי © ¦ ¨ £
טמנ ּו ¦ ¥
עמי :ו ¨ §
לדחוֹ ת ּ§פ ¨ ¨
חשב ּו ¦ §
¨ ׁ§
אמרתי
סלה :ז ¨ © § ּ¦
מקשים ׁ¨שת ּו ¦לי ¨ ¤
מעגּ¨ ל ¦ ׁ § Ÿ
¤ׁ ¤
רשת §ל©יד © §
יהו  קוֹ ל
האזינה § ¨Ÿ
אתה © ¨ ¦ £
אלי ¨ ּ¨
ליהו  ¦ ¥
© ¨Ÿ
עז § ׁ
סכ¨ Ÿתה
יש ּו ¨ ¦
אדני Ÿ
ּ©ת £חנ ּו ¨ני :ח §יהוֹ¦ ה )קרי אלהים( ¨Ÿ £
עתי © ּ
רשע
מאו ּ¥יי ¨ ׁ¨
יהו  © © £
נשק :ט ©אל ּ¦ת ּ¥תן § ¨Ÿ
לראשי ּ§ביוֹ ם ¨ ׁ¤
§ ¦ׁ Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לשנאה אשר בין איש לאשתו
חלצני ה' מאדם )קמ ,ב(] :שימוש תהלים לפרק קמ[ לשנאה אשר בין
איש לאשתו להעבירה.

I

 Iזוהר תהלים I

I

חסד
רחמים אֹו ֶ ֶ
האם הּוא ִּדין אֹו ַ ֲ ִ
אלקים ַ ִ
ֵׁשם ַהקדוש ֱ ֹ ִ
אדני
עתי וגו' )קמ ,ח( ◌] :4זוהר ח"ג )דף סה (.זוהר תורה[ ה' ◌ֲ ָֹ ◌
עז ◌ְי ׁש ּו ◌ָ ◌ִ
אדני ֹ
ה' ◌ֲ ֹ ◌ָ
לראשי ◌ְּביוֹ ם ◌ָנ ׁ ◌ֶשק ,רבי אלעזר היה יושב
סכ ◌ָתה ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
עתי ◌ַ ּ ֹ
ישוּ ◌ָ ◌ִ
עז ◌ְ ׁ
ֹ
לפני רבי שמעון אביו ,א"ל הרי למדנו אלהים בכל מקום דין
הוא ,והוי"ה יש מקומות שנקרא אלהים ,כמו הוי"ה אדני עז
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I

ישועתי] ,וכמו ויאמר אברם אדני הוי"ה מה תתן לי[ מפני מה נקרא
אלהים ,הלא האותיות של הוי"ה רחמים הן בכל מקום,
א"ל הרי כך מקרא כתוב )דברים ד( וידעת היום והשבות אל
לבבך כי הוי"ה הוא האלהים ,וכתוב )מלכים א' יח( הוי"ה
הוא האלהים ,א"ל דבר זה אני יודע שבמקום שיש דין יש
רחמים ,ולפעמים במקום שיש רחמים יש ג"כ דין קעב א"ל בא
וראה שכך הוא ,הוי"ה בכל מקום רחמים ,ובזמן שמהפכים
הרשעים רחמים לדין אז נכתב הוי"ה בניקוד אלהים ונקרא
אלהים קעג אבל בוא וראה סוד הדבר ,שלש מדרגות הן קעד
וכל מדרגה ומדרגה היא בלבדה ,אע"פ שהכל אחד ונקשרות
באחד ואין נפרדות זו מזו ,בוא וראה כל הנטיעות וכל אותן
מנורות הלוהטין ,כלם מאירים ונלהבים ונשפעים ומתברכים
מאותו הנהר שנמשך ויוצא קעה שהכל נכלל בו והכולל של
זיו הזוהר
קעב .רבי אלעזר השיבו שדבר זה הוא ידוע ומ"מ שואל כיון
שאין זה פירוש מספיק על כל המקומות :קעג .רבי שמעון הסביר
לו פירוש ב' אבל הבין שבנו לא יסתפק גם בפירוש הב' כיון
שעוד גם פירוש זה אינו פירוש מספיק על כל המקומות לפיכך
א"ל פירוש ג' על פי סוד ,ועתה ב' הפירושים יספיקו על כל
המקומות או א' או ב' או ג' :קעד .פירוש ג' ספירות יש שנקראין
בהשם אלהים ,והן כמו שאר הספירות נקשרין אח שהוא הא"ס
ב"ה כשלהבת הקשורה בגחלת :קעה .פי' כל הספירות הן אלו
שנקראין נטיעות או מנורות המקבלות והמשפיעות החסדים והגבורות
כלן מקבלין הארת השפע מן הנהר ההוא שנקרא אמא והיינו
הבינה:
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I

מהגן קעז

הכל בו קעו והנהר ההוא נקרא אם להגן והוא למעלה
לפי שהעדן משתתף עמה ולא נפרש ממנה ,ולפיכך כל
המעינות ממנה יוצאים ונמשכים ומשפיעים לכל צד,
ופתחים בה פתוחות קעח וע"כ רחמים ממנה נמצאים ובה
פתחי הרחמים ,ולפי שנקראת אם בחינת נקבה יוצא ממנה
גבורה ודין קעט היא נקראת רחמים בפני עצמה ,אבל הרי
מצדה דינים נתעוררים ,ולפיכך נכתב הוי"ה ברחמים וננקד
בניקוד אלהים בדין קפ שהרי דין נמשך מצדה ,זו מדרגה
אחת :מדרגה שניה ,מצד אותה מדרגה הראשונה יוצא
ונתעורר מדרגה אחרת שנקראת גבורה ,וזה נקרא אלהים
באלו האותיות קפא ומדרגה זו היא התחלה אחת מן פני
זיו הזוהר
קעו .פי' כל הספירות נכללין בהבינה כי ממנה יצאו ,והכלל של הכל
שהוא החכמה אבא נקשר באותו הנהר :קעז .פי' הנהר ההוא שהיא
הבינה נקרא אמו של הגן היינו של התפארת ,והוא למעלה מן התפארת
כיון שהעדן היינו החכמה משתתף ונקשר בהבינה :קעח .אלו הפתחים
הן החמשים שערי בינה :קעט .גבורה זו ספירת גבורה ,ודינא זו מדת
המלכות :קפ .להורות שהרחמים בה עיקר והדין טפל ,ולפיכך השם
אלהים של הבינה הוא רק בניקוד בהסתר אבל בהתגלות הוא השם
הוי"ה המורה על חסדים ורחמים להמתיק הדינים :קפא .פי' נכתב
תהלים ספר חמישי | כט לחודש | מזמור קמ
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ולפי שנאחזין זו בזו כתוב הוי"ה
הקטנות ובו היא
הוא האלהים ,כי הוי"ה הוא האלהים ,באלו האותיות והן
אחד ,זו היא מדרגה השניה :מדרגה השלישית היא צדק כתר
האחרון קפג זו בית דינו של המלך ,ולמדנו כי אדני כך נכתב
וכך נקרא ,וכנסת ישראל בזה השם נקראת קפד ושם ההוא
במקום זה נשתלם ,אלו הן שלש המדרגות שנקראות בשמות
זיו הזוהר
אלהים ונקרא אלהים :קפב .פירוש שספירת גבורה היא התחלה אחת
אל התפארת שנקרא זעיר אנפין ,והיינו  ...של צד קו השמאלי ,כמו
שבצד קו הימיני ההתחלה היא ספירת החסד ,ומה שאומר וביה
אתאחיד כונתו להגבורה נאחזת נקשרת במדת התפארת ,כיון
שהתפארת הוא מדת הרחמים המורכבת מן חסד וגבורה ,ובזה יפורש
הפסוק הוי"ה הוא האלהים באלין אתוון של אלהים ,היינו שהתפארת
הוא ג"כ גבורה של השם אלהים ,ואינון חד ,אלא כיון שגם החסד
אתאחיד בהתפארת לכן הוא נקרא מדת הרחמים :קפג .זה השם אלהים
של כתר  ...שנקרא צד"ק והיינו מדת המלכות והשכינה הקדושה:
קפד .כאן הוא מגלה הסוד ברמז שכנסת ישראל היינו המלכות בהאי
שמא אתקרי ,פי' בהשם אדני שהוא עיקר שמה ,וההוא שמא ,ר"ל השם
אלהים במקום זה נשתלם ,היינו שהוא רק מה שמוסיף להמלכות
שלימות ,כונתו ע"י השכינה הקדושה ,כי השם אלהים הוא עיקר שמה
של השכינה הקדושה ,ואצל המלכות השם אלהים הוא טפל להשם
אדני ,והשכינה הקדושה היא בבחי' תוספות שלימות למדת המלכות
שהיא אור נאצל מן מדת המלכות אשר תופיע לשכון בארץ במקום
הראוי לזה ,כידוע בסוד הפסוק ואופן אחד בארץ דהיינו מלכות
שבמלכות דעולם עשיה :הנה זה עיקר גדול באמונת ישראל להבין הענין
של מהימנותא קדישא ,וזה יסוד גדול מיסודות של חכמת הקבלה,
והמבין יבין:
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דין קפה

©א

I

והכל נקשר אחד באחד בלי פירוד כמו שנתבאר.

ויׂשמחּו
הּצּדיקים ְ ִ ְ ְ
ִ ְיראּו ַ ַ ִ ִ
יקים יוֹ ד ּו ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֶמ& ◌ְוגוֹ '
צד ◌ִ
◌ַא* ◌ַ ◌ִ ּ
יצר
לראוֹ ת ◌ֶאת ◌ֵ ◌ֶ
יקים ◌ִ ◌ְ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
יצחקִ◌ ִ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
עתידים ◌ֵהם ◌ַ ◌ַ ּ
להכניע ◌ֶאת
יכלנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ויאמר ּוֵ◌ ,איְ◌ ֹ ָ◌ ,
ויתמה ּו ◌ְ ֹ ◌ְ
הרע ◌ְּכמוֹ ◌ַהר ◌ָגּ דוֹ לְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
לראוֹ ת ◌ֶאת
הרש ◌ִעים ◌ִ ◌ְ
ועתידים ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה!? ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ההר ◌ַה ◌ָגּ דוֹ ל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
ויאמר ּוֵ◌ ,אי,
ויתמה ּו ◌ְ ֹ ◌ְ
ערהְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ש ◌ֲ ◌ָ
הרע ◌ַדּ ◌ִ ּקיק ◌ְּכמוֹ ח ּוט ׁ ◌ֶשל ◌ַ ׂ
◌ַה ◌ֵ ּי ◌ֶצר ◌ָ ◌ָ
ה*ערה ◌ָ ּכ ◌ֶזה ◌ַדּ ◌ִּקיק!? ◌ֵ ּ
יבכ ּו
אל ּו ◌ִ ◌ְ ּ
להכניע ◌ֶאת ח ּוט ◌ַ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יכלנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
א ◌ָ ֹ ◌ְ
◌ ◌ֵ ּ
יבכ ּוּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
יבער אוֹ תוֹ ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ◌ַחט
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ְואל ּו ◌ִ ◌ְ ּ
יקים
הצ ◌ִדּ ◌ִ
לעיניהםְ◌ ,וא ◌ִי ׁ ◌ְשט עוֹ ד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
וירא ּו ◌ַ ◌ַ ּ
ישב ּו
יקים יוֹ ד ּו ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֶמְ◌ ׁ ֵ◌ ,
אמר )תהלים קמ( ◌ַאַ◌ ,צ ◌ִדּ ◌ִ
ש ◌ְמח ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ִוי ◌ְ ׂ
ְיש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶני.,
◌ ׁ ◌ָ
)קמ ,יד( ] :זוהר בראשית פ' וישב )דף קצ[(:

ּברגל
לפני ה' ָ ֶ ֶ
ליראֹות ִ ְ ֵ
יׂשראל ְרא ִּויים ֵ ָ
ָּכל ִ ְ ָ ֵ
לש ◌ֶמ& ◌ְוגוֹ ' )קמ ,יד( :
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צד ◌ִ
◌ַא* ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר,
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למה ◌ָּכל ◌ְזכ ּו ◌ְרַ◌ ָ◌ ?,
ע"א([ ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
יראה ◌ָ ּכל ◌ְזכ ּו ◌ְרָּ◌ ָ◌ ,,
הנּ ◌ַחל.
עין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ
מהמ ◌ְ ◌ָ
רכה ◌ֵ ◌ַ ּ◌ַ
טלים ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ממ ׁשִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּכל ◌ְזכ ּו ◌ְרָּ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֶל,
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
להראוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
צריָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לִ◌ ָ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
מכאן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ֶ ּבן ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
ממ ּב ּו ◌ַע ◌ַה ◌ַנּ ◌ַחלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
רכה ◌ִ ּ◌ַ
הקדוֹ ׁשִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ֵטל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
]זוהר שמות פ' משפטים )דף קכ"ד

זיו הזוהר
קפה .פי' בשמות אלהים:
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וכת ּוב ◌ֶאל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
נתן ◌ָלָ◌ ְ◌ .,
אשר ◌ָ ◌ַ
אהיֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
בר ◌ַּכת ה' ◌ֱ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ִ ◌ְ
האדן ה'ְּ◌ ,כמוֹ
אש ◌ֵרי
רכהְ◌ ׁ ַ◌ .
טלים ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
מריקים ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
ארנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ָ.ם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
אחת ◌ָעל ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
הע ּ◌ִמיםַ◌ ּ .פ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ִ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עמם,
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
והתערב ּו עוֹ ◌ְ ◌ֵ
החגְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לחג ◌ֶאת ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ֹ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ִ ◌ָּ
וש ◌ֲאל ּו ◌ֶאת ◌ַרב
רכה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ .בא ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
נמצאה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
תה ׁ ◌ָש ◌ָנה א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ְואוֹ ◌ָ ּ
ראיתם ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
אמר ּו
לזה? ◌ָ ◌ְ
סימן ◌ָ ◌ֶ
חלה ◌ִ ◌ָ
להםֶ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
סבאַ◌ ָ◌ .
המנ ּו ◌ָנא ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
רכים ◌ָהי ּו ◌ְסת ּו ◌ִמים
הדּ ◌ָ ◌ִ
מ.ם ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ
.בנ ּו ◌ִ ◌ָ
סימןֶ◌ ׁ ,ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ְ
ראינ ּו ◌ִ ◌ָ
לוֹ ִ◌ ָ◌ ,
ללכת ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם
יכל ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
נמצא ּוֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ָ ◌ְ
וחש ◌ָכה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
וענן ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
ממ ◌ִיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ַ
ה.מים
להראוֹ תְ◌ ּ ,פ ◌ֵני ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
כנסנ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָעל ּו ◌ְל ׁ ◌ָשםְ◌ .ועוֹ דְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ודּ אי אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ּב ◌ֶכם
להםַ◌ ַ◌ ,
אמר ◌ָ ◌ֶ
ורגז ּו) .נחרדו ראה( ◌ָ ◌ַ
נחשכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ְ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ָעל ּו
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
נמוֹ ◌ִלים ,אוֹ עוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
אנשים א ◌ִ ּ
התב ◌ְרכ ּו ◌ְּבאוֹ ◌ָתה ׁ ◌ָש ◌ָעהְ◌ ּ ,פ ◌ָרט ◌ְלאוֹ ◌ָתם
הרי א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עמ ◌ֶכםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ִ ◌ָּ
מסת ◌ֵּכל ◌ַ ◌ָ ּ
ראלים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ּוּ ,ו ◌ָבאוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁש
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ש ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ִי ◌ְ ׂ
מבר ,אוֹ ◌ָתם.
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
כבים
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
ועל ּו אוֹ ◌ָתם עוֹ ◌ְ ◌ֵ
האחרת ◌ָעל ּוָ◌ ְ◌ ,
ל-נה ◌ָ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
קר ◌ָ ּבנוֹ ת
כלים ◌ָ ◌ְ
עמם ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
התערב ּו ◌ִ ◌ָּ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת
מחיםָ◌ ְ◌ .ורא ּו ◌ֶאת אוֹ ◌ָתם עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ֵ ◌ִ
ְוהי ּו ◌ְ ׂ
◌ ◌ָ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
בהם ׁ ◌ֶש ◌ּ4כ ◌ָּלם
הש ◌ִגּ יח ּו ◌ָ ◌ֶ
הכ ◌ֶתלְ◌ ׁ ִ◌ .
לקשר ◌ַ ּ ֹ
ריהם ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ְדּ פ ּו ◌ָסם ◌ְ ּב ◌ִק ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
הדּ יןּ ָ◌ .בא ּו
לבית ◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ֵ
ואמר ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ברכ ּוּ ָ◌ .בא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
והם א ◌ֵ ◌ְ
מברכים ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
קר ◌ָ ּבן
איזה ◌ָ ◌ְ
החלק ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶכם ◌ֵ ◌ֶ
אכלתםֶ◌ ֵ◌ ַ◌ ,
אמר ּוֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
ְוש ◌ֲאל ּו אוֹ ◌ָתםְ◌ ָ◌ .
◌ ׁ ◌ָ
כבים
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ַדת ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
מצא ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵהם עוֹ ◌ְ ◌ֵ
בידםּ ָ◌ .ב ◌ְדק ּו ּו ◌ָ ◌ְ
היה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה? א ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עמוֹ ,
אמר ּוּ ָ◌ ,בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
והרג ּו אוֹ ◌ָתםְ◌ ָ◌ .
ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ְ
הציל ◌ֶאת ◌ַ ּ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ ּ
ּ
רכה ׁ ◌ְשר ּו ◌ָיה ◌ֶ ◌ָּ
ראלַ◌ ,ה ◌ֶז ◌ַרע ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁשּ ְ◌ ,ב ◌ֵני
ש ◌ָ ◌ֵ
אלא ◌ַרק ◌ְ ּב ◌ִי ◌ְ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ◌ֵאין ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
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I

רכה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
נמצאה ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
ה.נה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנהּ ְ◌ ,ב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
◌ָ ◌ֱ
האמתְ◌ .ואוֹ ◌ָ ּ
לש ◌ֶמ:
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
ואמר ּו) ,תהלים קמ( ◌ַאִ◌ ַ◌ ,
◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּותָ◌ ּ .פ ◌ְתח ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ְוגוֹ '.

ּפני3
יׁשרים ֶאת ָ ֶ
יׁשבּו ְ ָ ִ
ֹולם ַה ֶּזהְ ֵ .
ׁשמָּ - Hבע ָ
ּדיקים יֹודּו ִל ְ ֶ
ַאַ 3צ ִ ִ
הּבא
ֹולם ַ ָ
 ְּבע ָלש ◌ֶמ& ◌ְוגוֹ ' )קמ ,יד( :
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צד ◌ִ
◌ַא* ◌ַ ◌ִ ּ
מתלב ׁ ◌ֶשת ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני עוֹ ◌ָלמוֹ ת,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
ְועל ◌ֵּכן ◌ַ ◌ְ
רכ"ט ע"ב([ ◌ ◌ַ
מטה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם
להיוֹ ת ◌ָל ּה ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ִ ◌ְ
כל ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
לש ◌ֶמ,
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב) ,שם קמ( ◌ַאִ◌ ַ◌ ,
מעלהַ◌ ְ◌ .
ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לש ◌ֶמּ ָ◌ - ,בעוֹ ◌ָלם
יקים יוֹ ד ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
צדּ ◌ִ
יש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניַ◌ .,אִ◌ ַ◌ ,
◌ֵי ׁ ◌ְשב ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ישב ּו ◌ְי ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ֶאת ּ ◌ָפ ◌ֶניּ ְ◌ - ,באוֹ תוֹ עוֹ ◌ָלם.
◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ׁ ֵ◌ .
]זוהר ח"ב פ' פקודי )דף

f
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קמא

קראתי %ח ּו ׁ¨שה ּ¦לי
יהו  § ¨ ¦
לדוד § ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ¨ ¦
א ¦§
פל ¦תי
קראי ¨ל :ב ּ¦ת ּכוֹ ן ּ§ת ¦ ּ¨
האזינה קוֹ ¦לי ּ§ב ¨ § ¦
©¨ ¦£
יהו
יתה § ¨Ÿ
ערב :ג ׁ ¦ש ¨
מנחת ¨ ¤
משׂ ©את ּ©כ ּ©פי ¦ § ©
לפני§ © %
קטרת § ¨ ¤
§ ¤Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לכאב הלב
ה' קראתיך חושה לי )קמא ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמא[ טוב לאמרו
לכאב הלב.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ֹולם
ערב ָּבע ָ
לעת ֶ ֶ
ׂשמחה ְ ֵ
ּומביאּה ִ ְ ָ
ּזיקים ְ ִ ָ
ּלקת ַמ ִ ִ
מס ֶ ֶ
קטרת ְ ַ
ְ ֶֹ
ערב )קמא ,ב( :
מנחת ◌ָ ◌ֶ
משׂ ◌ַאת ◌ַּכ ּ ◌ַפי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפני* ◌ַ ◌ְ
קטרת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
פלּ ◌ִתי ◌ְ ֶֹ ◌
ּ ◌ִת ּכוֹ ן ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ואמר) ,תהלים
חזק ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
]זוהר בראשית פ' ויחי )דף רלָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
קמא( ּ◌ִת ּכוֹ ן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
ערבָ◌ .ל ◌ָּמה
מנחת ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ַאת ◌ַּכ ּ ◌ַפי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפניׂ ְ◌ ַ◌ ,
קטרת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
פל ◌ִתי ◌ְ ֶֹ ◌
ערב ◌ְוא ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
ב ◌ֶקר?
הב ◌ֶקרֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ָכת ּוב ּ◌ִת ּכוֹ ן ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּל ◌ִתי ◌ַ ּב ּ ֹ
פלת ◌ַ ּ
מנחת ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
נתב ◌ֵארִ◌ּ ,ת ּכוֹ ן ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
◌ֶ ◌ָ ּ
באה
קטרת א ◌ָ ◌ָ
לפני◌ ֶֹ ְ◌ .,
קטרת ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
פל ◌ִתי ◌ְ ֶֹ ◌
אלא ◌ָ ּכּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֶ ◌ָ ּ
ש ּ◌ַמח
קטרת ◌ְי ◌ַ ׂ
חדוהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי כז( ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ּו ◌ְ ֶֹ ◌
אלא ◌ַרק ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מקריב ◌ְ ֶֹ ◌
היה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
דליק ◌ֵנרוֹ תָ◌ ָ◌ ,
הכ ◌ֵהן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
ולכן ◌ַ ּ ֹ
◌ֵלבֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
קטרתְּ◌ ,כמוֹ
אהרן
בהעת ◌ַ ◌ֲ ֹ
הנּ ֹרת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
היטיבוֹ ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
אמר )שמות ל( ◌ְּב ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יקטיר ◌ָנּ ה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ה.עה
חדוהֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ב ◌ֶקר ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
יקטירנּ הַּ◌ .ב ּ ֹ
הער ◌ַ ּב ◌ִים ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ ◌ָ
הנּ ֹרת ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
וכָ◌ ,רא ּויּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָלם א ◌ָבא
מאלָ◌ ְ◌ ,
ש ֹ
לש ◌ֵּמ ◌ַח ◌ַצד ◌ְ ׂ
ערב ◌ְ ◌ַ ׂ
רמת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
גּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ּ
חזת
קש ◌ִרים ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
מק.רת ◌ְ ׁ ◌ָ
קטרת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ראה◌ ֶֹ ְ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
חדוהּ .ו ֹ
אלא ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ורגזֶ◌ ׁ ,ש6א י ּו ◌ְכל ּו
וקטר ּוג ◌ְ ֹ ◌ֶ
מות ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מעביר ◌ָ ◌ֶ
למטהֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
אהרן
אמר מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
לשט ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )במדבר יז( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
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פתי:
לפי ¦נ § ּצ¨רה ©על ©דּ ל §שׂ ¨ ¨
מרה § ¦
ׁ̈ש § ¨
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I

קטרת
ושים ◌ְ ֶֹ ◌
זב ◌ַח ◌ְ ◌ִ ׂ
המ ◌ְ ◌ֵּ
אש ◌ֵ ◌ַ
עליה ◌ֵ ׁ
ותן ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
חתה ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָּ
◌ַקח ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
מעל ◌ַ ◌ִּ
העם,
ויכפר ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ָ ּי ◌ָרץ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
מהרה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ַ◌ .
◌ְוהוֹ ◌ֵלָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֵגּ ◌ָפהִ◌ .מּ .ום
עצר ◌ַ ּ◌ַ
ות ◌ָ ◌ַ
הח ◌ִ ּיים ◌ַ ּ◌ֵ
המ ◌ִתים ּו ◌ֵבין ◌ַ ◌ַ
עמד ◌ֵ ּבין ◌ַ ּ◌ֵ
ְוכת ּוב ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
◌ ◌ָ
לפני
לעמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המקטרגים ◌ַ ◌ֲ ֹ
וכל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
הרעים ◌ְ ◌ָ
דדים ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הצ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש6א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְּ
הכל.
וקּ .ור ◌ַ ּ ֹ
הכֹל ◌ְ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ִהיא סוֹ ד ]חדות[ ◌ַ ּ
טרתַ◌ ְ◌ ,
הק ֶֹ ◌
התכ ◌ֵ ּון ◌ָדּ ◌ִוד
הדּ ין ׁ ◌ָשר ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נחהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ּבאוֹ ◌ָת ּה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
קטרת
פלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ◌ִת ּכוֹ ן ּ◌ְת ◌ִפ ◌ָּל ◌ִתי ◌ְ ֶֹ ◌
לפניְ◌ ,וגוֹ 'ּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
רגז ◌ִדּ ין ◌ַ ◌ָ ּ
הק ׁ ◌ֶשה
עביר ֹ ◌ֶ
תפלה זוֹ ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ָלה ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מעבירה
קטרתֶ◌ ׁ ,שדּ וֹ ◌ָחה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
תה ◌ְ ֶֹ ◌
ׁ◌ֶש.וֹ ◌ֵלט ◌ָ ּכ ◌ֵעת ◌ַ ּב ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ְּ
רגז ]שעולה כעת בשעה זו באותה קטרת שמעבירה כל
פניו ◌ָ ּכל ֹ ◌ֶ
מל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם] ,הינו מה שכתוב[ ]מה הטעם? משום
קטר ּוג ׁ ◌ֶ
וכל ◌ִ ◌ְ
רגז[ ◌ְ ◌ָ
חרב
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
הדּ ין ◌ָּתל ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםֹ ּ .
ערבְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
מנחת ◌ָ ◌ֶ
שהיא[ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ֶזה
מנחהַ◌ ְ◌ ,
זמן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ְ ◌ַ
ש ◌ַרףָ◌ ָ◌ ,
קדּ ׁשְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׂ
◌ֵ ּבית ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
ערב.
צללי ◌ָ ◌ֶ
פנה ◌ַה ּיוֹ ם ◌ִּכי ◌ִי ◌ָנּ ט ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב )ירמיה ו( אוֹ י ◌ָלנ ּו ◌ִּכי ◌ָ ◌ָ
ורגזי
מקטרגים ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
ערב? אוֹ ◌ָתם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
צללי ◌ָ ◌ֶ
◌ַמה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינוּ ׁ ◌ֶש ◌ָצּ ◌ִרי$
ה)עהַ◌ ְ◌ .
תה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
הדּ ◌ִינים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ָּ◌ -
זמ ◌ִנים ◌ְּבאוֹ ◌ָ ּ
צרי$
פלוֹ ת ◌ָ ◌ִ
הת ◌ִ ּ
נחהְּ◌ .ב ◌ָכל ◌ַ ּ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ
תפלת ◌ַ ּ◌ִ
לכ ◌ֵוּ ן ◌ַדּ ◌ְע ּתוֹ ◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
אדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
הדּ ין
מכ ◌ָּלןִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
בתפ ◌ָּלה זוֹ יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ּ4
עתוֹ ּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
לכ ◌ֵוּ ן ◌ַדּ ◌ְ ּ
תה,
נחה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
פלת ◌ַ ּ◌ִ
זמן ּ◌ְת ◌ִ ּ◌ַ
ועל ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ָשר ּוי ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםַ◌ ְ◌ ,
יצחק ּ◌ִת ◌ֵ ּקן אוֹ ◌ָ ּ
רש ּו ◌ָה.
ַוהרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
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I

 Iזוהר תהלים I

מנהיגים אֹותֹו
ללכתָּ -בּה ַ ְ ִ ִ
אדם ָ ֶ ֶ
רֹוצה ָ ָ
ׁשּבּה ֶ
ּבדרָ ֶ 3
ְ ֶֶ
עללוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֶר ׁ ◌ַשע
להתעוֹ ◌ֵלל ◌ֲ ◌ִ
לדבר ◌ָרע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לבי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַאל ּ ◌ַתט ◌ִ ◌ִ ּ
]זוהר ויקרא פ' תזריע )דף מ"זּ ָ◌ [(.כת ּוב )תהלים קמא( ◌ַאל ּ◌ַתט
דר,
מכאן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
רשעּ ָ◌ ִ◌ .
עללוֹ ת ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ַ
להתעוֹ ◌ֵלל ◌ֲ ◌ִ
לדבר ◌ָרע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
לבי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ִּ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
מנהיגים אוֹ תוֹ ַ◌ ָ◌ .
ללכתּ ָ◌ ,ב ּה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אדם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ּה רוֹ ◌ֶצה ◌ָ ◌ָ
ּ
וכי ◌ַ ◌ָ ּ
מסטה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
קשהִ◌ ְ◌ ,
ִיצחקַ◌ ,ה ּ ◌ָפס ּוק ◌ַה ◌ֶזה ◌ָ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
רעים?
מעשים ◌ָ ◌ִ
ולעשוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
חטא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
דרֶ◌ ׁ ,של ◌ֵ ◌ְ
ללכת ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
האדם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
והתוֹ ◌ָרה
הבאּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִאם ◌ָ ּכֵ◌ ,,אין ◌ִדּ ין ◌ְּב ◌ֶזה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְוא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
א ◌ְ ◌ּ ֶ◌ 4
אלא
תש ◌ַמע! ◌ֶ ◌ָ ּ
ואם א ◌ִ ׁ ◌ְ
מתק ◌ֶנתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּב ּה ◌ִאם ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ְ ◌ִ
אמר )דברים
אמתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
דרֶ◌ ֱ◌ $
להנהיגוֹ ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
הזהיר ◌ֶאת ◌ִל ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ּ
בת? ◌ֶ ◌ָ ּ
אחת
אלא ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
והש ֹ ◌ָ
לבבַ◌ .,מה ◌ֶזה ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
בת ◌ֶאל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
והש ◌ָ
ד( ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
וכ,
להזהיר אוֹ תוֹ ָ◌ ְ◌ .
נגדּ וֹ ּ ,ו ◌ְלהוֹ ◌ִליּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לחזר ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
ש ◌ַ ◌ֲ ֹ
וש ׁ
פעמים ◌ְ ׁ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד) ,כלומר(
ללבוֹ ◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ַ◌ :אל ּ◌ַתט ◌ִל ◌ִּבי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
לדבר ◌ָרעּ ִ◌ ְ◌ .
האדם )וכך אמר לו' ,לבי ,אל תט לדבר רע.
דרכי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
לפי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַאל ּ◌ַת ּ◌ֶטה ◌ְ ◌ִ
והינ ּו
והדּ ין ׁשוֹ ◌ֶרה ◌ָבעוֹ ◌ָלםְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נגע ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
שהרי דבר( ◌ָרע גּ וֹ ◌ֵרם ◌ֶ ◌ַ
צרעת.
◌ ◌ֶַנגע ◌ָ ◌ַ ◌ַ
)קמא ,ד( :
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 Iשימוש תהלים I

I

לחולי השוקים
משכיל לדוד )קמב ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמב[ טוב לאמרו לחולי
השוקיים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ׁשּמתּפּלל
ּתפ ָּלה ֶ ִ ְ ַ ֵ
ּוב ְ ִ
ׁשּובה ַ
ּבת ָ
ֹולם ְּתלּויֹות ִ ְ
ׁשּבע ָ
ָּכל ְיׁשּועֹות ֶ ָ
ּקּב"ה
לה ָ ָ
האדם ְ ַ
ָָָ
אזעק וגו' )קמב ,ב( ] :זוהר ח"ב -דף יב [:קוֹ ◌ִלי ◌ֶאל ה'
קוֹ ◌ִלי ◌ֶאל ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אתחנּ ן ,אמר רבי יהודה כל ישועות
אזעק קוֹ ◌ִלי ◌ֶאל ה' ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
שבעולם תלויות בתשובה ובתפלה שמתפלל האדם להקב"ה,
וכש"כ מי ששופך דמעות בתפלתו ,שאין לך שער שלא
יכנסו אותן הדמעות ,בוא וראה מה כתוב )שמות ב( ותפתח
ותראהו את הילד ,ותפתח ,זו השכינה העומדת על ישראל
כאם על הבנים ,והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל ,כיון
שפתחה ותראהו את הילד )ירמיה לא( ילד שעשועים שהם
ישראל שמתחטאים לפני רבונם בכל ,ומיד שמתחננים לפני
הקב"ה חוזרים בתשובה ובוכים לפניו כבן שבוכה לפני
אביו ,זש"כ והנה נער בוכה ,וכיון שבוכה נתבטלו ממנו כל
גזרות רעות שבעולם ,מה כתוב ,ותחמל עליו ,נתעורר עליו
ברחמים ומרחם עליו ,ותאמר מילדי העברים זה ,שהם רכי
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I

לב ,ואל מילדי עכו"ם שהם קשי ערף וכבדי לב ,מילדי
העברים ,רכי לב מאבותם ואמותם לשוב לפני רבונם,
ותקרא את אם הילד ,שהיתה בוכה כמו שכתוב )שם( קול
ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וגו' ,הוא
בוכה ואם הילד היא בוכה ,וא"ר יהודה לעתיד לבוא מה
כתוב )שם( בבכי יבאו ובתחנונים אובילם ,מהו בבכי יבאו,
בזכות הבכיה של אם הילד שהיא רחל ,יבאו ויוקבצו מן
הגלות:

אפילּו
ּקּב"ה ָאז ֲ ִ
ֹולם ֲאהּובֹו ֶׁשל ַה ָ ָ
נמצא ַצ ִּדיק ָּגדֹול ָּבע ָ
ּכא ֶׁשר ִ ְ ָ
ֲַ
ּבזכּותֹו
ּנצל ִ ְ
לה ָ ֵ
ֹולם ְ ִ
ּבלבּדּה ָיכֹול ָהע ָ
צדק ִ ְ ַ ָ
נתעֹוררה ֶ ֶ
ִאם ִ ְ ְ ָ
ואל
עבד& וגו' )קמג ,ב( ] :זוהר ח"ג דף רצאַ◌ ְ◌ [:
ואל ּ ◌ָתבוֹ א ◌ְ ◌ִ
במ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפט ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ְ ◌ַ
לפניָ◌ 5כל ◌ָחי .כתיב
יצדּ ק ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עב ◌ֶדּ ִ◌ּ 5כי א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
במש ּ ◌ָפט ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
ּ◌ָתבוֹ א ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
)תהלים פט( צדק ומשפט מכון כסאך וגו' :אמר רבי שמעון
אלה שני המאורות התיקון של כסא המלך שנקראים צדק
ומשפט הם תחלה וסוף בכל האמונה קפו ובהם נתעוררים כל
זיו הזוהר
קפו .צדק ומשפט היינו מלכות ותפארת ,ויש לקרותן תחלה וסוף בכל
מהימנותא ,סתם מהימנותא היינו הז' ספירות חג"ת נהי"מ ,וכיון שהז'
ספירות הן ב' כוללות של ב' עולמות בחי' זכר ובחי' נקבה משפיע
ומקבל ,כי התפארת הוא כולל שאר ה' ספירות והוא בחי' זכר
משפיע ,והמלכות כולל כל הספירות של עולם המלכות ,והיא בחי'
נקבה מקבל ,לכן כל אותן ז' הספירות נקראין על שם שתי אלה
הספירות צדק ומשפט שהן תחלה וסוף ,ר"ל התפארת הוא הראשון
והראש לשאר ה' ספירות ,והשפעת השפע נקראת על שמו שהוא
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הדינים שלמעלה ושלמטה ,והכל נסתר במשפט ,והצדק
ניזון מזה המשפט קפז ולפעמים היא נקראת )בראשית יד( ומלכי
צדק מלך שלם ,כאשר נתעוררים דינים ממשפט הם כלם
ברחמים כלם בשלימות קפח כיון שמשפט ההוא ממתיק לזאת
הצדק ,והדינים נתתקנים ויורדים כלם לעולם בשלימות
ברחמים ,ואז נקרא שעת ההזדוגות של בחי' זכר בבחי'
נקבה קפט וכל העולמות ברחמים ובשמחה ,וכאשר נתרבו
עונות העולם ונטמא המקדש ובחי' זכר מתרחק מבחי'
נקבה ,ונחש התקיף מתחיל להתעורר קצ אז אוי לעולם שניזון
בזמן ההוא מן צדק הזו ,כמה מחנות משחיתים נתעורר
בעולם ,כמה צדיקים נפטרים מן העולם ,וכל כך למה ,לפי
שנתרחק בחי' זכר מן בחי' נקבה ,והמשפט אינו מזדוג
בצדק הזו ,ועל זה כתוב )משלי יג( ויש נספה בלא משפט,
שהמשפט נתרחק מצד הזו ואינה נמתקת ,והצדק יונקת
ממקום אחר קצא .ובוא וראה כאשר נמצא צדיק גדול בעולם
זיו הזוהר
המשפיע להמלכות ,והמלכות היא הסוף לכל אותן ז' ספירות
המקבלת מהן שפע :קפז .ר"ל שהמלכות נשפעת מן התפארת:
קפח .ענין דין של שלימות היינו שהגם שנשפע דין מ"מ הוא באופן
שלא יהיה ע"י אותו הדין ח"ו מגרעת וחוסר החיים ,אלא שיהיה בכח
לסבול הדין שישאר הכל בשלימות :קפט .פי' שבכ"מ שנזכר הזדוגות
זכר ונקבה ענינו הוא השפעת שפע מן התפארת להמלכות ע"י
התקשרותם זה בזו :קצ .זה סמא"ל כח השטן שרו של עשו ,כי כך
אמר יצחק לעשו והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך:
קצא .שיונקת כוס תרעלה מן ממשלת דינא קשיא:
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ארח ז ּו
נתיבתי ּ§ב ©Ÿ
ידעת § ¦ ¨ ¦
ואתה ¨ © § ּ¨
עלי ר ּו ¦חי § © ּ¨
התעטף ¨ ©
ד ּ§ב ¦ § © ּ¥
מכיר
ואין ¦לי © ּ¦
ראה § ¥
ימין ּו § ¥
הביט ¨ ¦
טמנ ּו ©פח ¦לי :ה © ּ¥
אהל ¨ §
¥ּ © £
ממ ּ¦ני ¥אין דּ וֹ ׁ ¥
אלי%
זעקתי ¤ ¥
לנפשי :ו ¨ © § ּ¦
רש § © § ׁ ¦
אבד ¨מנוֹ ס ¦ ּ¤
¨©
הח ¦ּיים:
ארץ © ©
חלקי ּ§ב ¤ ¤
מחסי ¦ § ¤
אתה © § ¦
אמרתי © ּ¨
יהו  ¨ © § ּ¦
§ ¨Ÿ
מרדפי ּ¦כי
ילני © §Ÿ ¥
מאד ©ה ¦ ּצ ¦ ¥
דלוֹ ¦תי § Ÿ
הקש ¨
ז © § ׁ¦
יבה ¤אל ¦ר ּ¨נ ¦תי ּ¦כי © ּ
נפשי §להוֹ דוֹ ת ¤את ׁ §ש ¤מ%
ממ §סגּ ¥ר © § ׁ ¦
ציאה ¦ ּ©
ממ ּ¦ני :ח הוֹ ¦ ¨
אמצ ּו ¦ ּ¤
¨ §
עלי:
תגמל ¨ ¨
יקים ּ¦כי ¦ § Ÿ
צדּ ¦
יכתר ּו © ¦
ּ¦בי © § ּ¦

I

 Iזוהר תהלים I

I

אהובו של הקב"ה ,אז אפילו אם נתעוררה צדק בלבדה יכול
העולם להנצל בזכותו ,כי הקב"ה חפץ בכבודו ,ואינו מפחד
מן הדין ,וכאשר זה הצדיק אינו עומד במדרגתו אז מפחד
אפילו ממשפט ואין בכחו לעמוד כנגדו ,כל שכן נגד צדק,
דוד המלך בתחלה אמר )תהלים כו( בחנני ה' ונסני וגו' ,שהרי
אני אין מתירא מכל הדינים אפילו מן צדק הזו ,ועוד אדרבא
כי הלא אני נאחז בה ,מה כתוב )תהלים יז( אני בצדק אחזה
פניך ,בצדק ודאי ,אינני מתירא לעמוד נגד דינים שלה,
ולאחר שחטא אפילו ממשפט היה מפחד ,שכתוב ואל תבוא
במשפט את עבדך ,ובוא וראה כאשר תמתק צדק הזאת
ממשפט אז נקרא קצב צדקה והעולם נמתק בחסד ונתמלא
זיו הזוהר
קצב .יש לפרש שהמלכות נקראת צדקה תחת צדק ,כי תוספת אות ה'
מרמז שהתפארת משפיע לה שפע הבינה ששורשה אות ה' הראשונה
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אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה
הארץ.

f

זיו הזוהר
של שם הוי"ה ב"ה ,ועוד יש לפרש שהתפארת נקרא בעבור השפעתו
למלכות בשם צדקה ,עד"ר הכתוב הא לכם זרע ,והיינו צדק עם ה' שניהם
יחדו:
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קמג

פל ¦תי
יהו  ׁ §ש ©מע ּ§ת ¦ ּ¨
לדוד § ¨Ÿ
מזמוֹ ר § ¨ ¦
א ¦§
צדקת:%
ענני ּ§ב ¦ § ¨ ¤
אמנת¦ ¥ £ %
האזינה ¤אל ּ©ת £חנ ּו ©ני ּ¤ב ¡ § ¨ ª
©¨ ¦£
לפני%
יצדּ ק § ¨ ¤
עבדּ ¦ּ %כי א ¦ § ©
במש ּ¨פט ¤את © § ¤
ואל ּ¨תבוֹ א § ¦ ׁ §
ב §©
יבני
לארץ ©ח ּ¨י ¦תי הוֹ ׁ ¦ש © ¦
נפשי ¦דּ ּ¨כא ¨ ¨ ¤
רדף אוֹ ¥יב © § ׁ ¦
¨כל ¨חי :ג ּ¦כי ¨ ©
עלי ר ּו ¦חי ּ§בתוֹ ¦כי
תעטף ¨ ©
ות § © ּ¥
מתי עוֹ ¨לם :ד © ּ¦
במחש ּ¦כים ּ§כ ¥ ¥
§ © ©ׁ £
על%
בכל ּ¨פ¤ ¢
הגיתי § ¨
מק¤דם ¨ ¦ ¦
ימים ¦ ּ¤
זכרתי ¨ ¦
לבי :ה ¨ © § ּ¦
יש ּתוֹ ¥מם ¦ ּ¦
¦ ׁ§
ארץ
נפשי ּ§כ ¤ ¤
אלי¦ ׁ § © %
ידי ¤ ¥
רשׂ ּ¦תי ¨ ©
חח :ו ּ¥פ© §
ידי£ %אשׂ וֹ © ¥
מעשׂ ¥ה ¨ ¤
ּ§ב © £
לתה ר ּו ¦חי
יהו  ּ¨כ § ¨
ענני § ¨Ÿ
מהר ¦ ¥ £
סלה :ז © ¥
עיפה §ל¨ ¤ %
¨¥ £
ירדי בוֹ ר:
לתי ¦עם ¥ §Ÿ
ונמש § ּ¦
ממ ּ¦ני § ¦ § ׁ©
סתר ּ¨פ ¤ני¤ּ ¦ %
©אל ּ©ת § ּ¥
דיעני ¤דּ ¤ר
בטחתי הוֹ ¦ ¦ ¥
חסדּ ¦ּ %כי §ב¦ּ § ¨ ¨ %
בב¤ Ÿקר © § ¤
מיעני © ּ
הש ¦ ¦ ¥
ח © ׁ§
יהו
מאיבי § ¨Ÿ
ילני © §Ÿ ¥
נפשי :ט ©ה ¦ ּצ ¦ ¥
אתי © § ׁ ¦
אלי¨ %נשׂ¨ ¦
אל ּ¦כי ¤ ¥
ז ּו ¥ ¥
אתה
לעשׂ וֹ ת §רצוֹ ¤נ¦ּ %כי © ּ¨
למ¦ ¥
כס ¦תי :י © ּ§
אלי¦ּ ¦ %
 ¤¥
דני © £
ארץ ¦ ׁ
למען ׁ ¦ש §מ%
נחני ּ§ב ¤ ¤
¡אלוֹ ¨הי ר ּו £ח %טוֹ ¨בה ּ©ת § ¦ ¥
מישוֹ ר :יא § © ©
נפשי:
צדקת %תוֹ ¦ציא ¦מ ¨ּצ¨רה © § ׁ ¦
יהו  ּ§ת ©ח ּ¥י ¦ני ּ§ב ¦ § ¨ §
§ ¨Ÿ
נפשי ּ¦כי
צררי © § ׁ ¦
והאבדת ּ¨כל ¥ £Ÿ
איבי § © ¨ּ § © £
צמית ¨ §Ÿ
בחסדּ ©ּ %ת § ¦
יב ּו § © § §
עבדּ :%
אני © § ¤
¦£

I

 Iשימוש תהלים I

I

לחולי זרוע
ה' שמע תפלתי )קמג ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמג[ טוב לאמרו לחולי
הזרוע.
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קמד

ידי
המלמד ¨ ©
יהו  צ ּו ¦רי © § © ּ¥
לדוד ּ¨בר ּו § ¨Ÿ
א §¨ ¦
דתי
חסדּ י ּו §מצ ּו¨ ¦
לחמה :ב © § ¦
למ § ¨ ¨
אצבעוֹ ©תי © ּ¦
לקרב §ּ § ¤
©§¨
תחתי:
עמי © § ּ¨
חסיתי ¨הרוֹ ¥דד © ּ¦
מג ּ¦ני ּובוֹ ¨ ¦ ¦
מפלטי ¦לי ¨ ¦
משׂ גּ© ּ¦בי ּו § © § ¦
¦ §
ח'בה ּו:
ות © § ¥
דעה ּו ּ¤בן ¡אנוֹ ׁש © ּ§
אדם © ּ¥
יהו  ¨מה ¨ ¨
ג § ¨Ÿ
ות¨ ¥
יהו  ©הט
ימיו ּ§כ ¥צל עוֹ ¥בר :ה § ¨Ÿ
להבל ¨דּ ¨מה ¨ ¨
אדם © ¤ ¤
ד ¨¨
תפיצם
ויעשנ ּו :ו ּ§ברוֹ ק ּ¨ב¨רק ּו § ¦ ¥
הרים § ¨ׁ ¡¤
ותרד גּ© ע ּ¤ב ¨ ¦
ׁ¨ש ¤מי¥ ¥ § %
ילני
וה ¦ ּצ ¦ ¥
צני § ©
ממרוֹ ם ּ §פ ¦ ¥
ידי¨ּ ¦ %
תהמם :ז ׁ §ש ©לח ¨ ¤
ׁ §ש ©לח ¦ח ּ¤ציּ %ו § ¥ּ ª
יהם ¦דּ ּ¤בר ׁ¨ש §וא
אשר ּ ¦פ ¤
נכר :ח ¤ׁ £
רבים ¦מ ּ©יד ּ§ב ¥ני ¨ ¥
ממ ¦ים © ּ¦
¦ ּ©
אהים  ׁ ¦שיר ¨ ¨ ׁ
אש ¨ירה
חדש ¨ ׁ ¦
ימין ׁ¨ש ¤קר :ט ¡ ¦
וימינם § ¦
¦ ¦ ¨
לכים
למ ¨ ¦
אזמ¨רה ּ¨ל :י ©ה ּנוֹ ¥תן ּ§ת ׁש ּו ¨עה © ּ§
נבל ¨עשׂ וֹ ר §ּ © £
ּ¨ל ּ§ב ¤ ¥
ילני ¦מ ּ©יד
וה ¦ ּצ ¦ ¥
צני § ©
רעה :יא ּ §פ ¦ ¥
עבדּ וֹ ¤ ¤ ¥
הפוֹ ¤צה ¤את ¨דּ ¦וד © §
©ּ
מחרב ¨ ¨

I

 Iשימוש תהלים I

I

לשבירת יד
לדוד ברוך ה' צורי )קמד ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמד[ לשבירת יד
והוא טוב לשמירה מן המזיקים ושדים.

I

 Iזוהר תהלים I

I

רעה:
מחרב ◌ָ ◌ָ
עבדוֹ ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
לכים ◌ַ ּ
למ ◌ָ ◌ִ
◌ַהנּ וֹ ◌ֵתן ּ ◌ְת ׁש ּו ◌ָעה ◌ַ ּ◌ְ
הפוֹ ◌ֶצה ◌ֶאת ◌ָ ּד ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ּ
)קמד ,י( ] :זוהר ח"ב-דף רכא [:הנותן תשועה למלכים הפוצה
את דוד עבדו מחרב רעה .פצני והצילני וגו' .רבי אבא פתח
)ישעי' יא( והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עמד לנס עמים
אליו גוים ידרשו והיתה מנוחתו כבוד ,והיה ביום ההוא,
תהלים ספר חמישי | כט לחודש | מזמור קמד

סדר הלימוד

ליום יט אלול

זוﬣר תהים

1395

ימין ׁ¨ש ¤קר:
וימינם § ¦
יהם ¦דּ ּ¤בר ׁ¨ש §וא ¦ ¦ ¨
אשר ּ¦פ ¤
נכר ¤ׁ £
ּ§ב ¥ני ¨ ¥
ריהם ּ§בנוֹ ¥תינ ּו
מגדּ ¦לים ּ¦ב §נע ּו¤ ¥
נטעים § ¨ª
יב ¤ׁ £
אשר ּ¨ב ¥נינ ּו ּ¦כ § ¦ ¦
מפי ¦קים
מלאים § ¦
מזוינ ּו § ¦ ¥
היכל :יג § ¨¥
בנית ¨ ¥
מחטבוֹ ת ּ©ת § ¦
כזו ּיŸת § ¨ּ ª
§ ¨¦
מרבבוֹ ת ּ§בח ּוצוֹ ¥תינ ּו:
מאליפוֹ ת § ¨ּ ª
צאוננ ּו © ¦ £
¦מ ּ©זן ¤אל ©זן ¥ Ÿ
צוחה
ואין § ¨ ¨
ואין יוֹ ¥צאת § ¥
מסב ¦לים ¥אין ּ¤פ¤רץ § ¥
אל ּו ¥פינ ּו § ¨ּ ª
יד © ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

בזמן שהקב"ה ירבה שלום בעולם יתקיים השורש של עץ
החיים קצג ומן השורש ההוא יתקיימו שאר השרשים למטה,
כי כלם מושרשים ומתקיימים ממנו ,אשר עומד לנס עמים,
שזה הוא עומד לנס ולאות על סוד השם הקדוש קצד אליו
זיו הזוהר
קצג .פי' בזמן הקץ שיתגלה משיח בן דוד ויהיה שלום בעולם אז
יתקיים שרשא דאילנא דחיי ,הנה רבו הפירושים כאן ,ולפע"ד נראה
לפרש שמוסב על ספירת היסוד שאז יתקיים יתגדל ויתחזק בסוד
הכתוב ובידך לגדל ולחזק לכ"ל ,וזה רמז שאז ימצא הצדיק אבדתו
שאבד ויתגדל ויתחזק כראוי להעביר השפע למלכות בהזדוגותה עם
התפארת ,כי יסודא ושרשא הם כמו שמות נרדפים ,הם יסוד נאה לו
מצד התפארת ,והשם שורשא נאה לו מצד המלכות ,ועיין לקמן
בהפסוק עיני כל אליך ישברו ,שם מובא מאמר מן הזוהר חדש בענין
ספירת היסוד ,וז"ל ובגין האי דאקרי צדי"ק מתזנין עלאין ותתאין,
ועליה קיימין וביה מסתמכין והוא יסודא ושרשא דילהון וכו' יעו"ש,
ובזה יובן מה שאומר דכלהו אשתרשן ואתקיימין מניה ,כי על ידו תבא
השפע למלכות וממנה נתחלק לכל המלאכים והשרים והעולמות
שתחתיה ,והמעיין בזוה"ק בענין הסולם שחלם יעקב יבין כאן הדבר
לאשורו :קצד .פי' שספירת היסוד הוא הנס והאות לרזא דשמא
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העם
ש ּ¨כ ¨כה ּלוֹ © ׁ §
העם ׁ¤
רחבתינ ּו :טו © ׁ §
ּ¦ב § ¥ Ÿ Ÿ
אש¥רי ¨ ¨
אש¥רי ¨ ¨
אהיו :
יהו  ¡ ¨
ש¨Ÿ £
ׁ¤

I

 Iזוהר תהלים I

I

הקדוש קצה

גוים ידרשו ,כי שם הוא סוד הקיום של השם
ולפיכך אליו גוים ידרשו ,כמש"כ )שם ב( והלכו עמים רבים
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וגו' ,ועל כן אליו גוים ידרשו,
והיתה מנוחתו כבוד ,מנוחתו זה בית המקדש ,שכתוב )תהלים
קלב( זאת מנוחתי עדי עד ,כבוד ,שבזמן ההוא כך יהיה נקרא
כבוד ה' ,שכתוב )ישעי' ל( והיה אור הלבנה כאור החמה ואור
החמה יהיה שבעתים וגו'.

ׁשּככה לֹו
ּתבת ֶ ָ ָ
ֵּפרּוׁש ֵ ַ
העם ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ◌ָהיו
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
העם ׁ ◌ֶש ◌ָּכ ◌ָכה לּ וֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
◌ַ ׁ ◌ְ
.אה.
חמי ◌ָ ◌ָ
ח"ג פ' נשא  -אידרא רבא קדישא )דף קל"גִ◌ּ [(.ת ּק ּו ◌ָנא ◌ֲ ◌ִ
דכתיב) ,מיכה ז(
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מתחוֹ ת ּפ ּו ◌ָמאָ◌ ֲ◌ ,
אחרא ◌ִ ּ◌ְ
רחא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
נפיק אוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
ואמר,
רבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ .קם ◌ִר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אפוֹ  .ק ּום ◌ִ ◌ִּ
לעד ◌ַ ּ
החזיק ◌ָ ◌ַ
א ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
אש ◌ֵרי
אהיוְ◌ ׁ ַ◌ .
העם ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
העם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
)תהלים קמד( ◌ַ ׁ ◌ְ
וחמת
אמר )אסתר ז( ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
דאת ◌ָ ◌ֵ
העם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ ַ◌ .מה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ ְּ◌ .כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ָ ◌ָ
)קמד ,טו(] :זוהר

זיו הזוהר
קדישא ,היינו למדת המלכות :קצה .פי' שהיסוד הוא סוד הקיום של
מדת המלכות ,כי השפע שמעביר אליה היינו הקיום שלה :אמנם אולי
שגיתי בפירושי ,לכן אביא פירוש אחד מן שאר הפירושים ,והוא פירוש
הרח"ו זצ"ל ,וז"ל יתקיים שרשא דאילנא דחיי וכו' ,היא המלכות שהיא
שורש האילן ,ואל תתמה כי שני שרשים הם כנזכר בתיקונים בסוד שי"ן
עלאה בינה ויש"ן תתאה מלכות דבה אתנטע אילנא דחיי בההוא גן,
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I

גזי ּה,
אחרָ◌ ׁ .ש ◌ִכיְּ◌ ,בר ּו ◌ְ ◌ֵ
גזיהָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
ככהָ◌ ׁ ,ש ◌ִכיֵ◌ ,מר ּו ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶּ
הרגני ◌ָנא
שה ּ◌ִלי ◌ָ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
את עוֹ ◌ֶ ׂ
ואם ◌ָ ּכ ◌ָכה ◌ַ ּ◌ְ
דכתיב) ,במדבר יא( ◌ְ ◌ִ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
רחמי
אהיוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
העם ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
דינאְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ָהרוֹ גָ◌ .דּ א ה ּוא ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
דשא
מהןְ◌ ,וק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
כליל ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
אחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ ◌ָכהְ◌ ׁ ,ש ◌ָמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
רחמיָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מעביר ◌ַעל
אנפיןּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לזעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
יה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
גזיהַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּב ◌ִרי ,ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
ואנח ◌ֵ ּב ּ
מעבר ר ּו ◌ְ ◌ֵ ּ
לבר.
◌ָ ּכל ◌ִאינּ ּון ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ

f

זיו הזוהר
וזה יובן בסוד מעילא לתתא ומתתא לעילא ,וכבר ידעת כמה עולמות
תחתיה וכמה אילנות לאין קץ ,וכלם קיימים בהאי שרשא ,ולכן אליו
גוים ידרשו כי הוא הר ה' ,כד"א לכו ונלעה וגו' ,כבוד דהכי אקרי בההוא
זמנא וגו' ,הרגיש כי לעולם מלת כבוד הוא בבינה או בתפארת כנזכר
בפרשת תרומה )קכו (:ולזה אמר כי בההוא זמנא דתהוי אור הלבנה
כאור החמה אז תקרא גם היא כבוד ,עכ"ל:
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קמה

ואברכה
המ ¤ל © ¨ £ ¨ £
ממ¡ %אלוֹ ©הי © ּ¤
לדוד £ארוֹ ¦ §
הלה § ¨ ¦
א ּ§ת ¦ ּ¨
ואהללה
אברכךּ¨ © ¨ § © £
ועד :ב ּ§ב ¨כל יוֹ ם ¤ £ ¨ £
ׁ ¦ש §מ§ %לעוֹ ¨לם ¨ ¤
מאד
מהלל § Ÿ
יהו  ּו § ¨ּ ª
ועד :ג גּ¨ דוֹ ל § ¨Ÿ
ׁ ¦ש §מ§ %לעוֹ ¨לם ¨ ¤

I

 Iשימוש תהלים I

I

לפחד
תהלה לדוד )קמה ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמה[ טוב למי שקבל
פחד .יאמר אותו ג"פ ואח"כ יאמר יושב בסתר ז' פעמים

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּכדי
ּפניה ְ ֵ
ּולהאיר ָ ֶ ָ
ּכּסא ְ ָ ִ
לתּקן ֶאת ַה ִ ֵ
הׁשּתּדל ְ ַ ֵ
ּדוד ִ ְ ַ ֵ
ָּכל ְימֹות ָ ִ
עליו
ׁשּתגן ָ ָ
ֶ ֵָ
ועד
ואברכה ׁ ◌ִש ◌ְמ* ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
ממ& ◌ֱא ◌ַהי ◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶל* ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֲארוֹ ◌ִ ◌ְ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח ּ ◌ָפס ּוק
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
]זוהר ח"ב פ' וארא )דף כ"חִּ◌ ַ◌ [(:
ואברכה ׁ ◌ִש ◌ְמְ◌ $לעוֹ ◌ָלם
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ $
ממֱ◌ $א ◌ַהי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֶזה) ,תהלים קמה( ◌ֲארוֹ ◌ִ ◌ְ
אהיֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּלי.
רגּ תוֹ אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ ◌ַתב ◌ֱ ◌ַ
נגד ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ראהָ◌ ,דּ ◌ִוד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
בא ◌ְ ◌ֵ
ועדֹ ּ .
◌ָ ◌ֶ
עליוֹ ן
להכניס אוֹ תוֹ ◌ְלאוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
להעלוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ממ,
אחדִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכֲ◌ ,ארוֹ ◌ִ ◌ְ
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
להתערב ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לתקן ◌ֶאת
.נינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ְימוֹ ת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ֶלְ◌ ,וגוֹ 'ֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
אהי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ֱ ◌ַ
עליוְ◌ ,ויוֹ ◌ַאר ◌ָּת ◌ִמיד ◌ָהאוֹ ר
ניה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ָּת ◌ֵגן ◌ָ ◌ָ
להאיר ּ ◌ָפ ◌ֶ ◌ָ
הכ ּ ◌ֵסא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
מה,
כש ◌ָ ּבא ׁ ◌ְש ֹ
אחדּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
הכל ◌ֶ ◌ָ
להיוֹ ת ◌ַ ּ ֹ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ְ
חתוֹ ן ◌ָ ּבאוֹ ר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
◌ַ ּ◌ַ
בנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מצא ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ָש ◌ֵלםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לטרח
צריַ◌ ֹ ְ◌ ִ◌ ,
התמל ◌ָאהְ◌ ,וא ◌ָ ◌ִ
והל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
להאירה.
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עליה ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ּ
)קמה .א( :
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רתי%
מעשׂ ¤יּ %ו §גב ּו ¤ Ÿ
חקר :ד דּ וֹ ר §לדוֹ ר § ׁ©
ולגדלתוֹ ¥אין ¤ ¥
§ ¦ § ¨ּ ª
יש ּ©בח © £
יחה:
אשׂ ¨
נפלאוֹ ¤תי¦ ¨ %
ודברי ¦ § §
הדר ּ§כבוֹ ד הוֹ ¤ד¥ § ¦ § %
©יגּ¦ יד ּו :ה © £
אספ¤ר ּ¨נה:
יאמר ּו )וגדולתיך( ּו §גד ּו ּ¨ל §ת§ ּ © £ %
ראתי¥ Ÿ %
ועז ּוז נוֹ § ¤ Ÿ
ו ¡¤
וצדקת© § %יר ּ¥ננ ּו :ח ©ח ּנ ּון § ©ורח ּום
יביע ּו § ¦ § ¨ §
זכר ©רב ט ּו §ב¦ּ © %
ז ¤¥
חסד :ט טוֹ ב § ¨Ÿ
גדל ¨ ¤
אפ ¦ים ּו § ¨
אר © ּ©
יהו  ¤ ¤
§ ¨Ÿ
יהו 
יהו  ּ¨כל
מעשׂ¨ יו :י יוֹ ד ּו¨Ÿ § %
לכŸל § © ¨ £
©ּ
ורחמיו ©על ּ¨כל © £

I
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I

אות ט' טֹוב הּוא
מעשׂ יו )קמה ,ט( :
ורחמיו ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
אהים ◌ֶאת ◌ָהאוֹ ר ◌ִּכי טוֹ בָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּו,
בראשית )דף ל ע"ב([ ◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
למעלה
◌ָ ּכל ◌ֲחלוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ◌ִּק ּי ּום ׁ ◌ֶשל ◌ִּכי טוֹ בָ◌ ׁ ,שלוֹ ם ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראה ט' -
ואחדָ◌ ָ◌ .
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
דרכוֹ ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
ראה אוֹ ◌ִת ּיוֹ תְּ◌ ,כ ◌ִפי ◌ַ ◌ְ ּ
למטהָ◌ ָ◌ .
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מאיר
תחה ּבוֹ ◌ִּכי טוֹ בִ◌ ֵ◌ .
התוֹ ◌ָרה ּ ◌ָפ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ַ ּ
לחלוֹ מוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
טוֹ ב לוֹ  ,טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ
מסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְלסוֹ ף ◌ָהעוֹ ◌ָלם .ט' טוֹ ב .טוֹ ב ה ּוא טוֹ ב אוֹ ר
◌ִ ּ
ראשית
מעליוֹ ן ◌ֵ ׁ ◌ִ
כל .אוֹ ת ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ
יעי ׁ ◌ֶשל ◌ַה ּ ֹ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות .ט' ּ◌ְת ׁ ◌ִש ◌ִ
נקדּ ה
נק ◌ָדּ ה סוֹ ד ׁ ◌ֶשל י' ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ָ◌ 4
ונעשה ◌ַ ּב ּ◌ֵס ◌ֶתר ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌4
ְונכלל ּבוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחת
נקדּ ה ◌ַ ◌ַ
הסת ◌ֵ ּים ◌ִּב ◌ְ ◌ָ◌ 4
מיםְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
נעש ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יצאּ .בוֹ ◌ַ ◌ֲ ׂ
מכחוֹ ◌ָ ◌ָ
אחת .ו' ◌ִ ּ ֹ
◌ַ ◌ַ
עליוֹ ן
ותחתוֹ ןְ◌ ֶ◌ .
עליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
יצא ּו ◌ֶ ◌ְ
ממ ◌ָנּ ה ◌ָ ◌ְ
האירה ב'ֶ◌ּ ִ◌ .
נימהָ◌ ִ◌ ֵ◌ ,
ְונגנז ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מעלה.
כ ◌ַח ׁ ◌ֶש ּ◌ְל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חתוֹ ן ◌ָגּ ל ּוי ◌ְ ּבסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםְ◌ ,ועוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּב ּ ֹ
הת ◌ְ ּ
טמירַ◌ּ ַ◌ .
◌ָ ◌ִ
ש ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
לצ ◌ִדּ יק
אחר ◌ָ ּכַ◌ ְ◌ ,
נכלל ּו ◌ַ ◌ַ
הלל ּו טוֹ "ב ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ְוזה ּו טוֹ "בְ◌ ׁ .ש ׁ
◌ ◌ְ ◌ִ
אמר ּו
אמר )שם ג( ◌ִ ◌ְ
למ ◌ָּטהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
למעלה ּו ◌ְ ◌ַ
כל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש ּכוֹ ◌ֵלל ◌ַה ּ ֹ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה(
עליוֹ ן ◌ָ ּכל ּול ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,
גלל ׁ ◌ֶשאוֹ ר ◌ֶ ◌ְ
◌ַצ ◌ִדּ יק ◌ִּכי טוֹ בּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ַ
]זוהר בראשית פ'
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סתם ׁ ◌ֶשל
כל ◌ָ ּכת ּובֶ◌ ,זה ◌ְ ◌ָ
מעשיוַ◌ .ל ּ ֹ
ורחמיו ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
לכֹל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
טוֹ ב ה' ◌ַ ּ
הכל.
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
כל◌ְ ֶ◌ ,
אחד ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִאיר ◌ַל ּ ֹ
להאיר יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
הדּ ◌ָבר ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ָ
ברים.
הדּ ◌ָ ◌ִ
סתם ◌ַ ◌ְ
◌ַעד ◌ָּכאן ◌ְ ◌ַ

ּבלי
מח ְ ֵ
ׁשּנראים ְ ַ
ֹותם ֶ ִ ְ ִ
ואפּלּו א ָ
ויּתּוׁשיםִ ֲ ַ ,
ועקרּבים ְ ַ ִ
נח ִׁשים ְ ַ ְ ַ ִ
אפּלּו ְ ָ
ֲִ
מאד
וה ֵּנה טֹוב ְ ֹ
ּבכּלם ָּכתּוב ְ ִ
ֹולםָ ֻ ְ ,
ָהע ָ
שׂ יו )קמה ,ט( ] :זוהר ח"ג פ'
מע ◌ָ
ורחמיו ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַ ◌ֲ
לכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
והי ּו
היה הוֹ ◌ֵלַּ◌ ,ב ◌ֶדּ ◌ֶרָ◌ ְ◌ ,,
אמור )דף ק"זַ◌ :[(.ר ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ָ
ורבי
ורבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַור ◌ִ ּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אבא ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
אלעזר ◌ְ ◌ַור ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עמוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ ּ
בגדיו
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
החליק ◌ַ ◌ִ ּ
אחדִ◌ ֱ◌ ֶ◌ .
מים ◌ֶ ◌ָ
לחריץ ◌ַ ◌ִ
הגּ יע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ִ◌ .
נמצאים.
המ ◌ִים א ◌ָהי ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חריצי ◌ַ ּ◌ַ
הלואי ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אמרַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
המ ◌ִיםַ◌ ָ◌ ,
◌ְלתוֹ ַּ◌ ַ◌ ,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ,אס ּור ◌ְלַ◌ ׁ !,ש ◌ָּמ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ה ּוא,
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
לנהג ◌ָקלוֹ ן ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
וכל
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ְ◌ ,
ְואס ּור ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ ◌ָ
הנהגוֹ ת
מצאים ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מעשים ׁ ◌ֶשל ◌ֱ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ׂ
ּ
אהים
ואמר) ,בראשית א( ◌ַו ◌ַי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
העליוֹ ◌ָנהָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ההש ◌ָגּ ◌ָחה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
ּ
אהים ◌ֶאת ◌ָ ּכל
מאדַ◌ .ו ◌ַי ◌ְרא ◌ֱ ◌ִ
וה ◌ֵנּ ה טוֹ ב ◌ְ ֹ
עשה ◌ְ ◌ִ
אשר ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ויתוּ ׁ ◌ִשיםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נחשים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
אפ ּלוּ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
סתםִ◌ ֲ◌ ,
שה ָ◌ ְ◌ -
אשר ◌ָע ◌ָ ׂ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
ועקר ◌ִּבים ◌ְ ◌ַ ּ
ואפ ּלוּ
והנּ ה טוֹ ב
מח ◌ְּב ◌ֵלי ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,ב ◌-כ ◌ָ ּלם ◌ָּכתוּ ב ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ראים ◌ְ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ִ
אדם ◌ֵאין
בני ◌ָ ◌ָ
מנהיגי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,וּ ◌ְ ◌ֵ
מאד-◌ּ ,כ ◌ָ ּלם ׁ ◌ַש ◌ָּמ ׁ ◌ֵשי ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ְ ֹ
דעים.
יוֹ ◌ְ ◌ִ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לפניהםַ◌ ָ◌ .
אחד הוֹ ◌ֵלֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נחש ◌ֶ ◌ָ
לכיםָ◌ ,רא ּו ◌ָ ◌ָ ׁ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו הוֹ ◌ְ ◌ִ
נח ׁש
להרחיש ◌ָלנ ּו ◌ֵנסָ◌ .רץ אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
ודּ אי ◌ֶזה הוֹ ◌ֵלׁ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ַ◌ ,
הסיט ּו )נלחמו( ◌ֶזה
הדּ ◌ֶרִ◌ ֵ◌ ,,
קשר ◌ַ ◌ֶ
אחד ◌ְּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
אפעה ◌ֶ ◌ָ
ונק ׁ ◌ַשר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
לפניהם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
אמר
כבים ◌ַ ּב ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ָ◌ .,
ניהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
הגּ יע ּוָ◌ ,רא ּו ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ֶזה ּו ◌ֵמת ּוְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִ
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הרי ◌ָ ּכל ◌ִמי
הרחי ׁש ◌ָלנ ּו ◌ֵנסֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ָ◌ ,בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
אדם ,א
מסת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
סת ◌ֵּכל ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְּכ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְ ּב ◌ִק ּי ּומוֹ  ,אוֹ ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ◌ַ
עליו) ,תהלים צא( א
קרא ◌ָ ◌ָ
אליוָ◌ ָ◌ .
יקרב ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ָינּ ◌ֵצל ◌ְ ּב ◌ַו ◌ַדּ איָּ◌ .כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ַ
שה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
בכֹל עוֹ ◌ֶ ׂ
אהלּ .,ו ◌ַ ּ
יקרב ◌ְ ּב ◌ָ ◌ֳ ◌ֶ
ונגע א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רעה ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
אליָ◌ ָ◌ ,
תאנּ ה ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ֶ◌ 4
לנהג ◌ִ ּב ◌ָ ּזיוֹ ן ◌ְּב ◌ָכל ◌ַמה ◌ֶ.ה ּוא
ואין ◌ָלנ ּו ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ִליח ּותוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
ורחמיו ◌ַעל ◌ָ ּכל
לכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,שם קמה( טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
שהַ◌ ְ◌ .
עוֹ ◌ֶ ׂ
מעשי.,
וכת ּוב ,יוֹ ד ּו ,ה' ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מעשיוָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ

ׁשּלּוח ַה ֵּקן
סֹוד ִ ַ
מעשׂ יו )קמה ,ט( :
ורחמיו ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
טוֹ ב ה' ◌ַ ּ ֹ
אמר
קיסמא ◌ָ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ִסי ◌ֶּבן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
)דף צ"דַ◌ ָ◌ [(:
ַרבי ׁ ◌ְשמ ּו ◌ֵאלְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ ָ◌ ,ב ◌ָרא
◌ ◌ִ ּ
ודעתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
חכמה ּו ◌ְתב ּו ◌ָנה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
והם ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קש ◌ִריםֵ◌ ְ◌ ,
שה ◌ְ ׁ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
מים ◌ִ ּב ◌ְתב ּו ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ
ארץ ּכוֹ ◌ֵנן ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יסד ◌ָ ◌ֶ
חכמה ◌ָ ◌ַ
)משלי ג( ה' ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דעתוֹ
וכל ◌ַ ◌ְּ
התב ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַקע
וקשר ◌ַ ּ◌ְ
אדםֶ◌ ׁ ֶ◌ ְ◌ .
הק ׁ ◌ָש ◌ִרים ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
נבקע ּוָ◌ ְ◌ .
ּ◌ְתהוֹ מוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דר ּכוֹ .
לפי ◌ַ ◌ְ
הש ◌ֵּכל ◌ְ ◌ִ
יש ◌ַ ◌ְ ׂ
בכ ◌ָּלם ◌ֵ ׁ
הב ◌ִר ּיוֹ תּ ,ו ◌ְ ◌4
התפ ◌ֵ.ט ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ְ ּ
מהםַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֵ ◌ֶ
מצפצף
מעל ◌ָ ּב ◌ָניוֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ונש ◌ָלח ◌ֵ ◌ַ
זליו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רח ◌ִמגּ וֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ף ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
עצמוֹ .
לאבד ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם הוֹ ◌ֵל ,,נוֹ ◌ֵדד ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
דע ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְוהוֹ ◌ֵלְ◌ ,,וא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
ורחמיו ◌ַעל ◌ָּכל
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ )תהלים קמה( ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רחמיו ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
קטן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ית ּו ׁש ◌ָ ◌ָ
אפ ּל ּו ◌ַעל ◌ַ ּ
מעשיוִ◌ ֲ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ׂ
הכל .אוֹ תוֹ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאל ◌ַ ◌ָ ּ
והקדוֹ ׁש
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֹ ּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
הממנּ ה ◌ַעל ◌ָהעוֹ ף ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ◌ 4
לפניו ◌ְואוֹ ◌ֵמר:
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַעל ◌ָ ּב ◌ָניוָ◌ .אז קוֹ ל יוֹ ◌ֵצא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ִ ◌ְ
איש נוֹ ◌ֵדד ◌ִמ ◌ְּמקוֹ מוֹ ָ◌ .אז ה ּוא ◌ְמעוֹ ◌ֵרר
דדת ◌ִמן ◌ִק ◌ָנּ ּה ◌ֵּכן ◌ִ ׁ
צפוֹ ר נוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ִ ּ
למקוֹ ם,
ממקוֹ ם ◌ְ ◌ָ
לכים ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
ַרחמים ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַההוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ִ
דדים ◌ִ ◌ָּ
]זוהר חדש מדרש רות
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רחמים
כחּ .ו ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אחרְ◌ ׁ .שב ּו ◌ֵרי ◌ֵלבְ◌ ׁ ,שב ּו ◌ֵרי ֹ ◌ַ
לאתר ◌ַ ◌ֵ
מאתר ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ּו ◌ֵ ◌ֲ ◌ַ
דדים
חטאי ◌ַהנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
עליהםְ◌ ,ועוֹ ◌ֵזב ◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
וחס ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ַ◌על ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ועל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם.
עליהם ◌ְ ◌ַ
וחס ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ממקוֹ ◌ָמםָ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
והיא
הצ ּפוֹ ר ◌ַ ּבח ּוץִ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ׁ ַ◌ ,
ועל ◌ֵּכן ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ַ ◌ִ ּ
גרם ◌ָלח ּוס ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם
רחמים ◌ַעל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםִ◌ .מי ◌ָ ◌ַ
ררת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְמעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הצ ּפוֹ ר
האדם ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
רחמים? אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עליהם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לח אוֹ ◌ָ ּ
תה ◌ַ ◌ִ ּ
מתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ָ ּ
מתמלא
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
גוניםּ ָ◌ ,כְ◌ ִ◌ ,
לצערה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ּ
דדים
ועל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ַערַ◌ ְ◌ ,
ַרחמים ◌ַעל ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ֲ ◌ִ
עלי ◌ַ ◌ַ ּ
האדם ◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ?
ש ◌ָכרוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ממקוֹ ◌ָמםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכׂ ְ◌ ,,
◌ִ ◌ְּ
רגליו,
רבי ּבוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ימיםָ◌ .קם ◌ַ ◌ִ ּ
והארכת ◌ָ ◌ִ
ייטב ◌ָלָּ◌ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
למען ◌ִ ◌ַ
)דברים כב( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
.מע ּ◌ִתי ◌ֶאת ◌ַ ּ
ואלמלא
הקוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואמרּ ָ◌ :בר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
ְוש ◌ַמח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ׂ
באתי ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָּ
חזר אוֹ תוֹ ◌ַ ּ
הקוֹ ל
מע ◌ֶאת ◌ֶזה ַ◌ -דּ י ◌ִלי! ◌ָ ◌ַ
לש ֹ ◌ַ
אלא ◌ִ ׁ ◌ְ
א ◌ָ ◌ִ
שי ,ה' ◌ּ4כ ◌ָּלם
מע ◌ֶ ׂ
מק ◌דםָ◌ ּ ,פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ◌ִ ּ ֶֹ
ואמר) ,תהלים קד( ◌ָמה ◌ַר ּב ּו ◌ַ ◌ֲ
באים ◌ֶ ◌ָּ
חכמה,
אלא ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ית ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ .כל ◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ָ ◌ִ
עש ◌ָ
חכמה ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חכמה
הב ◌ִר ּיוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ִצ ּי ּור )בתוספת( ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
התמלא ◌ַּב ּכֹלְ◌ ׁ .ש ◌ָאר ◌ַ ◌ְּ
והאדם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אדם.
ארה ◌ָ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ֲ ◌ָ
בר ◌ָ ּיה ◌ַ ◌ָּ
אחר
קלה ◌ִל ◌ְרדּ ֹף ◌ַ ◌ַ
היתה ◌ְ ◌ִ
הב ◌ִר ּיוֹ ת ◌ָּכ ,,א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ◌ַ
והעוֹ ף
לד ּי ּורוֹ ָ◌ ְ◌ ,
אדם ּבוֹ ◌ֶנה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָנין ◌ְ ◌ִ
האדם ◌ְּכמוֹ ◌ָהעוֹ ףָ◌ ָ◌ .
שה ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מע ◌ֵ ׂ
◌ַ ◌ֲ
מביא ◌ָמזוֹ ן
לבנוֹ ָ◌ ,העוֹ ף ◌ֵ ◌ִ
מביא ◌ָמזוֹ ן ◌ִ ◌ְ
אדם ◌ֵ ◌ִ
לד ּי ּורוֹ ָ◌ ָ◌ .
ּבוֹ ◌ֶנה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָנין ◌ְ ◌ִ
מר ּ ◌ֵפא ◌ֶאת
והעוֹ ף ◌ְ ◌ַ
עשבָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֲחלוֹ ת ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ ׂ
מרפא ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
אדם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
לבניוָ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ָ ◌ָ
והעוֹ ף נוֹ ◌ֵטל
אנ ּיוֹ ת ◌ַ ּב ◌ָ ּיםָ◌ ְ◌ ,
שה ◌ֳ ◌ִ
אמן ◌ְועוֹ ◌ֶ ׂ
עשבָ◌ ָ◌ .
המ ◌ֲחלוֹ ת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ ׂ
אדם ◌ָּ◌ 4
◌ַ ◌ַּ
המ ◌ֶל,
אדם ◌ְ ׁ ◌ַ
מתקינם ◌ַעל חוֹ ף ◌ַה ◌ָ ּיםָ◌ ָ◌ .
זליו ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
גּ וֹ ◌ָ ◌ָ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ּו ◌ְמרוֹ ◌ֵמם ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶּ
האלוֹ ◌ַּה
רבוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ֱ
מש ◌ֵ ּב ◌ַח ◌ֶאת ◌ִ ּ
מצפצף ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
והעוֹ ף ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
העליוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
תהלים ספר חמישי | ל לחודש | מזמור קמה

סדר הלימוד

ליום כא אלול

זוﬣר תהים

יברכ ּו ¨כה:
וחסידי£ ¨ § %
מעשׂ ¤י¤ ¦ £ © %
©£

I

יא

1403

יאמר ּו
מלכ ּו §ת¥ Ÿ %
ּ§כבוֹ ד © §

 Iזוהר תהלים I

I

איטיב ◌ָל,,
ייטב ◌ָל .,א ◌ָכת ּוב ◌ֵ ◌ִ
למען ◌ִ ◌ַ
העליוֹ ןּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכַ◌ ַ◌ ְ◌ ,,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ייטב ◌ָל .,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
הצ ּפוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ׁ ◌ַש ◌ֵּל ◌ַחֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְמעוֹ ◌ֵרר
אלא ◌ִ ◌ַ
ה.ל ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
מצא ׁ ◌ֶשה ּוא
אליוּ ,ו ◌ָ ◌ָ
והלָ◌ ֵ◌ ,
רבי ּבוֹ ן ◌ָקם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
להיטיב ◌ָלּ ִ◌ ַ◌ .,
◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
אמר,
ראשַ◌ ָ◌ .
נשקוֹ ◌ָ ּב ֹ ׁ
אצלוֹ ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
נכנס ◌ֶ ◌ְ
החבריםַ◌ ְ◌ ִ◌ .
ַרבי ◌ַ ◌ַינּ אי ◌ַה ◌ָ ּז ◌ֵקןִ◌ ,מן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ִ ּ
ינחם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא אוֹ ◌ְת.,
לביּ ָ◌ ,כֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חמת ◌ֶאת ◌ִ ◌ִ ּ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
יחד.
ישב ּו ◌ַ ◌ַ
◌ָ ׁ ◌ְ

הּלו ִּיים
ּוקדּׁשת ַ ְ ִ
החסד ְ ֻ ַ
מּדת ַ ֶ ֶ
הּכהן ִ ַ
ידי ַ ֹ ֵ
ּדוקא ַעל ְ ֵ
ּכהנים ַ ְ ָ
ּברּכת ֹ ֲ ִ
ְִ ַ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יברכ ּו ◌ָכה )קמה ,י( ] :זוהר ח"ג פ' נשא )דף קמ"הַ◌ ָ◌ [(:
וחסידי* ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
נשא
כינה ׁשוֹ ◌ָרה ◌ְּב ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ָ ׂ
ִיצחקִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
להשרוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם
העם ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ָ
צריכים יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
וכהנים ◌ְ ◌ִ ◌ִ
א.הִ◌ ֲ◌ ֹ ְ◌ ,
◌ִ ◌ָ
ונקראים
חסדִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בהם ◌ֶ ◌ֶ
כינהׁ ,שוֹ ◌ֶרה ◌ָ ◌ֶ
בהם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
וכיון ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ
כינהָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה(
העםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
לברֶ◌ ,את ◌ָ ◌ָ
צריכים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חסידיםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
לאיש
וכת ּוב )דברים לג( ּ◌4ת ּ◌ֶמיְ◌ ,וא ּו ◌ֶריׁ ִ◌ ְ◌ ,
יברכוּ ◌ָכהָ◌ ְ◌ .
וחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ $
◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
לברּ .,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
צריֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חסידִ◌ ָ◌ ,
נקרא ◌ָ ◌ִ
כ ◌ֵהן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסידּ .,ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּ ֹ
◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
הט ◌ַעם?
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
לאמר ּ ֹ
ואל ◌ָ ּב ◌ָניו ◌ֵ ֹ
אהרן ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּכת ּובַ◌ ,דּ ◌ֵּבר ◌ֶאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
תברכ ּוָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
כה
יברכ ּו ◌ָכהֹ ּ .
וחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
חסידיםָ◌ ְ◌ ,
קראים ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ד ׁש.
לשוֹ ן ◌ַ ּ ֶֹ
תברכ ּו ִּ◌ -ב ◌ְ ׁ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
להםֹ ּ .
ראל ◌ָאמוֹ ר ◌ָ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
תברכ ּו ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
כה
אבאֹ ּ ,
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ַ ◌ָ ּ
ענוהַ◌ ָ◌ .
תברכ ּו ּ ַ◌ -ב ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
יראהֹ ּ .
תברכ ּו ּ ְ◌ -ב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
ֹּ
ינים
הדּ ◌ִ
נקרא ּכֹ"הֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ִ
הצ ◌ֶדק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תברכ ּו ְ◌ ַ◌ ָ◌ -
◌ְ ◌ָ ◌ֲ
למדנ ּוּ ֶ◌ ַ◌ ,
אלעזרַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
.אמר ◌ַ ◌ִ ּ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
מכ"ה )ממנו(ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ררים ◌ִ ּ ֹ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
והנּ ה א
וכת ּוב )שמות ז( ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מכהָ◌ ְ◌ .
מכה ◌ִ ּ ֹ
מכה )שכה( ◌ַר ◌ָ ּבה? ◌ְּכלוֹ ◌ַמרּ ָ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ָ ּ
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וכת ּוב ◌ְּב ּזֹאת ּ◌ֵת ◌ַדע ◌ִּכי
משהָ◌ ְ◌ .
הפחיד ֹ ׁ ◌ֶ
כ"הְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
מעת ◌ַעד ּ ֹ
ׁ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
הזמינ ּה
לבוֹ ◌ַגּ ם ◌ָל ּ ֹזאתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
וכת ּוב ◌ְוא ׁ ◌ָשת ◌ִ ּ
אחדָ◌ ְ◌ .
והכל ◌ֶ ◌ָ
אני ה'ֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ
ארצוֹ .
להחריב ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חסד,
מ.התח ◌ֵּבר ◌ִע ◌ָּמ ּה ◌ֶ ◌ֶ
הדּ ◌ִיניםּ ,ו ◌ִ ◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ררים ◌ַ ◌ִ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
מהכ"ה ◌ַה ּ ֹזאת ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
מחסד,
לכ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
נמסר ◌ֶזה ◌ַ ּ ֹ
*מתּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
מתב ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
תברכ ּוְּ◌ .כלוֹ ◌ַמר,
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
כ"הֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
ותתב ◌ֵ*ם ּ ֹ
תב ◌ֵרּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ּ
תה
דיניםְ◌ּ ,ת ◌ַ ◌ְ
נמצאת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ִ
הכה ◌ַה ּ ֹזאת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
ב*מ ּו אוֹ ◌ָ ּ
ברכ ּו
ראלְ◌ּ .ת ◌ָ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
תברכ ּו ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
תהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
תברכ ּו אוֹ ◌ָ ּ
ראלְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש6א
ש ◌ָ ◌ֵ
תה מ ּול ◌ִי ◌ְ ׂ
כ"הּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
בחסד ◌ֶזה ◌ֶאת ּ ֹ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
תב*מ ּו אוֹ ◌ָ ּ
ראל ◌ָאמוֹ ר
יש ◌ָ ◌ֵ
תברכ ּו ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
◌ִי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ָב ּה ◌ִדּ ◌ִיניםִ◌ ְ◌ .
אמר ּוָּ◌ ֶ◌ ,
ריצים
הפ ◌ִ ◌ִ
מ.ר ּב ּו ◌ַ ּ ◌ָ
אלא ◌ָאמוֹ רְ◌ ,להוֹ ◌ִציא ◌ִ ◌ֶ ◌ַ
להם .א ◌ָכת ּוב ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ֶ
מש ◌ָמע
ה.םְ◌ ׁ ַ◌ ,
לפרסם ◌ַ ◌ֵ
הצט ּו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הרי א ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מפרסמים ◌ָדּ ◌ָברֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
ׁ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
אחר ◌ָאמוֹ ר ֵּ◌ -כ ◌ָיון
סתםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
להםָ◌ .אמוֹ ר ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָאמוֹ ר ◌ָ ◌ֶ
אמר ּו? ◌ֶ ◌ָּ
רבי
אלא ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ַ ◌ִ ּ
ת ◌ְ
תברכ ּוָ◌ ,ל ◌ָּמה א ◌ָכת ּוב ּ ֹ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
סתם.
להם .א ◌ָזכ ּו ָ◌ -אמוֹ ר ◌ְ ◌ָ
להםָ◌ ,זכ ּו ֶ◌ ָ◌ -
◌ְיה ּו ◌ָדהָ◌ ,אמוֹ ר ◌ָ ◌ֶ
ראה
המ ◌ְ ◌ָ
לבדּ י ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
דנ ◌ֵ ּיאל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ
וראיתי ◌ֲ ◌ִ
יצחק ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,דניאל י( ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וראיתי
ראה ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ
עמי א ◌ָרא ּו ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
אשר ◌ָהי ּו ◌ִ ּ◌ִ
ְוהאנשים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
נביא,
נביאיםְ◌ ,וה ּוא א ◌ָ ◌ִ
והרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לבדּ י?! ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
דנ ◌ֵ ּיאל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ִ
והרי
חלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קדש ֹ
שה ֶֹ ◌ ׁ
נע ◌ָ ׂ
זכריה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
חגּ י ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמי ◌ֵהם? ◌ַ ◌ַ
מלאכיִ◌ .אם ◌ָ ּכֲ◌ ַ◌ ,,
אניְ◌ ,וא
וראיתי ◌ֲ ◌ִ
בדנ ◌ֵ ּיאל ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
למה ּ ◌ָפ ◌ֲחד ּו? ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ּכת ּוב א ◌ָרא ּוָּ◌ ָ◌ ,
קדש? ◌ֶ ◌ָ ּ
למדנ ּוּ ָ◌ ,כת ּוב
אלא ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
חל ֶֹ ◌ ׁ
הרי ֹ
נביאֵ◌ ֲ◌ ,
פחדְ◌ ,וה ּוא א ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
עלי
לבי ◌ִאם ּ◌ָתק ּום ◌ָ ◌ַ
יירא ◌ִ ◌ִ ּ
מחנה א ◌ִ ◌ָ
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
חנה ◌ָ ◌ַ
)תהלים כז( ◌ִאם ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ
ּ
ּ
חבל ◌ֶ ◌ְ
אמרנ ּוֹ .זאת ◌ֶ ◌ֶ
טחּ ְ◌ .ב ֹזאתֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אני בוֹ ◌ֵ ◌ַ
מלחמה ◌ְ ּב ּ ֹזאת ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חלקוֹ
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עשה ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת
וש ◌ִנינ ּוׂ ָ◌ ָ◌ ,
נקמוֹ תָ◌ ׁ ְ◌ .
ולעשוֹ ת לוֹ ◌ְ ◌ָ
לירש ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׂ
◌ִ ◌ַ ׁ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל
תרים ◌ֶ ◌ְ
האבוֹ תְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ִ
מרכ ◌ָבה ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ִעם ◌ָ ◌ָ
◌ָדּ ◌ִוד ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
לבניו,
מלכ ּות ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ריש ◌ַ ◌ְ
ולמדנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ◌ִוד הוֹ ◌ִ ׁ
האבוֹ תְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
רש ּו ◌ָ ◌ָ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּי ◌ְ ׁ
◌ַ ּ ֹ
בניו ◌ַ ◌ְ
ויר ׁש ה ּוא ּו ◌ָ ◌ָ
התח ◌ֵ ּזק ◌ְ ◌ָ ◌ַ
העליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מלכ ּות ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
במקוֹ ם ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ִ ◌ְ
מלכ ּות זוֹ
מ.לטוֹ ◌ָנם ◌ְלדוֹ ◌ֵרי דוֹ רוֹ ת.
תעבר ◌ִ ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש6א ◌ַ ◌ֲ ֹ
דודֵ◌ ,אין
לבני ◌ָ ◌ִ
התעוֹ ◌ֵרר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ
ולמדנ ּוּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ַ ּ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
לבדּ י ◌ֶאת
דנ ◌ֵ ּיאל ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אני ◌ָ ◌ִ
וראיתי ◌ֲ ◌ִ
לפניוִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
עמד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
בהם
ויהי ◌ָ ◌ֶ
היהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דניאל א( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
דוד ◌ָ ◌ָ
ראהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
וש ◌ַמח ◌ָ ּב ◌ֶזה ׁ ◌ֶשה ּוא
ראה ◌ְ ◌ָ ׂ
חנניה ◌ְוגוֹ 'ְ◌ .וה ּוא ◌ָ ◌ָ
מב ◌ֵני ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָדּ ◌ִנ ◌ֵ ּיאל ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ּ
סבל,
היה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ה ּוא ◌ָ ◌ַ
אביוּ ,ו ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
חבל ◌ָ ◌ִ
חלק ◌ֶ ◌ֶ
יר.ת ◌ֵ ◌ֶ
מצד ◌ְ ◌ַ◌ 4
◌ִ ◌ַ ּ
הכ"ה ◌ַה ּ ֹזאת
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
סבל ּוֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ַ
ַואחרים א ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לפניה.
לעמד ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
דיניה ,א ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ֲ ֹ
ררת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ֶ ◌ָ
מתעוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
מתעוֹ ◌ֵרר
מחסדְ◌ ִ◌ ,
ידיהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּב ◌ִאים ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
רשים ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הנים ּפוֹ ◌ְ ◌ִ ׂ
הכ ◌ֲ ◌ִ
וּ ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
רכת
מת ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
מת וּ ◌ִ ◌ְ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
מתחבר ◌ַּב ּכֹ"ה ◌ַה ּ ֹזאת ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
מעלה וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
חסד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
מעבירים ◌ֵ ◌ֶ
ראל ,וּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ִ ◌ְ ׂ
מאירוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פנים ◌ְ ◌ִ
◌ְּב ◌ָ ◌ִ
מהם ◌ִדּ ◌ִיניםֶ◌ .זהוּ
העמים.
יש ◌ָ ◌ֵ
תברכוּ ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ּ ֹ
ראלְ◌ ,ו א ◌ֶאת ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ּ
הכ ◌ֶתר ◌ַה ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ,
כ ◌ֵהןְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ֶּ
אחרֹ ּ .
כ ◌ֵהן ◌ְוא ◌ַ ◌ֵ
גלל ◌ָ ּכֹ ּ ,
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
חסיד.,
לאיש ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
חסידֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים לג( ◌ְ ◌ִ ׁ
קרא ◌ָ ◌ִ
חסדַ◌ ,על ◌ָידוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
יברכוּ ◌ָכה.
וחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ $
וכת ּוב )תהלים קמה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
החסדָ◌ ְ◌ .
מצד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְוה ּוא ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ַ ּ
יברכ ּו ◌ָכהָּ◌ ֶ◌ ,
תברכ ּו ּ ַ◌ -ב ◌ֵ.ם
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
כ"הֹ ּ .
יברכ ּו ֹ
אלא ◌ְ ◌ָ ◌ְ
קרי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
הק ◌ד ׁש.
לשוֹ ן ◌ַ ּ ֶֹ
תברכ ּו ִּ◌ -ב ◌ְ ׁ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
המפרשֹ ּ .
◌ַ ◌ְ ָֹ ◌ ׁ
ש
מטה ◌ָקם ּופוֹ ◌ֵר ׂ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
הכֹ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
מעלה
תרים )ספירות( ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ָ ◌ִ
ידיוּ ָ◌ ,כל ◌ַ ◌ְּ
◌ָ ◌ָ
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ררים ּו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
מש,
מעמק ◌ַה ◌ְּב ◌ֵאר ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
מאירים ◌ֵ ֹ ◌ֶ
להתב ◌ֵרּ ,,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מתק ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
הב ◌ָרכוֹ ת
סקים ◌ַ ◌ְּ
תמידְ◌ ,וא פוֹ ◌ְ ◌ִ
עמק ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ִ
להם ◌ֵמאוֹ תוֹ ֹ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
מכ ◌ָּלם.
מש ◌ִקים ◌ִ ◌ּ4
רכים ּו ◌ְ◌ ׁ 4
מתב ◌ְ ◌ִ
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מב ּו ◌ִעים ◌ְ ◌ָ
◌ַהנּ וֹ ◌ְבעוֹ ת ◌ַ ּ
למל,
תיקה ◌ֵי ׁש ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
לחש ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
זמן ◌ַ ◌ַ ׁ
ְולמדנ ּוּ ְ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
וכל
לחשָ◌ ְ◌ ,
אליה ◌ְּב ◌ַ ◌ַ ׁ
להכ ◌ֵנס ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
לכה ◌ְורוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
להז ◌ַדּ ◌ֵ ּוג ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ,בא
הרי ◌ַ ּ◌ֶ
מתלחשיםֵ◌ ֲ◌ :
זמן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ִ
ררים ◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מתעוֹ ◌ְ ◌ִ
ה.מ ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ַ ◌ָּ
נסת
ראלִ◌ .מי ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
לכה? זוֹ ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
המ ◌ְ ◌ָּ
לכהִ◌ .מי ◌ַ ּ◌ַ
להזדּ ◌ֵ ּוג ◌ַּב ּ◌ַמ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
סתם.
ראל ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל? ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
מאל,
ש ֹ
ימין ◌ַעל ◌ְ ׂ
לזקף ◌ָ ◌ִ
צריֹ ְ◌ ִ◌ ,
כ ◌ֵהן ◌ָ ◌ִ
יצחקֹ ּ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
למדנ ּוַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ְ
העם
ידו ◌ֶאל ◌ָ ◌ָ
אהרן ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )ויקרא ט( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ָ*א ◌ַ ◌ֲ ֹ
.בח ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמין ◌ַעל
ידיוִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ַ
ַויברכםָ◌ .ידוֹ ◌ָ ּכת ּובְ◌ ,וא ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית ג(
אלעזר ,סוֹ ד ה ּואִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ה*מאלַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ ֹ
צרי,
ידיוִ◌ ָ◌ ,
לפרש ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ֹ ׂ
למדנ ּוֹ ּ ,
ימשל ◌ָ ּבְ◌ ַ◌ ָ◌ .,
◌ְוה ּוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
ידיו ◌ַעל ◌ַיד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש.
לקדּ ׁש ◌ָ ◌ָ
קד.תוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִריֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קד ◌ָ.ה ◌ַעל ◌ְ ◌ָ◌ 4
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ּתוֹ ◌ֵסף ◌ְ ◌4
◌ִמי ◌ָיד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
מים
קד.ה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
טל ◌ְ ◌ָ◌ 4
כ ◌ֵהן ◌ִל ּ ֹ
לויֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּצ ◌ִריֹ ּ ,
הקדוֹ ׁש? ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
וכת ּוב
הרי ◌ֵהם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשיםָ◌ ְ◌ .
הלו ◌ִ ּיםֵ◌ ֲ◌ .
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ִמ ◌ָ ּי ◌ָדיוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אבי- ,
לוי ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ׁ .ש ◌ֶבט ◌ָ ◌ִ
מטה ◌ֵ ◌ִ
אחיֵ◌ּ ַ◌ ,
וגם ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ
לו ◌ִ ּים) ,במדבר יח( ◌ְ ◌ַ
◌ַּב ◌ְ ◌ִ
להתק ◌ֵדּ ׁש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
צריַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ידיוִ◌ ָ◌ ,
רש ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵ ׂ
מכאן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ּ ֹ
◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ ִ◌ .
קד.ה ׁ ◌ֶשל
ולכן א ◌ִי ּטֹל ◌ְ ◌ָ◌ 4
קד.תוֹ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
קד.ה ◌ַעל ◌ְ ◌ָ◌ 4
◌ָקדוֹ ׁשְ◌ ,להוֹ ◌ִסיף ◌ְ ◌ָ◌ 4
איננּ ּו ◌ָקדוֹ ׁש.
אחר ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ֶ
אדם ◌ַ ◌ֵ
מבן ◌ָ ◌ָ
מים ◌ִ ◌ֶ ּ
◌ַ ◌ִ
צרי,
כ ◌ֵהן ◌ַעל ◌ָידוֹ ִ◌ ָ◌ ,
התקדּ ׁש ּ ֹ
לוי ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למדנ ּוִ◌ ֵ◌ ,
דצניע ּו ◌ָתא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
בספרא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
להתקדּ ׁש ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
תקדּ ׁש ◌ַעל
לוי? ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ולמה ◌ֵ ◌ִ
ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
חלהָּ◌ ָ◌ ְ◌ .
הרי ּ ֹ
צריֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֲ ◌ֵ
אחר א ◌ָ ◌ִ
כ ◌ֵהן ◌ַ ◌ֵ
למדנ ּוֹ ּ ,
אחרְ◌ ַ◌ ָ◌ .
כהן ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ְֵידי ֹ ◌ֵ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ
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לה ּ ◌ָפ ◌ֵגם ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ָפג ּום ׁ ◌ֶש6א
ה.לם ◌ְ ◌ִ
הכ ◌ֵהן ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
צריֶ◌ ,זה ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ָש ◌ֵלם ,א ◌ָ ◌ִ
אהל
ולעבד ◌ְ ּב ֹ ◌ֶ
לעלוֹ ת ◌ַלדּ ּו ◌ָכן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אבל ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ָש ◌ֵלםָ◌ ֲ◌ .
לוי ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלם ◌ְ ◌ָורא ּוי ◌ַ ◌ֲ
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ֶאת
נקרא ◌ָקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ה ּוא ׁ ◌ָש ◌ֵלםֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מוֹ ◌ֵעדֵ◌ ֲ◌ ,
וטהרת
נקרא ◌ָטהוֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
תנח ּוםַ◌ ,אף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הלו ◌ִ ּיםַ◌ ָ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ִ
למדנ ּו,
קד.תוֹ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
קד.ה ◌ַעל ◌ְ ◌ָ◌ 4
צריְ◌ ,להוֹ ◌ִסיף ּכֹ ◌ֵהן ◌ְ ◌ָ◌ 4
אתםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
ֹ ◌ָ
יתחבר ּו זוֹ ◌ָ ּבזוֹ ְּ◌ ,כ ◌ֵדי
האצבעוֹ ת א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
צריֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
ידיוִ◌ ָ◌ ,
רש ◌ָ ◌ָ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵ ׂ
ֹּ
לבדּ וֹ ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי לוֹ ,
ואחד ◌ְ ◌ַ
אחד ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
כתרים ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ָ ּכל ◌ֶ ◌ָ
תב ◌ְרכ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֵ.ם ◌ַ ◌ָ ּ
רש ◌ְ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְר ׁש ּומוֹ ת ׁ ◌ֶש6א
להתפ ◌ֵ ׁ
צריָ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ִ
ברים.
יתכ ◌ֵ ּון )ולהתכון( ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לערב ◌ֶזה ◌ָ ּב ◌ֶזהְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
יצחק ,רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
עליוֹ ◌ִנים
תב ◌ְרכ ּו ◌ֶ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵהם
ויתב ◌ְרכ ּו ◌ֶ ◌ְ
תחתוֹ ◌ִניםּ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תב ◌ְרכ ּו ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים
הת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ָנה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ּ◌ַ
קד.ה ◌ֶ ◌ְ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 4
מטה,
עליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ◌ָ ּ
קד.ה ◌ֶ ◌ְ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ◌ 4
מכל ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ָּ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ָ◌ ,כל
אמר ◌ַ ◌ִּ
יברכוּ ◌ָכהַ◌ ָ◌ .
וחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ $
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
בר- ,
רכה ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ָ ◌ֵ
הב ◌ָ ◌ָ
מהי ◌ַ ◌ְּ
מברּ ,,ו ◌ַ ◌ִ
למי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
דע סוֹ ד ◌ֶזהּ ,ו ◌ְ ◌ִ
כ ◌ֵהן ׁ ◌ֶש6א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
ֹּ
כהן
פתי ֹ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ֵ
.כת ּוב )מלאכי ב( ◌ִּכי ◌ִ ׂ
והינ ּו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָּ
רכהְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רכתוֹ ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
◌ֵאין ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
סתם.
מפיה ּוַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ַדּ ◌ַעת? ◌ַדּ ◌ַעת ◌ְ ◌ָ
יבקש ּו ◌ִ ּ ◌ִ
דעת ◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
יש ◌ְמר ּו ◌ַ ◌ַ
◌ִ ׁ ◌ְ
יבקש ּו
מפיה ּוּ .ו ◌ַמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
יבקש ּו ◌ִ ּ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
מפיה ּוְ◌ ֶ◌ ,
יבקש ּו ◌ִ ּ ◌ִ
◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
מעלה
סתםֵ◌ .איֲ◌ ,אח ּו ◌ָזה תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מפיה ּו? ּתוֹ ◌ָרהּ .תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ ◌ִ
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ַעל
מדנ ּוּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
סתם? ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
קראת ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֵ
מלא,
הט ◌ַעם? ◌ִּכי ◌ַ ◌ְ ◌ַ
קרא ּו ◌ָּכָ◌ .,מה ◌ַ ּ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
תרים ◌ֶ ◌ְ
ּ ◌ֶפה ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
ברים
לכ ◌ֵ ּון ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
הכ ◌ֵהן ◌ְ ◌ַ
ולמדנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריֹ ּ ַ◌ ,
צבאוֹ ת ה ּואְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
ה' ◌ְ ◌ָ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ְּכ ◌ִפי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִרי.,
ליחד ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ
מעלה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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 Iזוהר תהלים I

I

להשי"ת ְׁשמֹו
מברכים ַ ֶ ִ
ולילה ְ ָ ְ ִ
לילה ְ ַ ְ ָ
ּבכל ַ ְ ָ
ְָ
ידבר ּו )קמה ,יא( :
יאמר ּו ּו ◌ְגב ּו ◌ָ ◌ְ
מלכ ּו ◌ְת* ֹ ◌ֵ
◌ְ ּכבוֹ ד ◌ַ ◌ְ
רת* ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יעקבֵ◌ ,אין ◌ְלּ ְ◌ ,ב ◌ָכל
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ַ ּבר ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בראשית )דף יטַ◌ ָ◌ [(.
בא ּו
חסידיםֹ ּ ,
הכרוֹ ז יוֹ ◌ֵצא ◌ְואוֹ ◌ֵמרֲ◌ :על ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ולילה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַ ◌ָ ּ
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
יברכוּ ◌ָכה.
וחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ 5
צרכם! ◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
ברכ ּו ◌ְליוֹ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ּו ◌ָ ◌ְ
לבני
דיע ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ול ◌ָּמה? ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
רתַ◌ ְ◌ $יד ◌ֵּברוּ ָ◌ ְ◌ .
יאמרוּ וּ ◌ְגבוּ ◌ָ ◌ְ
מלכוּ ◌ְתֵ◌ ֹ $
◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ְ
האדם ◌ְגּ ב ּורוֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ '.
◌ָ ◌ָ ◌ָ
]זוהר חדש פ'

ּפעמים
ּטעם ֹלג' ְ ָ ִ
וה ַ ַ
ּבכל יֹום ְ ַ
לדוד ְ ָ
ּתה ָּלה ְ ָ ִ
אמירת ְ ִ
ׁשבח ֲ ִ ַ
ֶַ
עתוֹ )קמה ,טו( ] :זוהר במדבר פ' פנחס
להם ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואתה נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
אכלם ◌ְ ּב ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
אלעזרָ◌ ׁ ,ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ֵמר ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הלה
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִּ
)דף רכ"וַ◌ ָ◌ [(.
והרי
הבאֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
עמים ,ה ּוא ◌ֶ ּבן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לדוד ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ׁ ◌ָש ׁ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
רנסה ּו ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת -
גלל ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הט ◌ַעםִ◌ .אם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ִנתב ◌ֵאר ◌ַ ּ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
בערבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טז( ◌ְ ּב ◌ֵתת ה'
ב ◌ֶקר ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
עמים ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םּ ַ◌ ,ב ּ ֹ
ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
עמים ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם? ◌ֶא ◌ָּלא ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
למה ׁ ◌ָש ׁ
ערב ◌ָ ּב ◌ָ ׂ
לכם ◌ָ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
שר ◌ְוגוֹ 'ָּ◌ ָ◌ .
חזק ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם
לתת ֶֹ ◌
ואחד ◌ָ ◌ֵ
ושל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אדם ◌ְ ׁ ◌ֶ
למזוֹ ן ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
מש ◌ִנּ ים ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
וכלם
ׁ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָדיו ּ ◌ְפת ּוחוֹ תּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ֵא ּל ּו ◌ְ ׁ ◌4
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להם ◌ֶאת
ואתה נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
שה ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ְּכת ּו ◌ִבים ◌ָ ּכאן) :תהלים קמה( ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
הרי
עתוֹ ֵ◌ ֲ◌ .
אכל ◌ַרב ◌ְּב ◌ִ ּ
הע ׁ ◌ִש ◌ִיריםֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ֵתן ֹ ◌ֶ
אכלם ◌ְ ּב ◌ִ ּ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
עתוֹ ֶ◌ -זה ◌ְמזוֹ ן ◌ָ ◌ֲ
הענ ◌ִ ּיים,
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ןֶ◌ ,זה ◌ְמזוֹ ן ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
יע ◌ְ ◌ָ
מש ◌ִ ּב ◌ַ
אחדְ◌ ׁ .ש ◌ַ ◌ִנים ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב ּו ◌ַ ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ָ
שה ֶ◌ ׁ -ש ◌ָ ּכת ּוב
אכל ◌ַרבְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
מתוֹ ֶ◌ ֹ ,
מרצוֹ ן ◌ְוא ◌ִ ּ
בעים ◌ֵ ◌ָ
ש ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ׂ
ידיו יוֹ ◌ֵצא
בפתיחת ◌ָ ◌ָ
חזק ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ םּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ידֶ◌ ,,זה ּו ֶֹ ◌
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
לכל.
וש ◌ָבע ◌ַ ּ ֹ
◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ָ ׂ
למדנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
פרנסה ◌ְ ּב ◌ָכל
עמים ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָמזוֹ ן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלא ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
עוֹ ד ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
יוֹ םֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּ
גלל
אמר יוֹ ◌ֵתר ,א ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ואם ◌ָ ◌ַ
האדםִ◌ ְ◌ .
אל ּו ◌ִח ּי ּוב ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ָ
חוֹ ◌ָבה ה ּואָּ◌ ֶ◌ ,
זמירוֹ ת ◌ָדּ ◌ִוד
אלא ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל ׁ ◌ֶש ◌ַבח ּתוֹ ִ◌ּ ,ת ׁ ◌ְש ◌ָ ּבחוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ִ
◌ַה ּ◌ֶמ ◌ֶל) .,שיוצא ידיו של הקדוש ברוך הוא ומברך ושבעים מרצון ,ועל זה אין
חיוב הוא אלא פעמים ביום ,ושבח הוא לקדוש ברוך הוא לתת לו זמירות של דוד

לאחר
אלַ◌ ,רק ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לש ֹ
רנסה א ◌ָרא ּוי ◌ִ ׁ ◌ְ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המלך( ◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
הת ◌ִ ◌ָּ
יאכל ּו
ואחר ◌ָ ּכְ◌ ֹ ,
יאכל ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִח ◌ָּלהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
המ ◌ֶלַ◌ ֹ ,
רבוֹ נוֹ ֶ◌ּ ַ◌ .
פרנסת ◌ִ ּ
פלה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּ◌ְ
עבדיו.
◌ֲ ◌ָ ◌ָ

ׁשמע
קריאת ְ ַ
מתיקּות ְ ִ ַ
ְ ִ
אכלתי
אחתי ◌ַכ ◌ָּלה ]וגו'[ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לגנּ י ◌ֲ ֹ ◌ִ
אתי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב) ,שיר השירים ה( ◌ָ ּב ◌ִ
אכל ּו
אחר ◌ָ ּכְ◌ ִ◌ ,
חלביַ◌ ַ◌ ,
ייני ◌ִעם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תיתי ◌ֵ ◌ִ
ַיערי ◌ִעם ◌ִדּ ◌ְב ׁ ◌ִשי ׁ ◌ָש ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ִ
יערי  -זוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
קריאת
בשי  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
פלת ◌ִמ ּ ֹי ׁ ◌ֶשבִ◌ .עם ◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
אכלתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ֵרעיםִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
◌ ◌ִ
לבנוֹ ן ,יוֹ ◌ֵצר
יער ◌ְ ◌ָ
פלת ◌ִמ ּ ֹי ׁ ◌ֶשב ,אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ
יערי  -זוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
אכלתי ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ְש ◌ַמעִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
דש )כלם קדושים(ּ ָ◌ ,כל ◌ֵ ◌ֶּ
וח ּיוֹ ת ◌ַ ּ
אלה
הק ֶֹ ◌ ׁ
פנּ ים ◌ְ ◌ַ
והאוֹ ◌ַ ◌ִ
אוֹ ר )משרתים( ◌ְ ◌ָ
קריאת ׁ ◌ְש ◌ַמע,
בשי  -זוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ונצ ◌ִבים ׁ ◌ֶש ּבוֹ ִ◌ .עם ◌ִדּ ◌ְ ׁ ◌ִ
יער ◌ֵ ◌ִ
ִנקראים ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עצים ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
ייני -
תיתי ◌ֵ ◌ִ
כמה צ ּו ◌ִפים ּו ◌ְמת ּו ◌ִקיםָ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ִ
מתיק ּות ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ
הכלּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָּ
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זוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ַּ
המ ׁ ◌4ש ◌ָּמרֶ◌ ְ◌ ,וזה
עליוֹ ן ◌ַ ◌ְ
מהט ּוב )משיכה( ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִיין ◌ֶ ◌ְ
פלת ◌ֵ ֹ ◌ֶ
מעמדּ ַ◌ ֵ◌ ,
חלבי ֶּ◌ ֵ◌ -
ש ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת
אלה אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ָש ׁ
ראשוֹ נוֹ תִ◌ .עם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ׁ
◌ְ ּב ׁ ◌ָש ׁ
אחרוֹ נוֹ תּ ,ו ◌ְכל ּו ◌ִלים ◌ֵ ּ
לאחר
המ ◌ֶלַ◌ ַ◌ ְ◌ .,
מאכל ◌ַ ּ◌ֶ
בא ּל ּוַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
אל ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ֲ
וש ◌ְכר ּו דוֹ ◌ִדים
למעלהְ◌ ׁ ,שת ּו ◌ְ ׁ ◌ִ
רעים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אכל ּו ◌ֵ ◌ִ
המ ◌ֶלְ◌ ִ◌ - ,
אכל ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הת ◌ִ ◌ָּ
ולכן ◌ֵאין ◌ִח ּי ּוב ׁ ◌ֶשל ◌ָמזוֹ ן ◌ֶ ◌ָּ
תפלת
פלהּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ִ ּ◌ַ
לאחר ◌ַ ּ◌ְ
אלא ◌ְ ◌ַ ◌ַ
למ ◌ָּטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ
הת ◌ִ ◌ָּ
הט ◌ַעם? ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א
לפני ◌ַ ּ◌ְ
מנחה )בערב( ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
פלהָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
יאמר
מאירוֹ תַ◌ ֹ ,
המ ◌ֶלִ◌ ְ◌ ,
ִנמצא ◌ִדין ◌ָ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
קשה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםּ ְ◌ ,בעוֹ ד ׁ ◌ֶש ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ֶּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
הדּ ין ׁ ◌ָשר ּוי
המזוֹ ןֶ◌ ׁ .ש ◌ְּל ◌ַא ◌ַחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ
הלה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדוד ◌ְ ּב ◌ִסדּ ּור ◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָּ
נשקוֹ .
נחס ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
ה.עהּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִּ
אינה ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ
ְותל ּוי ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ,זוֹ ◌ֵ ◌ָ ּ

ּדיקים
ׁשּׁשה ַצ ִ ִ
ּכנגּדם ֵיׁש ִ ָ
וׁשב"ק – ְ ֶ ְ ָ
ּוע ְ ָ ַ
ּימי ַה ָּׁשב ַ
ׁשׁשת ְ ֵ
ּכדגמת ֵ ֶ
ְֻ ְַ
ּוׁשביעי
ְִ ִ
ישׂ ◌ֵ ּבר ּו ◌ְוגוֹ ' )קמה ,טו( ] :זוהר חדש פ' וישב )דף ל"ו :סתרי
אלי* ◌ְ ◌ַ
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
◌ֵ ◌ֵ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
תורה([ ּ ֹ
העליוֹ ◌ִנים ◌ַ ◌ָּ
הלל ּו,
וש ◌ַתל ◌ַעל ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העמיד אוֹ תוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
קרא ◌ַצ ◌ִדּ יק
ה.ביעי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
עליהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ְוה.ביעי ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
נסמכיםְ◌ ,וה ּוא
מדיםּ ,ובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועליו עוֹ ◌ְ ◌ִ
ותחתוֹ ◌ִניםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ִנ ּזוֹ ◌ִנים ◌ֶ ◌ְ
אלי$
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
.ר ׁש ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ֵ ◌ֵ
וה ֶֹ ◌
היסוֹ ד ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
עליוֹ ן
מש ◌ָחה ◌ֶ ◌ְ
יש ◌ֵּבר ּוְ◌ ,לאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶמן ◌ִ ׁ ◌ְ
אליׂ ַ◌ ְ◌ ,
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
ש ◌ֵּברוּ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֵ◌ .
◌ְי ◌ַ ׂ
ואז,
כ"ל ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ .
סת ◌ִרים ◌ַל ּ ֹ
סתר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ִנּ ◌ְ ּ◌ָ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
מהמ ◌ַח ◌ַ ◌ִ
פע ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
ׁ◌ֶש.וֹ ◌ֵ ◌ַ
הכל ◌ַה ◌ֶ ּזהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאל
עתוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ַ ּ ֹ
אכלם ◌ְ ּב ◌ִ ּ
להם ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְואתה נוֹ ◌ֵתן ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ַ ◌ָּ
וכל
לרחם ◌ַעל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
ואז ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ראלָ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
הכ ◌ָּלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ַּ
יד,
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ואז ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
עשוּ ◌ַעָ◌ ְ◌ .
וש ◌ֲ ׁ
מחה ◌ְ ׁ ◌ַ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְּב ◌ִ ׂ
ּ
לכל ◌ַה ֹזאת,
סתר ◌ַ ּ ֹ
הנּ ◌ְ ּ◌ָ
המֹ ◌ַח ◌ַ ◌ִ
וזה ◌ְרצוֹ ן ◌ָ ◌ְ
◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ְ◌ .
הרצוֹ נוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּיוֹ ◌ֵרד ◌ִמן ◌ַ ּ
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התב ◌ְרכ ּוֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
רכתּ ָ◌ ,כל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
מתב ◌ֶ ◌ֶ
הכל ◌ַה ּזוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
ְוכיון ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ ֹ
◌ ◌ֵ ◌ָ
יראיו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
צדּ יק ה' ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ,קרוֹ ב ה' ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ,רצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
יעשה ◌ְוגוֹ 'ּ .ו ◌ְכמוֹ
העליוֹ ן ◌ְּבסוֹ ד ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ ,כּ ָ◌ ,ב ◌ָרא
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ביעיַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב
ואחד ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
אמתָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
יקי ◌ֱ ◌ֶ
צדּ ◌ֵ
חתוֹ ן ׁ ◌ִש ◌ָ.ה ◌ַ ◌ִ
הת ◌ְ ּ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
האהים.
עשה ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
לעמת ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ ׂ
)קהלת ז( ◌ַגּ ם ◌ֶאת ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ◌ּ 4
צדּ יקִ◌ ,מ ּ◌ְמקוֹ מוֹ ,
קרא ◌ַ ◌ִ
החטאים ◌ְ ◌ָודח ּו ◌ֶאת אוֹ תוֹ ּ ֹכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
צדּ יקַ◌ ָ◌ ,
מכרם ◌ַ ּב ◌ֶּכ ◌ֶסף ◌ַ ◌ִ
◌ַּכ ◌ָ ּכת ּוב )עמוס ב( ◌ַעל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חתוֹ ן ◌ְּכמוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם
היה ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ּ
גזרתי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ֲ◌ :
ויהי ּו ◌ָּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
הארץְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ויהיה אוֹ תוֹ ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ַש ◌ִּליט ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
העליוֹ ןֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
פ ◌רת יוֹ ◌ֵסף,
רכים ◌ַעל ◌ָידוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )בראשית מט( ◌ֵ ּבן ּ ָֹ
מתב ◌ְ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
עשׂ ה ּ ◌ֵפרוֹ תּ ָ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַרק ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ְיסוֹ ד
איברי ◌ַהגּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
הרי ◌ֵאין ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
עיןַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה אוֹ ◌ֵמר? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עלי ◌ָ ◌ִ
פ ◌רת ◌ֲ ◌ֵ
עוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהּ .ו ◌ֵבן ּ ָֹ
העין ◌ַה ּזוֹ
העין ׁ ◌ֶש ּלוֹ ָּ◌ ,כ,
להתק ◌ֵ ּים ◌ֶא ◌ָּלא ◌ְ ּב ◌ַבת ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לגּ לֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ָיכוֹ ל ◌ַה ◌ַגּ ◌ְל ◌ַגּ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִק ּי ּום ◌ַה ◌ַגּ ◌ְ ◌ַ
שה
בבים אוֹ תוֹ ִ◌ ,מ ◌ָ ּי ◌ִמין ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ה..ה ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ִ ◌ָ
עין ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ֵסף ה ּוא ◌ְּכ ◌ַ ◌ִ
הרי
לכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
וכ ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ
מק ◌ֵ ּים אוֹ ◌ָתםָ◌ ְ◌ ,
שהְ◌ ,וה ּוא ◌ְ ◌ַ
*מאל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
ּו ◌ִמ ◌ְ ֹ
עליהם.
וה.ביעי ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
..הִ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם א עוֹ ◌ֵמד ◌ֶא ◌ָּלא ◌ַעל אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ִ ◌ָ
ְוקרא ◌ַ ◌ָ ּ
וה ◌ִנּ ◌ַ
ונח ּבוֹ ִ◌ ְ◌ ,
ה.בתָ◌ ְ◌ ,
לצ ◌ִדּ יק ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ָ ◌ָ
יח ּבוֹ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ַ ּ
לברֶ◌ ,את ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות כ( ◌ַו ◌ָ ּי ◌ַנח
◌ָּכל ◌ַה ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
)בת?
.בתִ◌ .מי ◌ֶזה יוֹ ם ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
.ביעי ◌ַעל ◌ֵּכן ◌ֵ ּב ◌ַר ,ה' ◌ֶאת יוֹ ם ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ּב ּיוֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
להם ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ :א ּ◌ֶתם
אמר ◌ָ ◌ֶ
הצּ ◌ִדּ יקַ◌ ָ◌ .
הוה אוֹ ◌ֵמרֶ◌ ,זה ◌ַ ◌ַ
◌ֱ ◌ֵ
מלַ◌ ,על ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
היה ◌ֶ ◌ֶ
גזרתי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
אני ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
.בת ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ
◌ִח ◌ַּל ◌ְל ּ◌ֶתם ◌ֶאת ◌ַה ◌ַ ◌ָ ּ
סבל ּו
אתם ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ ּ
עבדים ַ◌ -אף ◌ַ ּ◌ֶ
עבד ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
יתם אוֹ תוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ואתם ◌ֲע ◌ִשׂ ◌ֶ
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
תה ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָק ׁ ◌ָשה.
אוֹ ◌ָ ּ
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בא וראה כמה שנים ישב אותו צדיק ,שלא ראה את אביו
עשרים ושתים שנה ,הרי הם ישבו במצרים עשרים
ושתים שנה ,לכל שבט מאותם עשרת השבטים שמכרו
אותו ,לפי החשבון היו מאתים ועשרים שנה לכלם ,תוריד
מהם עשר שנים שנכו להם בית דין שלמעלה בשביל עשרה
שבטים קדושים שמתו שם במצרים ,נשארו מאתים ועשר,
יעקבּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ָ ּ
בק ׁ ◌ָשה
להם ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמר ◌ָ ◌ֶ
זהו שכתוב )בראשית מב( רד"ו שמהַ◌ ָ◌ .
יחרב ◌ָהעוֹ ◌ָלם
החטאים ◌ְוא ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
ונכ ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לגּ ל ּותּ ַ◌ ְ◌ ,
מכםְ◌ ,רד ּו ◌ַ ◌ָ
◌ִ ◌ֶּ
אתכם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא,
הרי ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶכם ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיז ּון ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
רעבֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה(
כרתםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
הצ ◌ִדּ יק ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ןַ◌ .על ◌ְ ◌ֵידי ◌ִמי? ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
יע ◌ְ ◌ָ
מש ◌ִ ּב ◌ַ
ידּ ,ו ◌ַ ◌ְ ׂ
את ◌ָ ◌ֶ
תח ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
צדּ יקֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַצ ◌ִדּ יק
הכל ◌ַה ◌ֶ ּזה ִ◌ ַ◌ -
פרש ◌ִמי ◌ַ ּ ֹ
חזר ּו ◌ֵ ◌ַ ׁ
"כל"ַ◌ ָ◌ .
ֹּ
ה' ◌ְוגוֹ '.
הצ ◌ָלה
הצ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
ּו ◌ְכמוֹ ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
היתה לוֹ ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
למטהַ◌ ,על ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ַ ּ
מ.בע
ועל ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ְנע ּו ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ֶ ◌ַ
רעבַ◌ ְ◌ .
◌ְ ּבאוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ַבע ׁ ◌ְשנוֹ ת ◌ָ ◌ָ
האחר
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
דרגוֹ ת ◌ֲ ◌ֵ
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ְ ◌ָ
העליוֹ נוֹ תְ◌ ִ◌ ,
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
אחרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
וכל
למצרים ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ
ה.לם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יעקב ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
חטאיהםֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ַרד ◌ַ ◌ֲ ֹ
עליהם ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
העליוֹ ן,
הת ◌ְח ּתוֹ ן ◌ְּכמוֹ ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ה.בטיםָ◌ ְ◌ ,ורא ּו ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשית מב(
הצ ◌ִדּ יק ◌ִנ ּזוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
מש ◌ִ ּביר?
המ ׁ ◌ְש ◌ִ ּביר ַ◌ -מה ◌ֶ ּזה ◌ַ ׁ ◌ְ
הארץ .ה ּוא ◌ַ ּ◌ַ
לכל ◌ַעם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה ּוא ◌ַה ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִּביר ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ָ ּ
כל
עיני ֹ
העליוֹ ןַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב ◌ֵ ◌ֵ
ראשוֹ ◌ָנה ◌ִמן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אלא מוֹ ׁ ◌ֵש ,ה ּוא ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו
הת ◌ְח ּתוֹ ןּ .ו ◌ִ ◌ַ
ואחר ◌ָ ּכַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ִּביר ◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ּ◌ַ
ש ◌ֵ ּבר ּוַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אליְ◌ ,י ◌ַ ׂ
◌ֵ ◌ֶ
ולמדנ ּו,
ודרדּ עְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
כל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
וכל ּ ֹ
כל? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מלכים א ה( ◌ְ ◌ַ ◌ְ
נקרא ּ ֹ
ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵסף ◌ִ ◌ְ ◌ָ
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ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
אבן ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ֶ ◌ֶ
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I
רעה
מ.ם ֹ ◌ֶ
◌ִ ◌ָ

וראה ◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ַבע ׁ ◌ָש ◌ִנים
.לם ◌ָ ּכל ◌ֶזהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יעקב ◌ַה ◌ָ ◌ֵ
ראה ◌ַ ◌ֲ ֹ
כש ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ׁ ◌ֶ
החטא
רעב ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַעל ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
היה ◌ָ ◌ָ
הס ◌ִּכימ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
עליוֹ נוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ
הצ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ְלהוֹ ◌ִציאוֹ
בניוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּמ ◌ְכר ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ
התפ ◌ֵּלל ◌ַ ◌ָ ּ
חמ ׁש
מהם ◌ָ ◌ֵ
והסיר ◌ֵ ◌ֶ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ממקוֹ מוֹ ָ◌ ,אז ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ִ ּ◌ְ
חמ ׁש ׁ ◌ָש ◌ִנים? ◌ֶ ◌ָּ
הדּ ◌ָבר
ראה ,סוֹ ד ◌ַ ◌ָ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אלא ּ ֹ
הט ◌ַעם ◌ָ ◌ֵ
ׁ ◌ָש ◌ִניםָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
חמישיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ ,ה ּוא
עליוֹ ◌ִנים ה ּוא אוֹ ◌ֵחז ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ִ
ימים ◌ֶ ◌ְ
◌ָ ּכ ,ה ּואּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ִ
חזים ◌ָ ּב ◌ֶהם
עליוֶ◌ ׁ ,שאוֹ ◌ֲ ◌ִ
הש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אבל ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ַ ׁ ◌ְ
למעלהָ◌ ֲ◌ .
ממ ּ◌ָטה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
בהם ◌ִ ּב ּ◌ֵטל
חלקוֹ ◌ָ ◌ֶ
ועד ◌ֶ ◌ְ
לבטל ◌ָדּ ◌ָברַ◌ ְ◌ ,
היה לוֹ ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֲאבוֹ ◌ָתיו ,א ◌ָ ◌ָ
עשה ◌ָ ּכֶ◌ .,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ָ ׂ
זרהְ◌ ,וא יוֹ ◌ֵתרַ◌ ְ◌ .
הגּ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
וגם יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ
לפני
יגם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אנשים ◌ַו ◌ַ ּי ◌ִ ּצ ◌ֵ
חמ.ה ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
לקח ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אחיו ◌ָ ◌ַ
מקצה ◌ֶ ◌ָ
)בראשית מז( ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
פרעהִ◌ .מי ◌ֵ ּ
להםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
שוֹ ◌ֵנא ◌ָ ◌ֶ
חמ.ה ◌ֵהם ׁ ◌ֶש6א ׂ
אל ּו? ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ֹ
אתם ◌ַה ◌ַ ּז ◌ָ ּכ ◌ִאים
אמרְּ◌ ,כ ◌ַדאי ◌ַ ּ◌ֶ
להה ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ָ◌ .
נער ◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ְוה ּוא ◌ַ ◌ַ
רעה?
הפ ◌ְ ֹ
פרעהִ◌ ,מי ◌ַ ּ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ְ ֹ
אחיכםֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
פרצה זוֹ ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ְרצ ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
לעמד ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
כש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ְלמ ּו
מחטאי ◌ָהעוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
להפ ◌ַרע ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
הדּ ין ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֶזה ◌ַ ◌ִ
אזי ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
לש ◌ֶבת ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּותַ◌ ֲ◌ ,
עליהם ◌ָ ׁ ◌ֶ
גזר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
בדין ◌ַעל אוֹ ◌ָתם
עליהםּ ,ו ◌ְ ◌ִ
רחמים ◌ַר ◌ִ ּבים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
התעוֹ ◌ֵרר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ
מ.ם.
בהםְ◌ ,והוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ָ
עבד ּו ◌ָ ◌ֶ
הש ּ◌ַת ◌ְ ◌ְּ
ׁ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
הדּ ין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
עמדה ◌ִ ◌ַ
למרהָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ִגּ יע ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
והרי ◌ָ ּכת ּוב
הגּ ל ּותֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ראל ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
יצא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
ואיְ◌ ֵ◌ ,
ְואמרהֵ◌ ְ◌ :
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ברא ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
לפני ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
אלפ ◌ִים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נסת ◌ֶרת ◌ַ ◌ְ ּ ◌ַ
היתה ◌ִ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
תה
לס ּ ֹ
להם ◌ִ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֶ
חטאם ◌ֵ ׁ
בעה ◌ַעל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אחד ּ ◌ִפי ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ֶ ◌ָ
בלִ◌ ,מּ .ום אוֹ ◌ָ ּ
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אמר ◌ָל ּה
צדּ יק ◌ָקדוֹ ׁשַ◌ ָ◌ .
וחטא ּו ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ִ
הגּ דוֹ ◌ָלה ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ְרצ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
רצה ◌ַ ◌ְ
הפ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ ◌ִ
אבל ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
יש
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ֵ ׁ
הדּ ין! ◌ֲ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ָ◌ :כ ,ה ּוא ◌ַ ◌ִ
תהִ◌ ,היא
כש ◌ֵהם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מה ,וּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
מרים אוֹ ◌ָ ּ
◌ִלי ◌ַמ ◌ָּת ◌ָנה טוֹ ◌ָבה ◌ְו ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
תה ◌ַה ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
מדת ◌ְּבאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ְ
עוֹ ◌ֶ ◌ֶ
רצה ׁ ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ְרצוּ ֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ
לסגּ ֹר אוֹ ◌ָ ּ
החטא.
לכפר ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
כדאי הוּ א ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
)ביעי ◌ָאחוּ ז ◌ָ ּב ּה ,וּ ◌ְ ◌ַ
הצּ ◌ִדּ יק ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ַ
הדּ ין
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
צעק? זוֹ ◌ִ ◌ַ
צעק ◌ֶאל ה'ִ◌ .מי ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ .זה ּו
לפניוַ◌ .ו ּיוֹ ◌ֵרה ּו ה' ◌ֵעץ  -זוֹ ◌ַ ּ
וצרחה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עמדה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ִים
למ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ג( ◌ֵעץ ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ
חזיקים ◌ָ ּב ּהַ◌ .ו ◌ַ ּי ׁ ◌ְש ◌ֵלֶ◌ ,אל ◌ַ ◌ָּ
ואז
מהםָ◌ ְ◌ ,
להפ ◌ַרע ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ִים ◌ַה ◌ֵ ּזדוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקמ ּו ◌ְ ◌ִ ּ ◌ָ
המ ◌ִים? ◌ַ ּ◌ַ
 ◌ִמי ◌ֵהם ◌ַ ּ◌ַהגּ דוֹ ◌ָלה
הרפ ּו ◌ָאה ◌ַ ◌ְ
הרי ◌ָרא ּו ◌ֶאת ◌ָ ◌ְ
ודּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
מתק ּו ◌ַ ◌ַ
המ ◌ִיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ּ◌ְ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ◌ְ
מתק ּו ◌ַ ◌ָּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )דברים ה(
נצט ּו ּו? ׁ ◌ֶ
מרה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ָ ◌ָ
החטאּ .ו ◌ִ ◌ַ
◌ְלאוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
ואמר ◌ַמר,
אהיַ◌ ָ◌ ְ◌ .,
אשר ◌ִצ ◌ְ ּו ,ה' ◌ֱ ◌ֶ
לקדּ ׁשוֹ ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ה.בת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ָשמוֹ ר ◌ֶאת יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
להם ◌ַ ◌ָ ּ
אתם
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ :אם ◌ַ ּ◌ֶ
אמר ◌ָ ◌ֶ
מרהַ◌ ָ◌ .
◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִצ ◌ְ ּוּ ְ◌ - ,ב ◌ָ ◌ָ
הדּ ין
למדּ ת ◌ַ ◌ִ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,אין ◌ְר ׁש ּות ◌ְ ◌ִ ◌ַ
ה.ביעי ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מרים ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
מש ּ ◌ָפט.
חק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
שם לוֹ ֹ
עליכםֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ׁ ◌ָשם ◌ָ ׂ
לקטרג ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ויקב ◌ֵצנ ּו
עלינ ּו ◌ִ ◌ַ ◌ְ ּ
רחם ◌ָ ◌ֵ
ְועל ◌ֵּכן ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוְ◌ ,יכוֹ ◌ָלה ◌ִהיא ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ׁ ◌ֶש ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
ראל ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
יש ◌ָ ◌ֵ
ואלמלא ׁ ◌ָש ◌ְמר ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
מגּ ל ּו ◌ֵתנ ּוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ָ
החטאים,
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶש ◌ָגּ ◌ְרמ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
נגאליםֹ ּ .
הלכתןִ◌ ,מ ◌ָ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ַש ◌ָ ּבתוֹ ת ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הזהיר אוֹ ◌ָתם
מרה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָּמ ◌ָצאנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
נש ◌ְ ◌ָ
ְוה.בת ◌ַה ּזוֹ א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
ה.מר ּו
אמר ה' ◌ִ ◌ָ ◌ְ
כה ◌ָ ◌ַ
העליוֹ ןֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָּכת ּוב )ירמיה יז( ּ ֹ
הנּ ◌ִביא ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ָ
ערי
והבאתם ◌ְ ּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ה.בת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מ*א ◌ְ ּביוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
שא ּו ◌ַ ◌ָ
ואל ּ◌ִת ◌ְ ׂ
תיכם ◌ְ ◌ַ
נפשוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ׁ
להםּ ְ◌ :ב ◌ַ ◌ָ ּ
בק ׁ ◌ָשה
אמר ◌ָ ◌ֶ
שא ּו ◌ַמ ◌ָ*א? ◌ֶא ◌ָּלא ◌ָ ◌ַ
ואל ּ◌ִת ◌ְ ׂ
ליםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
ואם
עליכםִ◌ ְ◌ .
ה.בת ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
החטא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
מ*א אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
שא ּו ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מכםַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ֶּ
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I

העליוֹ ◌ִנים
גרמ ּו ◌ֶאת ◌ִק ּי ּום ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אתם ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
מרים אוֹ תוֹ ֶ◌ּ ַ◌ ,
אתם ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ּ◌ֶ
אתם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ְ
חט ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,שאוֹ תוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ְוהת ◌ְ ּ
◌ ◌ַ ּ◌ַ
נגדּ וֹ ְ◌ ,מדוֹ רוֹ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָּ
עש ּועוֹ ֵ◌ ,אינוֹ ◌ֶ ◌ָּ
קראים
העליוֹ ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ערי ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ְּב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ְוש ◌ֲ ׁ
◌ ׁ ◌ַ
הכל.
הכל ּו ◌ָלה ◌ִמן ◌ַ ּ ֹ
הכ ◌ַּלה ◌ַ ◌ְּ
והיא ◌ַ ◌ַּ
צדקִ◌ ְ◌ ,
ערי ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ

ּבכל יֹום ְויֹום ַעל ְמזֹונֹו
יתּברָ ְ 3
מה ֵּׁשם ִ ְ ָ ַ
לב ֵּקׁש ֵ ַ
ְַ
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ן
יע ◌ְ ◌ָ
משׂ ◌ִ ּב ◌ַ
יד& ּו ◌ַ ◌ְ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
רבי יוֹ ◌ֵסי
ה.מיםּ ִ◌ ַ◌ .
לחם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
לכם ◌ֶ ◌ֶ
ממטיר ◌ָ ◌ֶ
הנני ◌ַ ◌ְ ◌ִ
)דף ס"בִ◌ ְ◌ ִ◌ [(.
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ןַ◌ .מה
יע ◌ְ ◌ָ
מש ◌ִּב ◌ַ
יד $וּ ◌ַ ◌ְ ׂ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּ ◌ָפ ◌ַתח) ,תהלים קמה( ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
יש ◌ֵּבר ּוּ ָ◌ .כל אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אליׂ ַ◌ ְ◌ ,
כל ◌ֵ ◌ֶ
עיני ֹ
למעלה? ◌ֵ ◌ֵ
◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ולכן )אבל( ◌ָ ּכל
עינים ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁשּ ָ◌ -בר ּו-,ה ּואֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קפים ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מצ ּ ◌ִפים ◌ְוזוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
אל
לש ֹ
מבקשים )צריכים לבקש( ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ִ ׁ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
להתפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ּ
◌ֶאת ◌ְמזוֹ ◌ָנם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ּ
עליו.
תיהם ◌ָ ◌ָ
פלוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
פלתוֹ ◌ַל ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ $
תפ ◌ֵּלל ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
הט ◌ַעם? ◌ִמ)וּ ם ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ָמה ◌ַ ּ◌ַ
האילן
הוּ א ◌ַעל ◌ְמזוֹ נוֹ  ,גּ וֹ ◌ֵרם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְת ◌ָ ּב ◌ֵרָּ◌ $כל ◌ַה ּיוֹ ם ◌ַעל ◌ָידוֹ אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב
ׁ ◌ֶש ◌ְּמזוֹ ן ◌ּ-כ ◌ָ ּלם ּבוֹ ] .וטעם הדבר )תהלים סח( ברוך ה' יום יום[ ◌ְ ◌ַ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
צריּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
לבק ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עמוֹ ִ◌ ָ◌ ,
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
להתפ ◌ֵּלל
מצא ◌ִ ּ
ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
המזוֹ ן ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ םְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ַעל ◌ָידוֹ ◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ָ ּכל יוֹ ם
פלה ◌ַעל ◌ַ ◌ָּ
צרי,
ועל ◌ֶזה א ◌ָ ◌ִ
וזה ּו )שם סח( ◌ָ ּבר ּו ,ה' יוֹ ם יוֹ םַ◌ ְ◌ .
למעלהֶ◌ ְ◌ ,
◌ָויוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לעכב יוֹ ם ◌ְליוֹ ם
אחרֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
לב.ל ◌ָמזוֹ ן ◌ִמ ּיוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
לאדם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
העם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ויצא ◌ָ ◌ָ
אחרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ
ולקט ּו ◌ְדּ ◌ַבר יוֹ ם ◌ְ ּביוֹ מוֹ  .יוֹ ם ◌ְ ּביוֹ מוֹ
נמצא
ואז ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ארנ ּוָ◌ ְ◌ .
מערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבתְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
וקא ,ח ּוץ ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
)קמה ,טז( ] :זוהר שמות פ' המן
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◌ַ ◌ָ ּ
תח ◌ֶאת
ואז ◌ָ ּכת ּוב ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
מלא ◌ְּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְּב ◌ָכל יוֹ םָ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ֵ
מהעתיק ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש,
מצא ◌ֵ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ידְ◌ ,וגוֹ 'ָ◌ .מה ◌ֶזה ◌ָרצוֹ ן? אוֹ תוֹ ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
כלּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ֵאל ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָכל
להמציא ◌ָמזוֹ ן ◌ַל ּ ֹ
ממנּ ּו ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ִ ּ◌ֶ
נמצאים
נאמןּ ְ◌ ,בסוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקרא ◌ֵ ּבן ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
יוֹ ם ◌ָויוֹ םַ◌ ,הה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למעלה.
◌ְ ּב ◌ָרכוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

לכל ֵחי ָרצֹון
ׂשּביע ְ ָ
ּומ ְ ִ ַ
ׂשבע – ַ
אפילּו ֵאינֹו ָ ֵ ַ
ּכפי ְרצֹונֹו ֲ ִ
לברַ 3על ְ ִ
ְ ֵָ
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ן )קמה ,טז( ] :זוהר שמות פ'
יע ◌ְ ◌ָ
יד& ּו ◌ַמ ◌ְשׂ ◌ִ ּב ◌ַ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
ואמר,
רבי ◌ִח ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
תרומה )דף קנ"ג ע"ב([ ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַ ◌ִ ּ
וכי ◌ַעד ׁ ◌ֶש6א אוֹ ◌ֵכל
אהיְ◌ ,וגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ברכת ◌ֶאת ה' ◌ֱ ◌ֶ
בע ◌ָּת ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
וש ◌ָ ◌ְ
ְואכלת ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
יברֶ◌ ,את ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
כרסוֹ א ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ותתמ ּ◌ֵלא ◌ְ ◌ֵ
בעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לש ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
ברכ ◌ָּת?
ואחר ◌ָ ּכּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
בע ◌ָּתַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
וש ◌ָ ◌ְ
ואכלת ◌ְ ◌ָ ׂ
נבאר ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ה ּוא?! )אם כך( ◌ַּב ◌ֶּמה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אדם ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ֲ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ָ ּ
וישים ◌ֶאת
עליוׂ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַּכ ◌ַ ּז ◌ִיתּ ,ו ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ָ ◌ָ
יאכל ◌ָ ◌ָ
אפל ּו א ֹ ◌ַ
ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה(
בעהֶ◌ ׁ ,
ש ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ָ ׂ
מאכלוֹ ָ◌ ְ◌ ִ◌ -
אכל ◌ִע ◌ַ ּקר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
המ ◌ֲ ◌ָ
אוֹ תוֹ ◌ַ ּ◌ַ
לכל ◌ַחי
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ן .א ◌ָכת ּוב ◌ְ ◌ָ
יע ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִּב ◌ַ
יד $וּ ◌ַמ ◌ְ ׂ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
אכילהָּ◌ ֶ◌ ,
נקרא
מאכל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ָרצוֹ ן .אוֹ תוֹ ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ָ*ם ◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ּ
האדם ◌ֶ ◌ָּ
בעהּ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מעט ◌ְ ּב ◌ַכ ◌ַז ◌ִית ◌ְוא
אלא אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
לפני ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ואפל ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ש ◌ְ ◌ָ
◌ָ ׂ
לכל ◌ַחי
יע ◌ְ ◌ָ
ש ◌ִּב ◌ַ
עליוּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ,ו ◌ַמ ◌ְ ׂ
שם ◌ָ ◌ָ
ה*בע ◌ָ ׂ
הרי ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ַ
יוֹ ◌ֵתרֵ◌ ֲ◌ ,
מתח ◌ֵ ּיב
ודּ אי ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ברכת ◌ַ ◌ַ
ועל ◌ֶזה ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אכילהַ◌ ְ◌ .
◌ָרצוֹ ןּ ָ◌ .כת ּוב ◌ָרצוֹ ןְ◌ ,וא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
לברֶ◌ $את ◌ַ ◌ָ ּ
למעלה.
מחה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
לתת ◌ִ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ּ◌ְכ ◌ֵדי ◌ָ ◌ֵ
האדם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ ◌ָ
)דברים ח(

ּבׂשמחה
ּברּכת ַה ָּמזֹון ְ ִ ְ ָ
ּיברַ ְ ִ 3
ְ ֵָ
לכל ◌ַחי ◌ָרצוֹ ן) :קמה ,טז( :
יע ◌ְ ◌ָ
משׂ ◌ִ ּב ◌ַ
יד& ּו ◌ַ ◌ְ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶ
ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
ריח (.זוהר תורה[ רבי יוסי פתח ואמר )רות ג( ויאכל בעז
]זוהר ח"ב )דף
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וישת וייטב לבו ,וביארו שבירך על מזונו ,וזה הוא סוד שמי
שמברך על מזונו זה מטיב אל לבו ,ואיזו הוא לבו ,כמו
שכתוב )תהלים כז( לך אמר לבי ,וכתוב )שם עג( צור לבבי וגו' קצו
ובשביל שברכת המזון חביבה לפני הקב"ה ,כל מי שמברך
על שובע מטיב ומשמח למקום אחר קצז וסימנך סעודות של
שבת שמקום אחר נהנה מזאת השביעה והשמחה ,וכאן
בסעודת חול היה נהנה מקום ההוא מן ברכת השביעה של
אותו צדיק בעז ,וזהו וייטב לבו ,ומה הטעם ,לפי שמזונותיו
של אדם קשה לפני הקב"ה ,וכיון שהאדם אוכל ושותה
ומברך ,ברכה זו עולה ומקום ההוא נהנה מאותן דברי
הברכה העולים מן השובע ,נמצא שנהנה מהמזון מלמטה
ומלמעלה קצח וזהו סוד בין החברים ,סוד אחד שבחול אין
נהנה מקום ההוא אלא מן דברי ברכת המזון העולים מן
השובע ,וכל דברי הברכה מתעטרים שהם רוה שובע
בשמחה ,ומקום ההוא נהנה מהם ,ובשבת הוא סוד אחר,
שנהנה מן המזון ממש ומן השמחה של סעודת מצוה של
זיו הזוהר
קצו .זו מדת המלכות שורש דוד :קצז .פי' למדת המלכות והשכינה
הקדושה עם מחנות המלאכים אשר לה כמובא לקמן :קצח .מלמטה
היינו מן טעם גשמיות המאכל ,ומלמעלה היינו מן השפע שמקבל
ומתברך ע"י ברכת המזון ,כתב המקמ"ל וז"ל הרב בסה"כ ,דע כי כל
מה שאדם אוכל בחול הרוב הולך לחיצונים ,ואין רוחניות כי אם מה
שהוא הכרחי למזון הנפש כדי שלא תפרד ,והמותר מוסיף כח לחיצונים
וליצה"ר ,וכל מה שאוכל בשבת הוא רוחני אע"פ שאוכל יותר מן הצורך
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I
ומלמטה קצט

וזהו
שבת ,ובכל נמצאת הנאתו כלולה מלמעלה
ר
הסוד )דה"א כט( כי ממך הכל ומידך נתנו לך ודאי מוסב על
הנאתו הזאת בשמחת סעודת מצוה של שבת ,כמו שנתבאר.
מי שמברך להקב"ה מתוך השובע צריך לכוון לבו ולהשים
רצונו בשמחה ,ולא יהיה נמצא בעצבות אלא שיברך
ברכת המזון בשמחה ,וישים מחשבתו בסוד הזה שהוא נותן
זיו הזוהר
הכל נבלע באיברים ,ואלו שעושים בחול כמו בשבת ויו"ט ג' ימים אחר
הקבורה נבקע הכרס ואומר לו טול מה שנתת בי ,ואל יחשוב האדם
שהקב"ה רוצה שיאכל להנאת גופו אלא לתקן ,כי בחטא אדה"ר נתערב
טו"ר ונתקלקל אפילו דומם וצומח ,והעירוב הוא שניצוצות קדושה
נתערבו אפילו בדומם כמש"כ ארורה האדמה בעבורך ,ולכן סדר
השי"ת בעולמו שמן הדומם והצומח יתקיימו הבעלי חיים וכשהאדם
יאכל הב"ח ישאר בו הרוחניות ועי"ז הניצוצות שנאבדו בזמן אדה"ר
חוזרים להקדושה ע"י שהאדם עוסק בתורה ותפלה ומצות בכח
הרוחניות שקבל מן המאכל ,ולכן באכילה מרויח האדם ומוסיף כח
בנשמתו ע"י הברכות שמברך ברכת הנהנין ,כי ע"י הברכות לוקחת
הנפש חלק הרוחני והוא מזון הנפש ,ולכן כל מה שאוכל אדם בחול
יותר מקיום נפשו נקרא המותר פרש חגיכם ומוסיף כח לחיצונים ,וע"ז
כתוב צדיק אוכל לשובע נפשו וגו' ,ומה שאוכל בשבת ויו"ט הכל הוא
רוחניות ונבלע באיברים ,וזה היה טעם שמאי שהיה לוקח ביום א'
לכבוד שבת וכשהיה מוצא ביום ב' יותר נאה אכל הראשון ,לפי שהיה
סובר שכיון שלקחו לכבוד שבת חל עליו קדושות שבת ,ואפילו אוכלו
בחול נבלע באיברים :קצט .פי' שבשבת מקום ההוא נהנה מלמטה
היינו מן טעם רוחניות המאכל ,ומלמעלה היינו מן רוחניות השמחה
וגם מן הברכות ודברי תורה :ר .כי הלא טעם המאכל הן ניצוצות
הקדושות שבו ממנו הכל:
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עכשיו הנאה למקום אחר ההוא בשמחה ובטוב עין ,וכמו
שהוא מברך בשמחה ובטוב עין כך ינתן לו בשמחה ובטוב
עין ,ולפיכך לא יהיה נמצא בעצבות כלל אלא בשמחה
ובדברי תורה ,וישים לבו ורצונו לתת ברכה זו בסוד המקום
ההוא שנצרך:
ועוד סוד זה כאן ,ארבע מרכבות השולטות בארבעה צדדי העולם
עם מחנותיהן ניזונין מן ברכת המזון של שובע רא ובאותן
התיבות של ברוך אתה נהנין ונתחזקין ונתעטרין בהן ,ומי שמברך
צריך לברך ברצון של שמחה ובטוב עין ,וע"ז כתוב )משלי כב( טוב עין
הוא יבורך רב וכאן יש להסתכל בסוף המקרא שכתוב כי נתן מלחמו
לדל ,שאם לא יפורש כך רג הלא מקרא זה אין תחלתו סופו ואין סופו
תחלתו רד אלא טוב עין כמו שנתבאר הוא יברך ודאי בעין טובה
בשמחה ,ואין זה על חנם לברך בשמחה ,שהרי מזאת הברכה ומזאת
השמחה נתן מלחמו לדל ,היינו המקום שנצרך להיות ניזון מכל
הצדדים ,הוא המקום שאין לו מעצמו כלום ,הוא המקום שנהנה
מכל הצדדים ונכלל מכל הצדדים :ענינים האלה לא נמסרו אלא
לחכמים היודעים סודות עליונים ודרכי התורה.
זיו הזוהר
רא .פי' מן ד' ברכות שבברכת המזון נהנין גם ד' המרכבות כמו שנהנית
מהן השכינה :רב .היינו כמו שנדרש א"ת יבורך אלא יברך :רג .פי' שאם
לא תדרוש א"ת יבורך אלא יברך :רד .כי הלא התחלת הפסוק הוא
משפט שלם ,שמי שהוא טוב עין היינו שהוא בשמחה ושומח בחלקו
ואין עינו רעה בשל אחרים ,זה שכרו שהוא יבורך ,ולפי"ז אין נצרך כאן
עוד הנתינת טעם כי נתן מלחמו לדל ,אבל לפי הדרש של יברך שפיר,
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 Iזוהר תהלים I

I

ּכראּוי
אמת ָ ָ
ּדבר ֱ ֶ
ׁשּיֹודעים ְלע ֵֹורר ְ ַ
קראיו ִ ְ ֶ -
לכל ְֹ ָ
ָקרֹוב ה' ְ ָ
קראיו ◌ְוגוֹ ' )קמה ,יח( ] :זוהר במדבר פ' חקת )דף קפ"ג[(:
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
ברים
למדנ ּו )בא ראה(ּ ָ◌ ,כל ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ָ ּ
מע ◌ֶ ׂ
מעשה ◌ֵ ּבין ◌ְ ּב ◌ִ ּ
מעלהֵּ◌ ,בין ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
דב ּור ִ◌ -אם אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ֲ
שה אוֹ
נעשה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי ,א ◌ְמעוֹ ◌ֵרר ◌ָדּ ◌ָברּ ָ◌ .כל ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם
אוֹ תוֹ ◌ִדּ ּב ּור א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
מעטים
אבל ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
מעלהָ◌ ֲ◌ ,
נסת ◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
לכים ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְּב ◌ֵבית ◌ַ ◌ְּ
הוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֵ ּ
דעים ◌ְלעוֹ ◌ֵררּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לכל
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָקרוֹ ב ◌ְ ◌ָ
אל ּו ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
דעים
אבל ◌ִאם א יוֹ ◌ְ ◌ִ
הדּ ◌ָבר ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ֲ◌ .
לקרא לוֹ ּו ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ַ ◌ָ
דעים ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ַה ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
לכל
לקרא לוֹ  ,ה ּוא ◌ֵאינוֹ ◌ָקרוֹ בֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם קמה( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ֹ
אמת
דעים ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ְדּ ◌ַבר ◌ֱ ◌ֶ
אמת? ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
קראיו ◌ְוגוֹ 'ַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ֶּב ◌ֱ ◌ֶ
ְֹ ◌ ◌ָ
כל.
וכן ◌ַ ּב ּ ֹ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויֵ◌ ְ◌ ,

הּמל3
ֹותמת ַ ֶ ֶ
ּבחתימה ֶׁשל ח ֶ ֶ
באמת ָ ִ ֲ ַ -
קראהּו ֶ ֱ ֶ
ְָֻ
קראיו וגו'
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
לקרא
דע ◌ִ ◌ְ ֹ
למ ◌ֶלְ◌ ,ויוֹ ◌ֵ ◌ַ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ַ ּ◌ֶ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
)דף רצ"זְ◌ ׁ ַ◌ [(.
מתרחק
למי קוֹ ◌ֵראֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
דע ◌ְ ◌ִ
ואם ה ּוא קוֹ ◌ֵרא ◌ְוא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּצ ◌ִריִ◌ ְ◌ .,
)קמה ,יח( ] :זוהר דברים האדרא זוטא קדישא

זיו הזוהר
שמי שהוא טוב עין שמח בחלקו ומברך ברהמ"ז בשמחה ,הוא ראוי
לברך ,כיון שעי"ז נתן מלחמו לדל ,היינו מדת המלכות והשכינה
הקדושה כמו שמבאר:
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I

לכל
ממנּ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ּ◌ֶ
לכל
ואמרֹ ְ◌ ,
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
למי ◌ָקרוֹ ב? ◌ָ ◌ַ
קראיוִ◌ ְ◌ ,
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
קראיו ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .קרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
ְֹ ◌ ◌ָ
רבי
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
קרא לוֹ ◌ְב ׁ ◌ֶש ◌ֶקר? ◌ָ ◌ַ
וכי ◌ֵי ׁש ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
באמתִ◌ ְ◌ .
יקראה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
◌ֲ ׁ ◌ֶ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו?
למי קוֹ ◌ֵראַ◌ ִ◌ .
דע ◌ְ ◌ִ
אבאֵּ◌ ,כן ,אוֹ תוֹ ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּקוֹ ◌ֵרא ◌ְוא יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
חתימה ׁ ◌ֶשל
באמת? ◌ַּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
באמתַ◌ .מה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
יקראה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ֹ
הכלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )מיכה ז( ּ◌ִת ּ◌ֵתן
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,שה ּוא ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ַ ּ ֹ
חוֹ ◌ֶ ◌ֶ
תמת ◌ַ ◌ֶּ
יקראה ּו
לכל ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
לאברהםּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֹ ְ◌ ,,
חסד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ליעקב ◌ֶ ◌ֶ
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֱ ◌ֶ
רכיו
לדעת ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ויצא ◌ָ ◌ַ ◌ַ
כנס ◌ְ ◌ָ ◌ָ
חלקוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
באמת ◌ָ ּכת ּובְ◌ ׁ ַ◌ .
◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
יקים
צדּ ◌ִ
וארח ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ָכת ּוב) ,משלי ד( ◌ְ ַֹ ◌
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ ,
יקים ◌ְוגוֹ '.
צדּ ◌ִ
ועמּ4◌ ,כ ◌ָּלם ◌ַ ◌ִ
נגה ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ְ◌ .
וכת ּוב )ישעיה ס( ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ְּכאוֹ ר ֹ ◌ַ ּ

הּתׁשּובה
ּדרכי ַ ְ ָ
ֹותיו ְּבעֹוד ַ ְ ֵ
מעונ ָ
ּטהר ֵ ֲ
לאדם ִל ָ ֵ
ּכּמה ֵיׁש לֹו ָ ָ ָ
ַָ
לפניו
ּוחין ְ ָ ָ
ְּפת ִ
קראיו )קמה ,יח( ] :זוהר חדש פ' לך לך )דף לאַ◌ [(.ו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַמע
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
קמתי
רבי ּ◌ַת ◌ְנח ּום ּ ◌ָפ ◌ַתחִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ,
אחיו )בראשית יד(ּ ִ◌ ַ◌ .
נש ◌ָ ּבה ◌ָ ◌ִ
אברם ◌ִּכי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
בדברוֹ )שיר
יצאה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
נפשי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עבר ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
חמק ◌ָ ◌ָ
לפת ◌ַח ◌ְלדוֹ ◌ִדי כ ּו'ְ◌ ,ודוֹ ◌ִדי ◌ָ ◌ַ
אני ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
◌ֲ ◌ִ
לט ◌ֵהר
יש לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ראה ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
רבי ּ◌ַת ◌ְנח ּוםֹ ּ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
ה(ַ◌ ָ◌ .
לאדם ◌ִ ◌ָּ
יס ◌ֵתם
טרם ◌ִ ּ◌ָ
לפניוּ ְ◌ ,ב ◌ֶ ◌ֶ
הת ׁש ּו ◌ָבה ּ ◌ְפת ּו ◌ִחין ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רכי ◌ַ ּ◌ְ
מעונוֹ ◌ָתיו ◌ְ ּבעוֹ ד ◌ַדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֲ
עתים ׁ ◌ֶשה ּוא
המ ◌ְצאוֹ ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ .י ׁש ◌ִ ּ◌ִ
אמר )ישעיה נה( ◌ִדּ ◌ְ ׁ
הדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ ,,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ַ ◌ֶ
רש ּו ה' ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָּ
והרי
אמר ◌ַר ◌ִּבי ּ◌ַת ◌ְנח ּום ◌ָ ּכֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,,
והאם ◌ָ ◌ַ
עתים ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָרחוֹ קִ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ָקרוֹ בֵ◌ ְ◌ ,וי ׁש ◌ִ ּ◌ִ
באמת?
יקראה ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
קראיו ◌ְ ֹ
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמה( ◌ָקרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
יקראה ּו
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ממ ׁ ◌ְש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ֹ
מס ◌ֵ ּי ◌ַע לוֹ ַ◌ּ ִ◌ ,
הפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ
אמרָ◌ ּ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
שה.
יע ◌ֶ ׂ
ועם ◌ָ ּכל ◌ֶזה ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ְרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
באמתִ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
יראיו ◌ַ ◌ֲ
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 Iזוהר תהלים I

I

הק ׁ ◌ִשיב
לפניוְ◌ ִ◌ .
וצוח ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ַ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשבּ ,ו ◌ָבא ◌ָ ◌ָ
למלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
◌ָמ ׁ ◌ָשל ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וח,
השיב לוֹ  .ה ּוא צוֹ ◌ֵ ◌ַ
.אמר ◌ְוא ◌ֵ ׁ ◌ִ
לכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
המ ◌ֶלָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ◌ֶ
מש ּ◌ְמ ׁ ◌ָשיו
אמר ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
האי ׁשְ◌ ָ◌ .
הל ,אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ִ
מקשיב ◌ְו ׁשוֹ ◌ֵתקַ◌ ָ◌ .
ְוהמ ◌ֶלִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ֶּ
אמר
לעני ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָדּ ◌ָבר? ◌ָ ◌ַ
בת ◌ֶ ◌ָ ◌ִ
הש ◌ְ ּ◌ָ
למה א ◌ֵ ׁ ◌ַ
לפני ◌ַ ּ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶל :,מוֹ ◌ֵרנ ּוָּ◌ ָ◌ ,
אבל ה ּוא ◌ָר ׁ ◌ָשע
והקש ◌ְב ּ◌ִתי לוֹ ָ◌ ֲ◌ ,
.אמר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
מעתי ◌ָ ּכל ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
להםָ◌ ׁ :ש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
ולחבריו
אמר ּו לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ָ ◌ְ
שוֹ ת ◌ְרצוֹ נוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
לע ׂ
ואינוֹ ◌ְ ◌ַ
לפניֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
כדאי ◌ַ ◌ֲ
ואעשה
לפני ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
ויבא ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רעיםֹ ָ◌ ְ◌ ,
יהיה ◌ָ ◌ִ
מ.מי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
רבוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עמים ◌ַ ּ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
יח ◌ָ ּב ◌ֶהםּ ָ◌ .כ:
מש ◌ִגּ ◌ַ
איני ◌ַ ׁ ◌ְ
הש ◌ִגּ יח ּו ◌ִביּ ָ◌ .כ ◌ֵעת ◌ֵ ◌ִ
עמ ◌ֶהם טוֹ בְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
יקראה ּו
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌4
לכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
קראיו ◌ְ ֹ
לכל ְֹ ◌ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ָ◌ -קרוֹ ב ה' ◌ְ ◌ָ
לזה ◌ָ ּכת ּוב
שה ◌ְרצוֹ נוֹ ֶ◌ ָ◌ ,
למי ׁ ◌ֶשה ּוא עוֹ ◌ֶ ׂ
אבל ◌ְ ◌ִ
להםָ◌ ֲ◌ ,
מע ◌ָ ◌ֶ
ושוֹ ◌ֵ ◌ַ
באמתׁ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
יעם.
יש ◌ַמע ◌ְויוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵ
ועתם ◌ִ ׁ ◌ְ
ואת ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יעשה ◌ְ ◌ֶ
יראיו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
)שם( ◌ְרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ

ּדיקים ַּבּדֹור
ׁשלׁשים ַצ ִ ִ
ְ ִֹ
יעשׂ ה וגו' )קמה ,יט( :
יראיו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ְרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יהיה
יהיה )בראשית יח( ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
היה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואברהם ◌ָ ֹ
השמטות סי' יז([ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וראה עוֹ ◌ָלם
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יצא ◌ַ ◌ִ ּ
אחד ◌ָ ◌ָ
שים .יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
גימטר ◌ָ ּיא ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אלעזר ◌ְּבנוֹ ּ ,בֹא
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
ונסת ּ◌ֵתם אוֹ רוֹ ַ◌ ָ◌ .
ואפלַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חש ּוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ׁ
ְונראה ◌ָמה רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ָ ּ
אחד
מלאָ◌ ֶ◌ ,
מצא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הלכ ּו ּו ◌ָ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ ָ◌ .
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
]זוהר חדש פ' וירא )דף לג .בראשית
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I

רבי
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
מפיוַ◌ ָ◌ .
אש ◌ִ ּ ◌ִ
להבוֹ ת ◌ֵ ׁ
להר ◌ָגּ דוֹ לּ ,ומוֹ ◌ִציא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֲ
ׁ◌ֶשדּ וֹ ◌ֶמה ◌ְ ◌ַ
להחריב
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אמר לוֹ ִ◌ ֲ◌ :
לעשוֹ ת? ◌ָ ◌ַ
אתה רוֹ ◌ֶצה ◌ַ ◌ֲ ׂ
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ,מה ◌ַ ◌ָּ
יקים ◌ַּבדּ וֹ רֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכ,
צדּ ◌ִ
שים ◌ַ ◌ִ
◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש6א ◌ְמצ ּו ◌ִיים ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
יהיה
יהיהֶ◌ ְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואברהם ◌ָ ֹ
אברהםָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
ממ,,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןּ ְ◌ :ב ◌ַב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשה ◌ִ ּ◌ְ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִּ
שים ◌ֵהםַ◌ ָ◌ .
גימטר ◌ָ ּיא ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
◌ְּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ואמר לוֹ ַּ◌ :בר יוֹ ◌ַחאי ◌ָמצוּ י ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶ ◌ֱ ֹ
◌ֵלֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר לוֹ ִ◌ :ר ּבוֹ ן
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ אַ◌ ָ◌ .
לאַ◌ $ההוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ָ
הלַ◌ּ ַ◌ 5
◌ָ ◌ַ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
)אמר ◌ִלי ◌ַּבר יוֹ ◌ַחאי? ◌ָ ◌ַ
לפניַ◌ $מה ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ,גּ לוּ י ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ואל ּ◌ַת ׁ ◌ְש ◌ִגּ יח ◌ְּב ◌ַבר יוֹ ◌ַחאי.
חריב ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּברוּ  $הוּ אֵ◌ :לַ◌ּ $ת ◌ֲ ◌ִ
תל,,
אמר לוֹ ִ◌ :אם א ◌ֵ ◌ֵ
לאַ◌ ָ◌ .,
המ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
ראה ◌ַ ◌ִ ּ
◌ְ ּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבאָ◌ ָ◌ ,
ותהיה ◌ַ ּב ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶשל
.מיםֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תכ ◌ֵנס ◌ַל ◌ָ ◌ַ
עליֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ִ ◌ָ ּ
זרני ◌ָ ◌ֶ
גּ וֹ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ואם
אמר לוֹ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֹ ֱ◌ ,
כש ּ◌ִת ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ועזאלּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
עזא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ
הרי ◌ָ ּכת ּוב
ש ◌ִריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יקים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםָ◌ ,אז ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ֶע ◌ְ ׂ
צדּ ◌ִ
שים ◌ַ ◌ִ
◌ֵאין ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
עש ◌ָרה,
עש ◌ִריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ֲ ◌ָ ׂ
ואם ◌ֵאין ◌ֶ ◌ְ ׂ
העש ◌ִריםִ◌ ְ◌ .
אעשה ◌ַּב ◌ֲעב ּור ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ׂ
א ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ ׂ
עש ◌ָרה -
העש ◌ָרהִ◌ .אם ◌ֵאין ◌ֲ ◌ָ ׂ
אש ◌ִחית ◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ׂ
ְואחר ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב א ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ַ
בניֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ּכָּ◌ ,כת ּוב )דברים יט( ◌ַעל ּ ◌ִפי ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים
אני ּו ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֲ ◌ִ
ואין ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶ ◌ָ ּ
דבר
אלא עוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים לג( ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
עדים ◌ָיק ּום ◌ָדּ ◌ָברֵ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ִ
ואני ה ּוא,
אחדִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
הרי ◌ֵי ׁש ◌ֶ ◌ָ
ואם ◌ֵאין ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ֵ◌ ֲ◌ -
נעש ּו ◌ְוכ ּו'ִ◌ ְ◌ .
מים ◌ַ ◌ֲ ׂ
ה' ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
יצא קוֹ ל ◌ִמן
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי י( ◌ְ ◌ַ
וצ ◌ִדּ יק ◌ְיסוֹ ד עוֹ ◌ָלםּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
חלקּ ִ◌ ַ◌ ,,
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
ואמרְ◌ ׁ ַ◌ :
ה.מים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עליּ ָ◌ ,כת ּוב )תהלים
ודּ אי ◌ָ ◌ֶ
למטהּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ַ
ואתה ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
גּ וֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למעלהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
מבטל ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יעשה.
יראיו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
קמה( ◌ְרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ

f
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יהו :
נפשי ¤את § ¨Ÿ
הללי © § ׁ ¦
יה © § ¦
א ©§
הלל ּו¨ ּ
לאהי
אזמ¨רה © ¥
יהו  ּ§ב ©ח ּ¨יי §ּ © £
אהללה § ¨Ÿ
ב ¨§©£
ש ¥אין
אדם ׁ¤
בנדיבים ּ§ב ¤בן ¨ ¨
בטח ּו ¦ § ¦ ¦
 ּ§בעוֹ ¦די :ג ©אל ּ¦ת § §
לוֹ § ׁ
לאדמתוֹ ּ©ב ּיוֹ ם ©הה ּוא
ישב § © § ¨
תש ּו ¨עה :ד ּ¥ת ¥צא ר ּוחוֹ ¨ ׁª
עזרוֹ ¦שׂ §ברוֹ ©על
יעקב ּ§ב § ¤
ש ¥אל © Ÿ £
אש¥רי ׁ¤
נתיו :ה © ׁ §
עש ּת¨ Ÿ Ÿ
אבד ּו § ׁ ¤
¨ §
וארץ ¤את ©ה ּ¨ים
מים ¨ ¨ ¤
עשׂ ¤ה ׁ¨ש © ¦
אהיו  :ו Ÿ
יהו  ¡ ¨
§ ¨Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

למכת חרב
הללי נפשי )קמו ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמו[ זה המזמור הוא לאמר
להכאת חרב.
I
 Iזוהר תהלים I
I

אלהיו
ׂשברֹו ַעל ה' ֱ ֹ ָ
ּבעזרֹו ִ ְ
יעקב ְ ֶ ְ
ׁשאל ַ ֲ ֹ
ׁשרי ֶ ֵ
ַא ְ ֵ
עזרוֹ וגו' )קמו ,ה( :
יעקב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
אש ◌ֵרי ׁ ◌ֶש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ׁ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קמו(
מענ ּוָ◌ ּ .פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חדש ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
קצ"חָ◌ [(.דּ ◌ָבר ◌ָ ◌ָ ׁ
יעקב,
וכי ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אהיוִ◌ ְ◌ .
ש ◌ְברוֹ ◌ַעל ה' ◌ֱ ◌ָ
עזרוֹ ◌ִ ׂ
יעקב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ
אש ◌ֵרי ׁ ◌ֶש ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַ ׁ ◌ְ
יצחק? ◌ֶ ◌ָּ
יעקבִ◌ ,מּ .ום
אלא ◌ֵאל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אברהםְ◌ ,וא ◌ֵאל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְוא ◌ֵאל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בא ּמוֹ ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ַרח ◌ִ ◌ִּ
והל,
אחיו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
פני ◌ָ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
אביו ◌ְוא ◌ְ ◌ִ
בטח ◌ְּב ◌ָ ◌ִ
עקב א ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
עבר ּ◌ִתי
במקלי ◌ָ ◌ַ ◌ְ
אמר )בראשית לב( ◌ִּכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
יחידי ◌ְ ּב ◌ִלי ◌ָממוֹ ןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ּ
ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם כח(
◌ֶאת ◌ַה ◌ַי ◌ְר ◌ֵדּ ן ◌ַה ◌ֶזהְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ּב ◌ַטח ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,
פני
והכֹל ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ִמ ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
מרני ◌ְוגוֹ 'ּ ַ◌ ְ◌ .
אהים ◌ִע ◌ָּמ ◌ִדי ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ַ ◌ִ
יהיה ◌ֱ ◌ִ
◌ִאם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
ש ◌ְברוֹ ְ◌ ,וא
ש ◌ְברוֹ ◌ַעל ה' ◌ֱא ◌ָהיוׂ ִ◌ .
ונתן לוֹ ׂ ִ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ש ◌ְברוֹ ◌ֶ ◌ָּ
אלא
קרי ◌ִ ׂ
ש ◌ְברוֹ ַ◌ .אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
בטחוֹ נוֹ ֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ִ ׂ
קותוֹ ◌ְוא ◌ִ ◌ְ
אמר ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
לה.בר ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַעל
עצמם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
בר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לש ּ ֹ
יקים ◌ִ ׁ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ְברוֹ ֶ◌ ׁ ,שנּ וֹ ◌ַח ◌ַל ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
]זוהר שמות פ' ויקהל )דף
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מש ּ¨פט
עשׂ ¤ה ¦ ׁ §
אמת §לעוֹ ¨לם :ז Ÿ
ה'מר ¡ ¤
אשר ּ¨בם © ¥ Ÿ
ואת ּ¨כל ¤ׁ £
§¤
¨ׁ £
מתיר
יהו  © ּ¦
עבים § ¨Ÿ
לר ¦ ¥
לחם ¨ §
נתן ¤ ¤
לעש ּו ¦קים ¥ Ÿ
זקף
יהו  ¥ Ÿ
עורים § ¨Ÿ
קח ¦ § ¦
יהו  ּפ© ¥ Ÿ
£אס ּו ¦רים :ח § ¨Ÿ
יקים :ט § ¨Ÿ
צדּ ¦
אהב © ¦
יהו  ¥ Ÿ
ּ§כפ ּו ¦פים § ¨Ÿ
יהו 
רש ¦עים
ודר § ׁ¨
ואלמנה §יעוֹ ¥דד § ¤ ¤
ׁש¥ Ÿמר ¤את גּ¦ ¥רים ¨יתוֹ ם § © § ¨ ¨
אהי  ¦צ ּיוֹ ן
יהו  §לעוֹ ¨לם ¡ © ¦
ימ § ¨Ÿ
יע ּו¥ת :י ¦ §
§©
יה:
ודר © §
לדר ¨ Ÿ
§ Ÿ
הלל ּו¨ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

עלי,
אמר )תהלים מד( ◌ִּכי ◌ָ ◌ֶ
היוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והכל ◌ַעל ה' ◌ֱא ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ֶברֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
עקבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב
חרפהְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
שאנ ּו ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
עליָ◌ ,נ ◌ָ ׂ
הרגנ ּו ◌ָכל ◌ַה ּיוֹ םִּ◌ .כי ◌ָ ◌ֶ
ֹ ◌ַ ◌ְ
ראה
הגּ ל ּות ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ִש ◌ְברוֹ ן ◌ַ ◌ָ
מצריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
יש ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יעקב ◌ִּכי ◌ֵ ׁ
◌ַו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ַ ◌ֲ ֹ
יעקב
בני ◌ַ ◌ֲ ֹ
חזקוֹ ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ .ו ◌ְ ◌ֵ
ושם ◌ָ ◌ְ
מצריםׂ ָ◌ ְ◌ ,
היה לוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
האמ ּו ◌ָנה ׁ ◌ֶשל
הש ּ◌ַתנּ ּו ◌ִמ ּתוֹ  ,סוֹ ד ◌ָ ◌ֱ
הגּ ל ּות ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
סבל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ְ
תיהםּ ,ו ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
רגיל ◌ַ ּב ◌ָגּ ל ּות
היה ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ֲאבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
פיהם.
◌ְ ּב ◌ִ ◌ֶ
ואמר ּו ◌ִלי' ◌ַמה' ◌ְ.מוֹ ' ◌ַמה'.
משה) ,שמות ג( ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב ◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
למים
מכ ◌ִירים אוֹ תוֹ ◌ְוא ׁ ◌ְש ◌ָכח ּוה ּו ◌ְלעוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ַ ◌ִּ
הגּ ל ּות ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
ְוסבל ּו ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ
זוֹ ◌ִכים ◌ִ ◌ְ ◌ּ 4
ואתם ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים
רביםֶ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
לנסים ּו ◌ְלאוֹ תוֹ ת ◌ַ ◌ִ ּ
לגאלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ ּ◌ִ
למקוֹ ם ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ממקוֹ ם ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ ,ש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ
בלים ◌ֶאת ׁ ◌ֶש ◌ֶבר ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ◌ָּ
לכם
שוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
לע ׂ
וכ ◌ָּמה ׁ ◌ֶש ◌ַ ּז ◌ָ ּכ ◌ִאים ◌ַ ּ◌ֶ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ,על ◌ַ ◌ַ
אתם ◌ַ ◌ֲ
הלכ ּו ◌ָּ◌ 4
אחד.
כלם ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
הבאְ◌ ָ◌ .
לח ◌ֵ ּיי ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
זכ ּו ◌ְ ◌ַ
וש ּ◌ִת ◌ְ ּ
פרקן ◌ְ ׁ ◌ֶ
◌ ּ ◌ִִנסים ּו ◌ָ◌ ְ◌ 4
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נעים
זמ¨רה ¡ ¥
יה ּ¦כי טוֹ ב © ּ§
א ©§
הלל ּו¨ ּ
אהינ ּו  ּ¦כי ¨ ¦
נדחי
יהו  ¦ § ¥
תהלה :ב ּבוֹ ¥נה §יר ּו ׁ¨ש ©¦לם § ¨Ÿ
נאוה § ¦ ּ¨
¨ ¨
לע § ּצבוֹ ¨תם:
לשב ּו¥רי ¥לב ּו § © ּ¥
הרפא ¦ ׁ §
יכ ּ¥נס :ג ¨ ¥ Ÿ
ראל § ©
ישׂ ¨ ¥
¦ §
מחב ׁש § ©

I

 Iשימוש תהלים I

I

לנשיכת נחש
הללויה כי טוב )קמז ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמז[ לאמרו למי
שנשכו נחש.

I

 Iזוהר תהלים I

I

הּמתים
ּותחּית ַ ֵ ִ
ּגלּיֹות ְ ִ ַ
והּקּבּוץ ָ ֻ
ּגאּולה ְ ַ ִ
סדר ַה ְ ָ
ֵֶ
לים ה' ◌ְוגוֹ ' )קמז ,ב( :
ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עתיד ◌ַ ◌ָ ּ
עמוֹ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ֹ
ּו ◌ְב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
לפקד ◌ֶאת ◌ַ ּ
ראשוֹ ◌ָנה] .אומר לה הקדוש ברוך
הגּ ל ּות ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
ראל ◌ָּת ׁש ּוב ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ויאמר
התחלהַ◌ ֹ ְ◌ .
קדּ ׁש ◌ִי ◌ָ ּב ◌ֶנה ◌ַּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
לכי ◌ַל ◌ַ ּב ◌ִית ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵּבית ◌ַ ּ◌ִ
הוא[ֵ◌ּ :ת ◌ְ ◌ִ
◌ָל ּה ◌ַ ◌ָ ּ
מרת:
העפרִ◌ .היא ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ְואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא :ק ּו ◌ִמי ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
נש ◌ַרף ◌ָ ּב ◌ֵא ׁשַ◌ .עד
והיכלי ◌ִ ◌ְ ׂ
חרבִ◌ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
יתי ◌ָ ◌ֵ
אלֵּ◌ ?,ב ◌ִ
לאיזה ◌ָמקוֹ ם ◌ֵ ◌ֵ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
ויתקין
ראשוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
קדּ ׁש ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
המ ◌ְ ◌ָ
יבנה ◌ֶאת ◌ֵ ּבית ◌ַ ּ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
תה ◌ִמן
ואחר ◌ָ ּכִ◌ ָ◌ ,
ליםַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קרית ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ויבנה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ההיכל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ַ ◌ֵ ◌ָ
יקים אוֹ ◌ָ ּ
לים ה' ◌ְוגוֹ 'ּ .בוֹ ◌ֵנה
העפרֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמז( ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ויאמר ◌ָל ּה:
יכנּ סַ◌ ֹ ְ◌ .
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נדחי ◌ִי ◌ְ ׂ
ואחר ◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ראשוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לים ◌ָ ּב ◌ִ ׁ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ויכנּ ס ◌ֶאת
מעפר ק ּו ◌ִמי ׁ ◌ְש ◌ִבי ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ַ◌ ִ◌ .
התנערי ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
)ישעיה נב( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
לים ה' ּ ָ◌ -ב ◌ִרא ׁשוֹ ◌ָנה,
ראלֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ָגּ ◌4ל ּיוֹ ת ◌ִי ◌ְ ׂ
מחב ׁש
לשב ּו ◌ֵרי ◌ֵלב ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ואז ◌ָהרוֹ ◌ֵפא ◌ִ ׁ ◌ְ
יכנּ סָ◌ ְ◌ .
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נדחי ◌ִי ◌ְ ׂ
ְואחר ◌ָ ּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ - ,
◌ ◌ַ ◌ַ
ואת ר ּו ◌ִחי ◌ֶא ּ◌ֵתן
וכת ּוב )יחזקאל לו( ◌ְ ◌ֶ
המ ◌ִתיםָ◌ ְ◌ ,
לע ◌ְ ּצבוֹ ◌ָתם ,זוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
תח ◌ַ ּית ◌ַ ◌ֵּ
]זוהר בראשית פ' חיי שרה )דף קלד[(.
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אשר ◌ְּב ◌ּ ַ◌ 4
חקי ּ◌ֵת ◌ֵלכ ּו ◌ְוגוֹ '.
יתי ◌ֵאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ועש ◌ִ
קר ◌ְ ּב ◌ֶכם ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
אמר ◌ַרב
לים ה' )קמז ,ב( ] :זוהר ח"א פ' תולדות )דף קמַ◌ ָ◌ [(:
ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אחד?
אינם ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ִתים ◌ֵ ◌ָ
תח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
יח ּו ◌ְ ◌ִ
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
יוֹ ◌ֵסףִ◌ ְ◌ ,
וכי ◌ְימוֹ ת ◌ַ ◌ָּ
קב ּוץ
לקב ּוץ ◌ָגּ ◌4ל ּיוֹ תּ ִ◌ ,
קדּ ׁש קוֹ ◌ֵדם ◌ְ ◌ִ ּ
.נינ ּוּ ֵ◌ ,בית ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ  ,אֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
האחרוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌4כ ◌ָּלם.
המ ◌ִתים ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
המ ◌ִתיםּ ,ו ◌ְ ◌ִ
לתח ◌ַ ּית ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָגּ ◌4ל ּיוֹ ת קוֹ ◌ֵדם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
תח ◌ַ ּית ◌ַ ◌ֵּ
ראל
יש ◌ָ ◌ֵ
נדחי ◌ִ ◌ְ ׂ
לים ה' ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמו( ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ַ
תח ◌ַ ּית
לעצבוֹ ◌ָתם .זוֹ ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ
מחב ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יכ ◌ֵנּ סָ◌ .הרוֹ ◌ֵפא ◌ִל ׁ ◌ְשבוּ ◌ֵרי ◌ֵלב וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ְ ◌ַ
מתיהםּ .בוֹ ◌ֵנה
הרפ ּו ◌ָאה ◌ִל ׁ ◌ְשב ּו ◌ֵרי ◌ֵלב ◌ַעל ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
המ ◌ִתים ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ָ ◌ְ
◌ַ ◌ֵּ
לים ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
לשב ּו ◌ֵרי
והרוֹ ◌ֵפא ◌ִ ׁ ◌ְ
יכנּ סָ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ש ◌ָ ◌ֵ
נדחי ◌ִי ◌ְ ׂ
ואחריו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
חלהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הכל.
אחרוֹ ן ◌ַעל ◌ַ ּ ֹ
◌ֵלב ◌ַ ◌ֲ

ּבלי
אחד ְ ִ
רגע ֶ ָ
אפּלּו ֶ ַ
ֹולם ֲ ִ
לעמד ָּבע ָ
יכֹולים ַ ֲ ֹ
ׁשהאיברים ֹלא ְ ִ
ְּכמֹו ֶ ָ ֵ ָ ִ
יׂשראל
ּבלי ִ ְ ָ ֵ
ֹולם ְ ִ
לעמד ָּבע ָ
יכֹולים ַ ֲ ֹ
ּכּלם ֹלא ְ ִ
הע ִּמים ֻ ָ
ֵלבָּ ,כַ ָ 3
אמר
לים ה' ◌ְוגוֹ ' )קמז ,ב( ] :זוהר במדבר פ' פנחס )דף רכ"אַ◌ ָ◌ [(.
ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מהמנוֹ ◌ָרה
.מעתי ◌ֵ ◌ַ ּ◌ְ
אחד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
דבר ◌ֶ ◌ָ
רתי ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
נזכ ◌ְ ּ◌ִ
אבאַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ַרבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ ◌ִ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
לפניו
אחד ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אליעזר .יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
רבי ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
מ.מוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
.מע ◌ִ ◌ְ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ
לתב ◌ַע
אני רוֹ ◌ֶצה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ש ◌ְּב ◌ָעיוֹ ת ◌ֲ ◌ִ
זקןָ◌ ׁ ,ש ׁ
זקן ◌ָ ◌ֵ
ואמר לוֹ ֵ◌ ָ◌ :
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
גּ וֹ י ◌ֶ ◌ָ
אחר,
מקדּ ׁש ◌ַ ◌ֵ
לכם ◌ֵ ּבית ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מרים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ּב ◌ֶנה ◌ָ ◌ֶ
אתם אוֹ ◌ְ ◌ִ
אחתֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ֶ
ממַ◌ ַ◌ .,
◌ִ ּ◌ְ
להבנוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
בית ׁ ◌ֵש ◌ִני.
ראשוֹ ן ּו ◌ַ ◌ִ
עמים ּ ַ◌ -ב ◌ִית ◌ִ ׁ
אלא ◌ַרק ּ ◌ַפ ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
ַוהרי א ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
והרי ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
תמצא ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ַּב ◌ִית ׁ ◌ְש ◌ִלי ׁ ◌ִשי )ובית רביעי( א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
.היה לוֹ
הרי ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָ ּב ּ◌ֵתי
נבנ ּוּ ,ו ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ֵאין ּבוֹ יוֹ ◌ֵתרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
להבנוֹ ת ◌ְּכ ◌ָבר ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
הב ◌ִית
יהיה ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ַ ּ
וכת ּוב )חגי ב( ◌ָגּ דוֹ ל ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הפס ּוקָ◌ ְ◌ ,
להם ◌ַ ּ ◌ָ
קרא ◌ָ ◌ֶ
ראל ◌ָ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ּ
אתם
מרים ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֶ
אתם אוֹ ◌ְ ◌ִ
הרא ׁשוֹ ןְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ֶ
האחרוֹ ן ◌ִמן ◌ָ ◌ִ
◌ַה ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
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העמיםִ◌ .מי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּקרוֹ ב
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
העליוֹ ן יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
למ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ֶּ
דחק,
פחדּ ְ◌ ,ב ◌ִלי ◌ַ
צערּ ְ◌ ,ב ◌ִלי ◌ַ ◌ַ
מח )יותר( ּ◌ָת ◌ִמידְּ◌ ,ב ◌ִלי ◌ַ ◌ַ
ש ◌ֵ ◌ַ
למ ◌ֶל ,ה ּוא ◌ָ ׂ
◌ַ ּ◌ֶ
מכל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם,
ביגוֹ ן ◌ָּת ◌ִמיד יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
בדחק ּו ◌ְ ◌ָ
צער ּו ◌ְ ◌ַ
אתם ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
ַוהרי ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
למ ◌ֶל,
צער ◌ְ ◌ַ
התקרב ◌ַ ◌ַ
ְולנ ּו א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ָ
ודחק ◌ְ ◌ָויגוֹ ן ◌ְּכ ◌ָללָ◌ .אנ ּו ◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ֶּ
אבל
ודחקֶ◌ ֵ◌ ,
צער ◌ְ ◌ַ
לכם ◌ַ ◌ַ
ולכן ◌ֵי ׁש ◌ָ ◌ֶ
ממנּ ּוֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וא ּ◌ֶתם ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִ ּ◌ֶ
העליוֹ ןַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
טרפוֹ ת
נבלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ
כלים ◌ְ ◌ֵ
אתם א אוֹ ◌ְ ◌ִ
.אין ◌ָלנ ּוְ◌ .ועוֹ דֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ְָויגוֹ ןַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ֵ
כלים ◌ָ ּכל
בריא ּותָ◌ .אנ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
יהיה ◌ִּב ◌ְ ◌ִ
פכם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
בריאים ◌ְוג ּו ◌ְ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
איברינ ּו
וכל ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
בריא ּותָ◌ ְ◌ ,
כח ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ
חזקים ◌ְּב ֹ ◌ַ
ואנ ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ַמה ◌ֶ.רוֹ ◌ִציםָ◌ ְ◌ ,
כליםּ ָ◌ ַ◌ ,
רעים
חלאים ◌ָ ◌ִ
חל ׁ ◌ִשים ◌ּ4כ ◌ְּל ◌ֶכם ◌ֶ ּב ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
וא ּ◌ֶתם ׁ ◌ֶש6א אוֹ ◌ְ ◌ִ
עמדםַ◌ ְ◌ .
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אהיכם
אתכם ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
העמיםַ◌ .עם ׁ ◌ֶש*וֹ ◌ֵנא ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ּו ◌ְב ׁ ◌ֶש ◌ֶבר יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
אש ◌ַמע אוֹ ◌ְתְ◌ ,וא
דברֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ֶ ׁ ◌ְ
אמר ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
זקןַ◌ ,אל ּתֹ ◌ַ
זקן ◌ָ ◌ֵ
כלֵ◌ ָ◌ .
◌ַ ּב ּ ֹ
ונעשה ◌ַגל
יח ּבוֹ ׂ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והש ◌ִגּ ◌ַ
עיניו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אלעזר ◌ֵ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הרים ◌ַ ◌ִ ּ
ממִ◌ ֵ◌ .,
אקבל ◌ִ ּ◌ְ
◌ֲ ◌ַ ◌ֵּ
עצמוֹ ת.
ׁ◌ֶשל ◌ֲ ◌ָ
אדנינ ּו
ואמר) ,תהלים ח( ה' ◌ֲ ◌ֵ
בכהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ראשוֹ ּו ◌ָ ◌ָ
החזיר ֹ ׁ
רגזוֹ ִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
◌ֵ ּכ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ָנּ ח ◌ָ ◌ְ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש,
כ ◌ַח ◌ַ ◌ֵ
חזק ּ ֹ
הארץַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ָ ◌ָ
אדּ יר ׁ ◌ִש ◌ְמּ ְ◌ ,ב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָמה ◌ַ ◌ִ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין ◌ְלָ◌ ,דּ ◌ָבר
ברי ◌ַ ּ
חביבים ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
וכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הארץַ◌ ְ◌ ,
חזק ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
קטן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַב ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש6א
ואין ◌ְלָ◌ ,דּ ◌ָבר ◌ָ ◌ָ
בתוֹ ◌ָרהֵ◌ ְ◌ ,
תמצא ◌ַ ּ
קטן ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ברים ◌ֵ ּ
מפי ◌ַ ◌ָ ּ
.אל אוֹ תוֹ ◌ָר ׁ ◌ָשע,
אל ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואְ◌ .דּ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ָָיצא ◌ִ ּ ◌ִ
הרקיע
יבת ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
הרי ◌ִ ּבי ׁ ◌ִש ◌ַ
ואמר ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
אל ◌ָ ּיה ּוַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ֶאת ◌ֵ ◌ִ
אל ּ◌ִתי יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
אני ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ִ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
וכֶ◌ ,זהֶ◌ ׁ :ש ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ְ◌ .
הסת ◌ְדּ ר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
רצה ◌ַ ◌ָ ּ
מלאכים
ארץ ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לעשוֹ ◌ָתם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ֲ ׂ
צרים ◌ָ ◌ָ
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ּ◌ִ
לבנוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
ורצה ◌ִ ◌ְ
מעלהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להם ◌ַ ּב ◌ִית ◌ָקדוֹ ׁש ּו ◌ְלהוֹ ◌ִרידוֹ
ראלִ◌ ְ◌ ,
יש ◌ָ ◌ֵ
ולנטע ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ׂ
הרקיעים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ ◌ַ
מתוֹ ְ◌ ׁ ,ש ◌ֵמי ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ּ
נציב ◌ָקדוֹ ׁשְּ◌ ,כמוֹ
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ותט ◌ֵעמוֹ ◌ְ ּב ◌ַהר
מעלהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שמות טו( ּ◌ְת ◌ִ ◌ֵ
הדּ מ ּות ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
באמוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
בתָ◌ ּ ,פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
איזה ◌ָמקוֹ םּ ְ◌ .ב ◌ָמכוֹ ן ◌ְל ׁ ◌ִש ◌ְ ּ◌ְ
ַנחלתְּ◌ .,ב ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
עלת ה'ּ ְ◌ .באוֹ תוֹ
עלת ה' ֶ◌ -זה ◌ַ ּב ◌ִית
לש ◌ְב ּ◌ְתָ◌ ּ ,פ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
אחרָ◌ .מכוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ִ
אתה ה'ְ◌ ,וא ◌ַ ◌ֵ
עלת ◌ַ ◌ָּ
ׁ◌ֶש ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ִראשוֹ ןְּ◌ ִ◌ .
אמנ ּות
ידיֶ◌ - ,זה ◌ַּב ◌ִית ׁ ◌ֵש ◌ִניּ .ו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
דש ה' ּכוֹ ◌ֲננ ּו ◌ָ ◌ֶ
מק ◌ָ ׁ
◌ ׁ
ניהם ◌ָּ◌ 4
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵהם.
והכניס ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
דבר ֵ◌ -מת ּוִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לפניו ◌ַ ּב ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
מ-הר ◌ִגּ יז ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ֶ ◌ִ ◌ְ
נבנה ◌ַעל
והב ◌ִית ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לארץ) ,למדו מעשיהם( ◌ְ ◌ַ ◌ַ ּ
ניהם ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶאת ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
עשה
דע ׁ ◌ֶש ◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
היה יוֹ ◌ֵ ◌ַ
מה ◌ָ ◌ָ
עמדּ .ו ׁ ◌ְש ֹ
ולכן א ◌ָ ◌ַ
אדםֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְֵידי ◌ָ ◌ָ
אמר) ,תהלים קכז( ◌ִאם ה' א
ועל ◌ֶזה ◌ָ ◌ַ
יעמדַ◌ ְ◌ ,
אדם א ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֶזה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
עמידה.
הרי ◌ֵאין לוֹ ּבוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
עמל ּו בוֹ ◌ָניו ּבוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
בית ׁ ◌ָש ◌ְוא ◌ָ ◌ְ
ִיבנה ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֶ
לבנוֹ תְ◌ ,וא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והצטרכ ּו ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ
החטאְ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עזרא ◌ָגּ ◌ַרם ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
ימי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ִּב ◌ֵ
היתה ּבוֹ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא א
עכשו ◌ִּב ◌ְ ◌ַנין ◌ָ ◌ִ ׁ
ועד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
עמידהַ◌ ְ◌ .
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ולעתיד ◌ָלבא ◌ָ ּכת ּוב )שם קמז( ּבוֹ ◌ֵנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָשלם ה'.
היה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםִ◌ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאין
מחכיםְ◌ ,וא ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַנין ◌ָ ◌ָ
לבנין ◌ֶזה ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
אחרּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ְוא ◌ַ ◌ֵ
בית ׁ ◌ֵש ◌ִני יוֹ ◌ִריד אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
ראשוֹ ן ּו ◌ַ ◌ִ
עמידה ◌ְּכ ◌ָללּ ַ◌ .ב ◌ִית ◌ִ ׁ
לוֹ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בית ׁ ◌ֵש ◌ִני
כס ּויּ ,ו ◌ַ ◌ִ
ראשוֹ ן ◌ְ ּב ◌ִ ּ
מלמעלהּ ַ◌ .ב ◌ִית ◌ִ ׁ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
יהיה ◌ְ ◌ִ ּ
לכל
ראה ◌ְ ◌ָ
קרא ◌ַ ּב ◌ִית ׁ ◌ֵש ◌ִניֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ֶ
בגל ּויֶ◌ ׁ ,ש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
◌ְּב ◌ִג ּל ּוי .אוֹ תוֹ ◌ַ ּב ◌ִית ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
למה ּו ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ֵּ
אמנ ּות ◌ַ ◌ָ ּ
הלב
חדוה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ָּ◌ 4
עמידה.
◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
למעלהַ◌ ,על ◌ַגּ ב אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִ ּ
גל ּוי.
עלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כס ּוי ◌ָ ◌ָ
ראשוֹ ן ◌ְּב ◌ִ ּ
אוֹ תוֹ ◌ַּב ◌ִית ◌ִ ׁ
ענני ◌ָכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ּסוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוכל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִ ◌ְירא ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ
בבים ◌ַעל ◌ַגּ ב אוֹ תוֹ
ׁ◌ֶש ◌ְּב ◌ִ ּ
טמיר
מעשה ◌ָ ◌ִ
ראשוֹ ן ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
יהיה ◌ַ ּב ◌ִית ◌ִ ׁ
עננים ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
גל ּויּ .ו ◌ְבתוֹ  ,אוֹ ◌ָתם ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
מחכים.
לבנין ◌ֶזה ◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ה.מיםּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ֶלה ◌ַעד ר ּום ◌ְּכבוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
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היה ◌ָבעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ִ ּ
לים א
אפל ּו ◌ִעיר ׁ ◌ֶשל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
עכשו א ◌ָ ◌ָ
ועד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
אהיה ◌ָּל ּה
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
הרי ◌ָ ּכת ּוב )זכריה ב( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אדםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
אמנ ּות ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֶ
תהיה ◌ָּ◌ 4
לעיר ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ּכּ ָ◌ - ,כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
סביב ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .אם ◌ְ ◌ִ
אש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ4נאם ה' חוֹ ◌ַמת ◌ֵ ׁ
ראש
להיוֹ ת ◌ָ ּב ֹ ׁ
הרי ◌ָרא ּוי ◌ִ ◌ְ
מעשה ◌ֶזה ◌ֲ ◌ֵ
הב ◌ִיתֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ִדּ ּי ּור ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ .ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ַ ּ
והסת ◌ֵּלק ◌ַעד ◌ְלסוֹ ף ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ַ ּב ◌ְגּ ◌ָּ◌ 4
אלה
צריםַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ִ ּ◌ִ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְצא ּו ◌ִ ◌ְ ׂ
העליוֹ ן
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּו ◌ַדּ אי ◌ָאנ ּו ◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַל ◌ֶּמ ◌ֶלְ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
אלה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
האחרוֹ ◌ָנהְ◌ ׁ .ש ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ַ ◌ֲ
עשה אוֹ ◌ָתם
ראל ◌ָ ◌ָ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
ודּ אי ◌ָ ּכֶ◌ ,זהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
העמים ַ◌ ַ◌ -
מכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
ראל ◌ֵ ּבין ׁ ◌ְש ◌ָאר
ש ◌ָ ◌ֵ
וכֵ◌ ,הם ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֵלב ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ .
האיברים א ◌ְיכוֹ ◌ִלים
האיבריםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
העמיםְּ◌ ,כמוֹ ◌ֵלב ◌ֵ ּבין ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אחד ◌ְּב ◌ִלי ◌ֵלבָּ◌ ,כִ◌ּ ַ◌ ָ◌ $
רגע ◌ֶ ◌ָ
אפלוּ ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ֹ
העמים ◌ּ-כ ◌ָ ּלם א
לעמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ִ ּ
לים ◌ְּבתוֹ $
וכַ◌ $גּ ם ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראלָ◌ ְ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
לעמד ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְּב ◌ִלי ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמצע
ועל ◌ָּכִ◌ $היא ◌ְּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
האיבריםַ◌ ְ◌ ,
הארצוֹ ת ◌ְּכמוֹ ◌ֵלב ◌ְּבתוֹ ִ◌ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ $
ׁ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
האיברים.
◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלםְּ◌ ,כמוֹ ◌ֵלב ◌ְ ּבתוֹ ִ◌ ָ◌ ֵ◌ ָ◌ $
העמים ◌ְּכמוֹ ◌ַ ◌ֵּ
הלב ◌ְ ּבתוֹ ,
מתנהגים ◌ְ ּבתוֹ ְ◌ ׁ ,ש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
וי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
האיבריםֵּ◌ ַ◌ .
וח ◌ָּל ׁשְ◌ ,וה ּוא ◌ִק ּי ּום ◌ָ ּכל
הלב ה ּוא ◌ַרַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
וצרה ◌ְ ◌ָויגוֹ ן ◌ְּכ ◌ָללַ◌ ,רק ◌ַ ◌ֵּ
מצ ◌ַער ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האיברים .א יוֹ ◌ֵ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הלבֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ
דע ◌ִ ◌ַ ּ
◌ַ ◌ִ ּ
התקרב ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ְּכ ◌ָלל,
האיברים א ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה*כלְ◌ ׁ .ש ◌ָאר ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הק ּי ּוםֶ◌ ׁ ,ש ּבוֹ ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
האיברים א
דעים ◌ָדּ ◌ָברּ ָ◌ .כל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
הרי ◌ֵאין ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִק ּי ּום ◌ְוא יוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
מ ◌ַחּ ָ◌ ֶ◌ ,
אלא ◌ַרק
וש ◌ֶכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ.ר ּוי ◌ַ ּב ּ ֹ
חכמה ◌ְ ◌ֵ ׂ
למ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,שה ּוא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ֶּ
◌ַ ◌ֵּ
דעים ◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ .כ,
ממנּ ּו ◌ְוא יוֹ ◌ְ ◌ִ
הלבּ .ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
האיברים ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִ ◌ֶּ
למ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
ממנּ ּו.
הע ּ◌ִמים ◌ְרחוֹ ◌ִקים ◌ִ ּ◌ֶ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ראל ◌ְקרוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ֶּ
וטנּ ּוף
טרפוֹ ת ◌ְ ◌ִ
נבלוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ
כלים ◌ְ ◌ֵ
ראל א אוֹ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
אלה ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
הרי ◌ַ ◌ֵּ
הלב
העמים ּ ָ◌ -כ ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ֵ
קצים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ ׂ
ְולכל ּוּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ
רמשים ◌ִּכ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
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 Iזוהר תהלים I

I

ה ּוא ◌ַרָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
קח
האיברים .א לוֹ ◌ֵ ◌ַ
ועמידת ◌ָ ּכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
מלַ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
וחל ׁשּ ,ו ◌ֶ ◌ֶ
נקי ּו ◌ָבר ּורְ◌ ,וה ּוא ◌ַר,
הדּ םּ ,ו ◌ְמזוֹ נוֹ ◌ָ ◌ִ
וצח ּות ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ
למזוֹ נוֹ ַ◌ ,רק ◌ֵ ּבר ּור ◌ְ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ָּ
וכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
האיבריםָ◌ ְ◌ ,
לכל ◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
יח ◌ְ ◌ָ
מנּ ◌ַ
סלת ◌ַ ◌ִ
מהכלּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַה ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
ְוחל ׁש ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
יחים ◌ָ ּב ◌ֶזהָּ◌ ֶ◌ ,
הכל
סלת ◌ְ ◌ַורע ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ֹ
אלא ◌ָ ּכל ּ ◌ְפ ֹ ◌ֶ
מש ◌ִגּ ◌ִ
האיברים א ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
ועל ◌ֶזה ◌ְּב ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ָאר
להםַ◌ ְ◌ .
חזק ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ָ ◌ֶ
והם ◌ְּב ֶֹ ◌
קחיםֵ◌ ְ◌ ,
לוֹ ◌ְ ◌ִ
רעת.
הצ ◌ַ ◌ַ
ש ◌ֵאת אוֹ ◌ַס ּ ◌ַפ ◌ַחתִ◌ ְ◌ ,
אבעב ּועוֹ תׂ ְ◌ ,
האיברים ◌ֵי ׁש ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
סגיר ּות ◌ַ ◌ָ ּ
אלהָּ◌ ֶ◌ ,
◌ַל ◌ֵּלב ◌ֵאין ◌ְּכל ּום ◌ִמ ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
נקי ּו ◌ָבר ּור ◌ֵ ◌ַ ּ ֹ
אלא ה ּוא ◌ָ ◌ִ
מהכלֵ◌ ,אין ּבוֹ
מ ּום ◌ְּכ ◌ָללּ ָ◌ .כּ ָ◌ ַ◌ ,
נקי
ראלֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
לקח ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ◌ַ
רעיתי
יפה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ועליו ◌ָּכת ּוב )שיר השירים ד( ◌ּ4כ ◌ָ ּלָ◌ ָ◌ ,
ּו ◌ָבר ּור ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ מ ּוםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
באתי
אלוּ א ◌ָ ◌ִ
ואמרּ ִ◌ ,
ּומ ּום ◌ֵאין ◌ָ ּבּ ָ◌ .,בא ◌ַר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסיָ◌ ,נ ׁ ◌ַשק ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מע ◌ֶאת ◌ֶזה ַ◌ -דּ י ◌ִלי.
לש ֹ ◌ַ
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַרק ּ◌ְכ ◌ֵדי ◌ִ ׁ ◌ְ

ּכֹוכבים
למנֹות ַה ָ ִ
יתא ְּספּו ִ ְ
אדם ִ ְ ַ
ׁשּנברא ָ ָ
ֹולם ִמּיֹום ֶ ִ ְ ָ
ּבני ָהע ָ
ִאם ָּכל ְ ֵ
לס ֹּפר
יּוכלּו ִ ְ
ֹלא ְ
כבים וגו' )קמז ,ד( ] :זוהר ח"ב )דף קע"א (:זוהר תורה[
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
מוֹ ◌ֶנה ◌ִ ◌ְ
מס ּ ◌ָפר ◌ַ ּ
כבים ◌ְ ◌ּ ָ◌ 4
יקרא .מונה מספר
לכלם ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
מספר ◌ַ ּ
מוֹ ◌ֶנה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
לכוכבים לכלם שמות יקרא .גדול אדונינו ורב כח לתבונתו
אין מספר .פתח רבי אלעזר ואמר גודל אדונינו ורב כח ,גדול
ורב ועליון הוא הקב"ה ,וכי אין ידוע שהקב"ה גדול ורב כח
הוא ,מה זה שבח שאמר דוד כאן ,ועוד שבכל מקום הוא אמר
)תהלים קמה( גדול ה' ,וכאן אמר גדול אדונינו ,מה הטעם ,אלא
שם שהוא אמר גדול ה' ומהולל מאד ,במדרגה העליונה היה
תהלים ספר חמישי | ל לחודש | מזמור קמז
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אומר רה

וכאן שכתוב גדול אדונינו ,במדרגה התחתונה אמר
שהוא אדון כל הארץ רו מה כתוב קודם מקרא זה ,מונה מספר
לכוכבים לכלם שמות יקרא ,אם כל בני העולם מיום שנברא
אדם יתאספו למנות הכוכבים לא יוכלו לספור ,כמש"כ
)בראשית טו( וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ,והקב"ה
מה כתוב בו מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא ,מפני
מה ,לפי שכתוב גדול אדונינו ורב כח וגו' ,כמו שאין מי יוכל
למנות כוכבי השמים לבד ממנו ,אף כך הוא כתוב בו
ולתבונתו אין מספר רז ובוא וראה כתוב )ישעי' מ( המוציא
במספר צבאם וגו' ,כל חילות ומחנות וכוכבים הקב"ה
מוציאם בשם לכל אחד ואחד ,ולא יגרע אפילו אחד ,כל
הכוכבים והמזלות שברקיעים כלם נתמנו שרים ופקידים
לשמש העולם ,כל אחד ואחד כראוי לו ,ואין לך עשב קטון
בכל העולם שלא ישלט עליו כוכב או מזל ברקיע ,ועל כוכב
ההוא יש ממונה אחד שהוא משמש לפני הקב"ה ,כל אחד
ואחד כראוי לו ,וכל הכוכבים שברקיעים כלם משמשים
לצורך עולם הזה ,וכלם נפקדים לשמש לכל דבר ודבר
שנמצא בעולם הזה ,ואין צומחים ואין גדלים עשבים ועצים
ודשאים וירק השדה אלא בזריחת הכוכבים העומדים כנגדם
ממעל ,ונראים עליהם פנים בפנים לכל אחד ואחד כראוי לו.
זיו הזוהר
רה .לעומת התפארת :רו .לעומת המלכות :רז .שאין שום נברא יכול
להשיג תבונתו ,כי הוא דעתו ודעתו הוא ,והכל נקרא אי"ן סו"ף:
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I

ּכֹוכבים
מסּפר ַה ָ ִ
לתבּונתֹו ְּכמֹו ִ ְ ַ
מסּפר ִ ְ ָ
ֵאין ִ ְ ַ
כ ◌ַח ◌ְוגוֹ '
ורב ּ ֹ
◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּו ◌ְ ◌ַ
כ ◌ַח
ואמר) ,תהלים קמז( ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינוּ ◌ְ ◌ַורב ּ ֹ
קע"אָ◌ ּ [(.פ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ועליוֹ ן ה ּוא ◌ַ ◌ָ ּ
וכי א
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ְ◌ .
◌ְוגוֹ 'ָ◌ .גּ דוֹ ל ◌ְ ◌ַורב ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ידענ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ה ּוא ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ַורב ּ ֹ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
כ ◌ַח? ◌ַמה ּו ׁ ◌ִש ◌ְבחוֹ
ׁ ◌ֶשל ◌ָדּ ◌ִוד ◌ָ ּכאן? ◌ֶ ◌ָּ
וכאן
אלא ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ָמקוֹ ם ה ּוא אוֹ ◌ֵמר ◌ָגּ דוֹ ל ה'ָ◌ ְ◌ ,
הט ◌ַעם? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ׁ ◌ָשם ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ◌ֵמר
אמר ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּוָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ַ
)שם מא( ◌ָגּ דוֹ ל ה' ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 4
עליוֹ ◌ָנה ה ּוא אוֹ ◌ֵמר.
דרגּ ה ◌ֶ ◌ְ
מאדּ ְ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהלל ◌ְ ֹ
תחתוֹ ◌ָנה ה ּוא אוֹ ◌ֵמר,
דרגּ ה ◌ַ ◌ְ ּ
ְוכאן ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּו ּב ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּוְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ
מפס ּוק ◌ֶזה?
למעלה ◌ִ ּ ◌ָ
הארץַ◌ .מה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֲאדוֹ ן ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
כבים ◌ְ ◌ָּ◌ 4
יקראִ◌ .אם ◌ָ ּכל ◌ְ ּב ◌ֵני
לכלם ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
מספר ◌ַ ּ
מוֹ ◌ֶנה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
כבים,
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
למנוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ּ
יתכ ◌ְנּ ס ּו ◌ִ ◌ְ
אדםַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ברא ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
כבים ◌ִאם
הכוֹ ◌ָ ◌ִ
ספר ◌ַ ּ
אמר )בראשית טו( ּו ◌ְ ֹ
א י ּו ◌ְכל ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לספר אוֹ ◌ָתםּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ .
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ?
ּת ּו ◌ַכל ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
כבים ◌ְ ◌ָּ◌ 4
הט ◌ַעם?
לכלם ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לכוֹ ◌ָ ◌ִ
מס ּ ◌ָפר ◌ַ ּ
מוֹ ◌ֶנה ◌ִ ◌ְ
יקראָ◌ .מה ◌ַ ◌ַּ
כ ◌ַח ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵאין
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָגּ דוֹ ל ◌ֲאדוֹ ◌ֵנינ ּו ◌ְ ◌ַורב ּ ֹ
אליוַ◌ ,אף ◌ָ ּכ ,ה ּוא ◌ָ ּכת ּוב ּבוֹ ,
ה.מים ּ ◌ְפ ◌ָרט ◌ֵ ◌ָ
כבי ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מספר ◌ְלכוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
מספר.
ְולתב ּו ◌ָנתוֹ ◌ֵאין ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ
)קמז,

ה( :

]זוהר שמות פ' תרומה )דף
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I

לחסּדֹו
המיחלים ְ ַ ְ
יראיו ֶאת ַ ְ ַ ֲ ִ
ֹוצה ה' ֶאת ְ ֵ ָ
רֶ
יראיו וגו' )קמז ,יא( :
רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הבוֹ ר ◌ְוגוֹ '.
ויריצה ּו ◌ִמן ◌ַ ּ
קרא ◌ֶאת יוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌4
רעה ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ◌ַלח ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
יראיו ◌ֶאת
ואמר) ,תהלים קמז( רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ַ ◌ָ ּ
לחסדּ וֹ ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ַ ◌ָ ּ
יקים,
מתרצה ◌ַ ּב ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִ
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
למעלה
שים ]שלום ועושים[ ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הצ ◌ִדּ ◌ִ
יקים ◌ֵהם עוֹ ◌ִ ׂ
◌ִמּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ ּ
לבעלהּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ,
למטהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְועוֹ ◌ִ ׂ
מכניסים ◌ַּכ ◌ָּלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
שים ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
ראים ◌ִמ ּ◌ֶמנּ ּו
בהם ◌ְ ּבאוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ֵ ◌ִ
מתרצה ◌ָ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
המיחלים
לחסדּ וֹ ִ◌ ,מי ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
שים ◌ֶאת ◌ְרצוֹ נוֹ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ .
◌ְועוֹ ◌ִ ׂ
ילה
הוה אוֹ ◌ֵמר ,אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ּ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
לחסדּ וֹ ? ◌ֱ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
לחסדּ וֹ ,
מצפים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הב ◌ֶקרֵ◌ ,הם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
כש ◌ָ ּבא ◌ַ ּ ֹ
ה.כינהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֶ
מש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ִפים ◌ִעם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ילה ,ח ּוט ׁ ◌ֶשל
מש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ִ ׁ ◌ְ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ַוהרי ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָהּ ִ◌ ,ב ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
ּ
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
עליו ◌ַּביוֹ םַּ◌ ,כ ◌ָ ּכת ּוב )שם מב( יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
נמשָ◌ ָ◌ ,
חסד ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
חסדּ וֹ
ּו ◌ַ ◌ַּ
חסדּ וֹ ? ◌ִמּ .ום
יצ ◌ֶ ּוה ה' ◌ַ ◌ְ
הט ◌ַעם יוֹ ◌ָמם ◌ְ ◌ַ
עמיָ◌ .מה ◌ַ ּ◌ַ
ירה ◌ִ ּ◌ִ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
בל ◌ְ ◌ָ
יראיוְ◌ ,וא
עמיּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכּ ָ◌ ,כת ּוב רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ילה ׁ ◌ִש ֹ
ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ַּל ◌ְ ◌ָ
ירה ◌ִ ◌ִּ
להתפ ◌ֵ ּיס
מתרצה לוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יראיוְּ◌ .כ ◌ִמי ׁ ◌ֶשרוֹ ◌ֶצה ◌ִּב ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ֶאת ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ִ ּב ◌ֵ ◌ָ
האחר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ּ
יראיוְּ◌ .כמוֹ ◌ֵכן יוֹ ◌ֵסף
יראיו ◌ְוא ◌ִ ּב ◌ֵ ◌ָ
עמוֹ ּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ ,רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ּ
בעצב ◌ַ ◌ֵּ
היה ◌ָאס ּור ׁ ◌ָשםֵּ◌ .כ ◌ָיון
הלבֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
עצב ◌ָהר ּו ◌ַח ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
היה ◌ָעצ ּוב ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
]זוהר בראשית פ' מקץ )דף קצד[(:
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I

ויריצה ּוַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ .
רעה ׁ ◌ָש ◌ַלח ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ִבילוֹ ַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌4
ׁ ◌ֶש ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
התפ ◌ְ ּיס ּו לוֹ
ש ּ◌ֵמ ◌ַח ◌ֶאת ◌ַ ◌ֵּ
הלבִ◌ ,מּ .ום
ברים ◌ְל ◌ַ ׂ
מחהְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ִ
ש ◌ְ ◌ָ
ברי ◌ִ ׂ
ְוהחזיר ּו לוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
נפל ◌ְ ּבבוֹ רּ ,ו ◌ְבבוֹ ר
ראשוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ַ
ראהּ ָ◌ ,ב ◌ִ ׁ
בא ◌ְ ◌ֵ
הבוֹ רֹ ּ .
היה ◌ָעצ ּוב ◌ִמן ◌ַ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
אחר ◌ָ ּכ.,
התעלה ◌ַ ◌ַ

הּקדֹוׁש
לפני ַ ָ
ּבּקׁשתֹו ִ ְ ֵ
ׁשּבּקׁש ַ ָ ָ
ּבכל יֹום ַעד ֶ ִ ֵ
סעּודה ְ ָ
התקין ְ ָ
ֹלא ִ ְ ִ
ָּברּו 3הּוא ַעל ְמזֹונֹות
יראיו וגו' )קמז ,יא( ] :זוהר שמות פ' המן )דף ס"ב ע"א([
רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יראיו ◌ֶאת
ואמר) ,שם קמז( רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
אבא ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ִּ
המ ◌ֶל,
דרכי ◌ַ ּ◌ֶ
ללכת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אדם ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לבני ◌ָ ◌ָ
יש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לחסדּ וֹ ַּ◌ .כ ◌ָּמה ◌ֵ ׁ
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ָ ּ
לכ ◌ָּלם,
ברכוֹ ת ◌ְ ◌4
התוֹ ◌ָרה ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ְ ◌ָ
דרכי ◌ַ ּ
וללכת ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
.כת ּוב )ישעיה מט( ◌ִי ◌ְ ׂ
חתוֹ ◌ִניםֶ◌ ׁ .ש ◌ָּל ◌ַ ◌ְ
לעליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מדנ ּוַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
ולת ◌ְ ּ
מיע? ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל
אתפ ◌ָארַ◌ .מה ◌ַּמ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
ודּ אי ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ָ
אתפ ◌ָארַ◌ ַ◌ ,
אשר ◌ְּבָ◌ ּ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ֲ ׁ ◌ֶ
הפ ◌ֵאר
למעלהּ .ו ◌ָמה ◌ַ ּ ◌ְ
מתפ ◌ֵאר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
למ ◌ָּטהַ◌ ,ה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ראל ◌ְ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
◌ִי ◌ְ ׂ
ניח ּ◌ְת ◌ִ ◌ִּ
להתפ ◌ֵארָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּו,
ונים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
הגּ ◌ָ ◌ִ
תחב ◌ִרים ◌ַ ◌ְ
פליןֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ִמ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ׁ ◌ֶש ּלוֹ ? ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמ ◌ִ ◌ַ
ּ
להיוֹ ת! ◌ַמה ◌ֶזה
צריְ◌ ִ◌ ,
היה ◌ָ ◌ִ
יראיו ◌ָ ◌ָ
יראיו ,רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ִ ּב ◌ֵ ◌ָ
רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יראיו? ◌ֶ ◌ָּ
יראיוְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ,מוֹ ◌ִציא
אלא רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
בהם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
מתר ◌ֶ ּצה )ומתידע( ◌ָ ◌ֶ
הרצוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ּ
להם
האלה ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ִציא ◌ָ ◌ֶ
היראיו ◌ָ ◌ֵ ◌ֶ
ממנּ ּוּ .ו ◌ִמי ◌ֵהם ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
היראים ◌ִ ּ◌ֶ
ליראיו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ ◌ָ
ּ
לחסדּ וֹ  ,אוֹ ◌ָתם
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ואמר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חזר ◌ְ ◌ָ ◌ַ
הרצוֹ ן ◌ַה ◌ֶזה? ◌ָ ◌ַ
◌ֶאת ◌ָ ◌ָ
ּ
ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
לבק ׁש ◌ְמזוֹ ◌ָנם ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
מח ◌ִּכים ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
המצפים ּו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
לחסדּ
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ וֹ .
מש ◌ָמע ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ה ּואְ◌ ׁ ַ◌ ,
סבא א ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ייסא ◌ָ ◌ָ
◌ַר ◌ִ ּבי ◌ֵ ◌ָ
התקין ◌ְסעוּ ◌ָדה ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ
נתקין ◌ְסע ּו ◌ָדה
אמר ,א ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א ◌ַעל ◌ְמזוֹ נוֹ תַ◌ ָ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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 Iזוהר תהלים I

I

לפני ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ֵ ּק ׁש ◌ַ ּב ◌ָ ּק ׁ ◌ָשתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ֶלַ◌ ַ◌ .,
מבית ◌ַ ּ◌ֶ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ָנּ ◌ֵתן ◌ִ ◌ֵ ּ
המ ◌ֶל,,
מבית ◌ַ ּ◌ֶ
זמן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּ◌ָתן ◌ִ ◌ֵ ּ
הרי ◌ְ ◌ַ
ואמרֵ◌ ֲ◌ :
אחתַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
מח ◌ֶּכה ׁ ◌ָש ◌ָעה ◌ַ ◌ַ
היה ◌ְ ◌ַ
ה ּואָ◌ ָ◌ ,
יראי
הדּ ◌ֶרֶ◌ ׁ ,של אוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הסע ּו ◌ָדה! ◌ְוזוֹ ◌ִהי ◌ַ ◌ֶ
התקינ ּו ◌ַ ּ◌ְ
והלאה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
עקמים
לכים ◌ֲ ◌ִ◌ּ 4
הרש ◌ִעים ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ְ ◌ִ
חטא .אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
יראי ◌ֵ ◌ְ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֵ◌ ְ◌ ִ◌ ,
דרכי ◌ַ ּ
בב ◌ֶקר
ימי ◌ַ ּ ֹ
התוֹ ◌ָרהַ◌ ,מה ◌ָּכת ּוב ◌ָ ּב ◌ֶהם? )ישעיה ה( הוֹ י ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִּכ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לחסדּ וֹ .
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יראיו ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ועל ◌ֶזה רוֹ ◌ֶצה ה' ◌ֶאת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ׁ◌ֵש ◌ָכר ◌ִ ◌ְירדּ ֹפ ּוַ◌ ְ◌ .
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ָויוֹ םֶ◌ .זה ּו
דעים ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
לחסדּ וֹ ) .ובזה( נוֹ ◌ָ ◌ִ
וקא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
אמרְ◌ ,וא
ולקט ּו ◌ְדּ ◌ַבר יוֹ ם ◌ְ ּביוֹ מוֹ  .יוֹ ם ◌ְ ּביוֹ מוֹ ◌ָ ◌ַ
העם ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ויצא ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רתי
הילּ ְ◌ ,בתוֹ ◌ָ ◌ִ
אנ ּ◌ֶסנּ ּו ◌ֲ ◌ֵ ◌ֵ
למען ◌ֲ ◌ַ
וכל ◌ָ ּכָ◌ ,ל ◌ָּמה? ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אחרָ◌ ְ◌ .
◌ְדּ ◌ַבר יוֹ ם ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
לכים
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכל יוֹ ם ◌ָויוֹ ם הוֹ ◌ְ ◌ִ
דעים אוֹ ◌ָתם ◌ְּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
◌ִאם אּ ְ◌ .ב ◌ָכאן נוֹ ◌ָ ◌ִ
אכל
צדּ יק ֹ ◌ֵ
מכאן) ,משלי יג( ◌ַ ◌ִ
יצחק ◌ָ ◌ַ
יש ◌ָרה ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרהַ◌ .ר ◌ִ ּבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דרָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
אמר ◌ִ ◌ָּ
ולקרא ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה.
התפ ◌ֵּלל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
נפ ׁשוֹ ◌ִמ ◌ְּל ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יע ◌ַ ◌ְ
אחר ׁ ◌ֶש ◌ִה ◌ְשׂ ◌ִ ּב ◌ַ
נפשוֹ ַ◌ ַ◌ -
ל.בע ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ְ ◌ַ
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
ראהַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש6א ◌ָ ◌ַ
בא ◌ְ ◌ֵ
אמרֹ ּ ,
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִ ּ
לבין אוֹ ◌ָתם
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ֵ
הבחין ◌ֵ ּבין אוֹ ◌ָתם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ָ ◌ֱ
ראלִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
לי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ
הבחין
מדים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרהּ .ו ◌ַב ◌ָּמה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אינם ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱאמ ּו ◌ָנה ◌ְוא עוֹ ◌ְ ◌ִ
ְרש ◌ִעים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
מצא ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ְ ּב ◌ֵני
וכל אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
אנסנּ ּוָ◌ ְ◌ .
אמר ◌ֲ ◌ַ ּ◌ֶ
◌ָ ּב ◌ֶהם? ◌ַ ּב ◌ָּמןְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
רשם אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ָ ּ
החס"ד,
רשם ׁ ◌ֶשל ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ָ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ׁ ָ◌ ,
◌ָ ◌ֱ
וכל אוֹ ◌ָתם
אנסנּ ּוָ◌ ְ◌ .
למען ◌ֲ ◌ַ ּ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
לחסדּ וֹ ַ◌ ְ◌ ,
המיחלים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אמר ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
והמן
מהם ◌ַה ◌ֶּכ ◌ֶתר ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העביר ◌ֵ ◌ֶ
נמצא ּו ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ֱאמ ּו ◌ָנהִ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
ׁ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ◌ְ
העליוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזהָּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
העדּ יף
ועם ◌ָּכל ◌ֶזה ,א ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
חסרִ◌ ְ◌ .
רש ◌ִעים ּ◌ֶת ◌ְ ◌ָ
בטן ◌ְ ׁ ◌ָ
ואמרּ ,ו ◌ֶ ◌ֶ
הכריז ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
החסיר.
מעיט א ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
וה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ִ
רבה ◌ְ ◌ַ
המ ◌ְ ◌ֶ ּ
◌ַ ּ◌ַ
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 Iזוהר תהלים I

I

ש ◌ַלח ◌ְ ּד ◌ָברוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וימסם וגו' )קמז ,יח( ] :ח"ג )דף קפגִ◌ [(:י ׁ ◌ְש ◌ַלח ◌ְדּ ◌ָברוֹ
◌ִי ׁ ◌ְ
מים .אמר רבי שמעון הרוח
ְוימסם ◌ַי ◌ֵ.ב ר ּוחוֹ ◌ִי ◌ְ ּזל ּו ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
שאצל מים כאן הוא רוח הקודש המנשב בתחלה ,ככתוב
)שיר ד( הפיחי גני יזלו בשמיו ,ואח"כ נוזלים המים למלאות
לה ,זש"כ ישב רוחו יזלו מים רח ישב רוחו בתחלה ואח"כ
יזלו מים ,וטרם שמנשב רוח ההוא אין המים נוזלים ,ומה
משמיענו ,נשמע מזה שנצרך בכל דבר לעורר הענין
במעשה או בדבור למען יתראה מלמעלה כדמיון זאת
העשיה ,כמו כאן שטרם שמנשב הרוח אין המים נוזלים
לעומת הרוח ההוא.

וגדל
זכּותּה ְ ֹ ֶ
וגדל ְ ָ
לנּמֹול ְ ֹ ֶ
ליׂשראל ְ ַורק ְ ִ
ּתֹורה הּוא ַרק ְ ִ ְ ָ ֵ
ְזכּות ַה ָ
ותג
קֹוצה ֶׁשל יו"ד ְ ָ
וכל ֶ
האל"ף ֵּבי"ת ְ ָ
ֹותּיֹות ָ ָ ֶ
קד ַּׁשת ָהא ִ
ְֻ
רבי
ליעקב )קמז ,יט( ] :זוהר ויקרא פ' אחרי מות )דף ע"גּ ִ◌ ַ◌ [(.
בריו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַמ ◌ִגּ יד ◌ְ ּד ◌ָ ◌ָ
הרי ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו
אמר לוֹ ֵ◌ ֲ◌ ,
אביוַ◌ ָ◌ .
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
אלעזר ׁ ◌ָש ◌ַאל ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
זיו הזוהר
רח .זה המאמר עמוק מאד והוא עיקר גדול ויסוד חזק באמונת ישראל
להבין שאתערותא דלעילא תלויה באתעדל"ת ,וגם שהאתעדל"ת באה
מכח אתעדל"ע ,ועוד יש להבין מזה שכל קיום מצוה וכן דיבורי תורה
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העיר ּו
ויפה ◌ֵ ◌ִ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
בדי כוֹ ◌ָ ◌ִ
לל ◌ֵּמד ּתוֹ ◌ָרה ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָאס ּור ◌ְ ◌ַ
אבל ◌ֵּכ ◌ָיון
לכל גּ וֹ יָ◌ ֲ◌ .
שה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
מב ◌ֶבלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב א ◌ָע ◌ָ ׂ
החברים ◌ִ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
זיו הזוהר
ותפלה פועלים בעולמות העליונים המשכת השפע ע"י הזדוגות עלמא
דדכורא תפארת עם עלמא דנוקבא מלכות והשכינה הקדושה ,ולכן
נקראת אתעדל"ת של קיום מצות ודיבורי תורה ותפלה בלשון חכמת
הקבלה עד"ר משל בשם העלאת מיין נוקבין ,והאתדל"ע של השפעת
השפע נקרא עד"ר משל בשם מיין דוכרין ,כמו שנקרא בפסוק זה ישב
רוחו על העלאת מיין נוקבין ,ורוחו היינו רוח הקודש זו המלכות עלמא
דנוקבא ,ולעומת זה יזלו מים ,היינו השפעת השפע מן התפארת עלמא
דדכורא מים דוכרין ,והשפע באה אל התפארת מעולמות היותר עליונים
שנקרא הזדוגות של חכמה ובינה ,וכן נרמז ענין זה בהפסוק הפיחי גני על
העלאת מיין נוקבין ,ויזלו בשמיו על השפעת מיין דוכרין ,ועפי"ז יש
להבין מעט דברי רשב"י במאמר הזה ללומדי חכמת הקבלה ,אמנם
ראיתי כי טוב להביא דברי הרמ"ז זצ"ל בביאור מאמר העמוק הזה :וזה
לשונו ,הה"ד ישב רוחו יזלו מים ,מדקדק דהיל"ל ישב רוחו יזל מים ,ועוד
ישב מבנין הפעיל ויזלו מבנין הקל ,אבל יודיענו ענין נחמד והוא שאין כח
במלכות להעלות מ"ן שהוא נשיבת ההוא רוחא אם לא בסיוע עליון
כנזכר בכוונת שמע ,וזהו ישב רוחו שהוא כמו משבי הרוח ,ואח"כ יזלו
מים מאליהם מים דוכרין ,כי גדול חשק המשפיע להשפיע ,אבל בכל זאת
עד לא נשיב האי רוחא לא גזלין מיא ,כלומר אע"ג דקי"ל שאי אפשר
לעולם להתקיים אפילו רגע אחד אם לא ירד השפע מלמעלה ,אבל זה
בענין השפע של קיום העולמות ולא בשל פנימיות ,כי זה תולה
בהתעוררות התחתונים בהעלאת מ"ן ,ואשר שואל רשב"י מאי קמשמע
לן הוא דכיון שאמר ברישא ישלח דברו וימסם ,שחתיכות הקרח נמסים,
מה צורך לומר אח"כ יש ברוחו יזלו מים ,וכל שכן שאם כל הפסוק בענין
אחד לא יצדק לומר יזלו מים ,כי המים מאשר נמסו הם כבר על הארץ,
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I

למה ◌ּ ָ◌ 4
ראל?
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
מש ּ ◌ָפ ◌ָטיו ◌ְ ◌ִ
חקיו ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
בריו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מגּ יד ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ליעקבָּ◌ ָ◌ ,
העליוֹ ן
החלק ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ֵ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
ראהְ◌ ׁ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
אלעזרֹ ּ ,
אמר לוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
◌ָ ◌ַ
נטע ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
לקח
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִּכי ◌ֶ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָ ◌ַ
זרהּ .ו ◌ִמּ .ום
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
לע ◌ִּמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
לכם ◌ְוא ◌ְ ◌ַ
לכםֶ◌ ָ◌ ,
נתתי ◌ָ ◌ֶ
טוֹ ב ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
נסתר
התוֹ ◌ָרה ◌ּ4כ ◌ָּל ּה ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ממ ׁשּ ַ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְגּ נ ּו ◌ָזה ◌ֶ ◌ְ
נכ ◌ָ ּב ◌ָדהְ◌ ׁ ,שמוֹ ◌ַ ◌ָּ
נסתר
דרגוֹ תָּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ראל ◌ֵהם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
ועל ◌ֵּכן ◌ִי ◌ְ ׂ
ְונגלה ◌ַּב ּסוֹ ד ׁ ◌ֶשל ׁ ◌ְשמוֹ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
קשרוֹ ת זוֹ ◌ָ ּבזוֹ ּ ָ◌ ַ◌ :
הקדוֹ ׁש
ש ◌ְדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ֵהן ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
.נינ ּוָ◌ ׁ ,ש ׁ
ְונגלהֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
נסתר
רגּ ה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ הָּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אחת ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
וכל ◌ַ ◌ַ
ראלָ◌ ְ◌ .
ויש ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ְונגלהּ ָ◌ ַ◌ .
ונגלה.
נסתר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
רגּ הָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
רגּ ה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ראל ◌ַגּ ם ◌ֵּכן ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ ה ◌ַעל ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ הֶ◌ .זה ּו
יש ◌ָ ◌ֵ
ונגלהׂ ְ◌ ִ◌ .
נסתר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ַגּ ם ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַ ּ
ליעקב ◌ּ ָ◌ 4
מש ּ ◌ָפ ◌ָטיו
חקיו ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
בריו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מגּ יד ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמז( ◌ַ ◌ִ
ואחד
אחד ◌ָגּ ל ּוי ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ראלָ◌ ֶ◌ ,
ויש ◌ָ ◌ֵ
יעקב ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
דרגוֹ ת ◌ֵהן ֹ ֲ◌ ַ◌ -
ראלְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ◌ְ ◌ָ
ליש ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ּ
נסתרַ◌ .מה ◌ֶזה אוֹ ◌ֵמר? ◌ֶ ◌ָּ
.ם )ברשם(
ונר ׁ ◌ָשם ◌ַּב ◌ֵ
אלא ◌ָּכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָּ
◌ַ ◌ָ ּ
בתוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר,
התגּ ּל ּו ◌ַ ּ
ברים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
תנים לוֹ ◌ְּבאוֹ ◌ָתם ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ
עליו
תנים ◌ָ ◌ָ
פרקים ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
בראשי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
דיעים לוֹ ◌ְ ּב ◌ָרא ׁ ◌ֵשי אוֹ ◌ִתיוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ֵ
מוֹ ◌ִ ◌ִ
ּ
התוֹ ◌ָרהְ◌ ,וא יוֹ ◌ֵתרַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
לדרגּ ה
תעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מצווֹ ת ◌ַ ּ
חמרה ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ
◌ָ◌ ְ◌ 4
זיו הזוהר
ויזלו מים הוא מלמעלה ,אלא ודאי ב' ענינים הם ,אחד המסכת הקרח,
והב' נזילת המים ,וכאן נרמזו ב' בחינות השפעת השפע ,אחד הוא
המוכרח לקיום העולם ,שאע"פ שיש עונות בעולם המקפים מימי השפע
ומגדילים הקור שהוא כח הדין ,מ"מ הוא ברחמיו ישלח דברו וימסם ,ואז
אינם מים זכים אלא עכורים ,וזה נקרא שפע החיצוניות ,והב' שהוא
העקיר ,ישב רוחו ,היינו שנותן כח במדת המלכות לנשוב ,ואז יזלו מים
טהורים מן דעת העליון כמו שנתבאר ,עכ"ל:
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אבל ◌ּ ָ◌ 4
חקיו
ליעקב )ליעקב יפה(ָ◌ ֲ◌ .
בריו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מגּ יד ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אחרתֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
וכת ּוב )בראשית
עליוֹ ◌ָנהָ◌ ְ◌ ,
דרגּ ה יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
ראלֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
מש ּ ◌ָפ ◌ָטיו ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
יעקב ◌ְוגוֹ 'ּ ָ◌ 4◌ .
לב( א ◌ִ ◌ָ ּ
ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
לי ◌ְ ׂ
מש ּ ◌ָפ ◌ָטיו ◌ְ ◌ִ
חקיו ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
יק ◌ֵרא ׁ ◌ִש ◌ְמ ,עוֹ ד ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ֵ ּ
וסתרי תוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש6א
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והנהגוֹ ת ◌ַ ּ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אל ּו סוֹ דוֹ ת ◌ַ ּ
לגלוֹ ת ◌ֶ ◌ָּ
ִיצטרכ ּו ◌ְ ◌ַ ּ
עליוֹ ◌ָנה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּוי.
דרגּ ה יוֹ ◌ֵתר ◌ֶ ◌ְ
למי ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְּב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אלא ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
אחת ◌ַּכ ◌ָּמה
זרה ◌ַעל ◌ַ ◌ַ
בדי ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
לעמים עוֹ ◌ְ ◌ֵ
ראל ◌ָ ּכ ◌ֶזהִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ַמה ◌ְּל ◌ִי ◌ְ ׂ
קטנּ ה
אפ ּלוּ אוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ָ
תנים לוֹ ◌ֲ ◌ִ
נמוֹ ל ◌ְונוֹ ◌ְ ◌ִ
וכמהָ◌ ְ◌ .
וכל ◌ִמי ׁ ◌ֶש2א ◌ִ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מש ◌ֵ ּקר ◌ִּב ׁ ◌ְשמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
החריב עוֹ ◌ָלם וּ ◌ְ ׁ ◌ַ
אלוּ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
התוֹ ◌ָרהְ◌ּ ,כ ◌ִ ּ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיהלג(
נק ׁ ◌ָשרֶ◌ ׁ ,
וזה ◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
הכל ◌ָּתלוּ י ◌ָ ּב ◌ֶזהֶ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּברוּ  $הוּ אֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ ֹ
מתיּ .בֹא
ש ◌ְ ּ◌ִ
וארץ א ◌ָ ׂ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ולילה ◌4ח ּקוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִאם א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ראל.
ש ◌ָ ◌ֵ
לפני ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
משה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
שם ֹ ׁ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרה ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ׂ
ְראהּ ָ◌ ,כת ּוב ◌ְו ּ ֹזאת ◌ַ ּ
◌ ◌ֵ
שםִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכ,
העמים א ◌ָ ׂ
לש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
אבל ◌ִ ׁ ◌ְ
שםָ◌ ֲ◌ ,
ראל ◌ָ ׂ
ש ◌ָ ◌ֵ
לפני ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
וכן ◌ּ4כ ◌ָּלם.
אמרֵ◌ ְ◌ .
ת ◌ַ
ראל ּ ֹ
יש ◌ָ ◌ֵ
ואל ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
ראל) .ויקרא ב( ◌ְ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ַדּ ◌ֵ ּבר ◌ֶאל ◌ְ ּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ ׂ
◌ָינ ּוח ּו ◌ֲאבוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםֵ◌ ,הם ◌ִ ◌ֵּ
נקל ּוס,
אמר ּו ◌ְלא ּו ◌ְ ◌ְ
וש ּ◌ַמאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכְ◌ ָ◌ ,
הלל ◌ְ ׁ ◌ַ
הדּ ◌ָבר
ראהָ◌ ַ◌ ,
בא ◌ְ ◌ֵ
◌ְוא הוֹ ◌ִדיע ּו לוֹ ◌ְדּ ◌ַבר ּתוֹ ◌ָרה ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לּ .ו ֹ
אל"ף ◌ֵ ּבי"תֶ◌ ,זה ◌ָדּ ◌ָבר
לתינוֹ קוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
תנים ◌ַ ּ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ְ ◌ִ
הראשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ָ ◌ִ ׁ
ברצוֹ ן,
להעלוֹ תוֹ ◌ְ ◌ָ
ש ◌ְ ◌ָ
לה*יג ◌ְּב ◌ִ ׂ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְּב ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
כלם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ועליוֹ ◌ֵני
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
מלאכים ◌ֶ ◌ְ
ואפ ּל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
פיהםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לדבר אוֹ תוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ֶ
ְוכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ ◌ָ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש.
נסתרוֹ ת ◌ַ ◌ֵ
לה*יגִּ◌ ,כי ◌ֵהם ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
העליוֹ ◌ִנים ◌ֵאין ◌ְיכוֹ ◌ִלים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רבבוֹ ת ׁ ◌ֶשל עוֹ ◌ָלמוֹ תּ4◌ ,כ ◌ָּלם ּ◌ְתל ּו ◌ִיים
וחמש ◌ְ ◌ָ
וארבע ◌ֵמאוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
ְואלף ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
בעים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ֵשמוֹ ת ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֲחק ּו ◌ִקים
וש ◌ְ ◌ִ
אל"ףִ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ְ ּבקוֹ צוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֶ
מים
ותחתוֹ ◌ִניםָ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ִ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
בהם ◌ֶ ◌ְ
עמד ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ּבאוֹ ◌ִת ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְר ׁש ּו ◌ִמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ
אחד,
לצד ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ַ
מצד ◌ֶ ◌ָ
וכ ּ◌ֵסא ◌ַ ◌ָ ּ
ָוארץִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ָ ◌ֶ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶלְ◌ּ ,,תל ּו ◌ִיים ◌ִ ◌ַ ּ
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מכים ׁ ◌ֶשל
האלף ◌ִק ּי ּו ◌ָמם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ תְ◌ ,ותוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשיט ּות ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
החכמה.
ותחתוֹ ◌ִנים ◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ֶ ◌ְ
נהרוֹ ת ◌ֲ ◌ּ ִ◌ 4
צאים
אמירוֹ תּ4◌ ,כ ◌ָּלם יוֹ ◌ְ ◌ִ
ועשר ◌ֲ ◌ִ
עמקים ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׂ
נסת ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ָ
בילים ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
והלאה
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
האלףּ ָ◌ ִ◌ .
חתוֹ ן ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ַחת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֵמאוֹ תוֹ קוֹ ץ ּ◌ַת ◌ְ ּ
חקקה
לחכמה ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
חש ּבוֹ ן ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואין ◌ֶ ׁ ◌ְ
אלף ◌ְ ּב ◌ֵבי"תֵ◌ ְ◌ ,
להת ּ ◌ַפ ◌ֵ.ט ◌ָ ◌ֶ
מתחיל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
התוֹ ◌ָרה ◌ִהיא ◌ַ ◌ִּ
הכל,
ואמוּ ◌ַנת ◌ַ ּ ֹ
הכֹל ◌ֶ ◌ֱ
הק ּיוּ ם ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ
◌ָ ּכאןִ◌ .מ)וּ ם ◌ָּכּ ַ◌ $
נקשר
האמוּ ◌ָנה ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ◌ָּכ ◌ָראוּ יּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ לָ◌ ׁ ְ◌ ִ◌ ,
קשר ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֱ
שר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
לק ׁ ֹ
נמוֹ ל ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
קשר ◌ָ ◌ֱ
◌ְ ּבאוֹ תוֹ ◌ֶ ׁ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנהּ .ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ּ
נקשר ּבוֹ ּ ָ◌ ,כת ּוב ּבוֹ
יאכל ּבוֹ .
ערל א ֹ ◌ַ
ועל ◌ָ ◌ֵ
קד ׁש) .שמות יג( ◌ְ ◌ָ
יאכל ֶֹ ◌
וכל ◌ָזר א ֹ ◌ַ
)ויקרא כב( ◌ְ ◌ָ
להתערב ◌ַ ּב ◌ְ ּק ◌4ד ◌ָ.ה.
מאה ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ִ ּצדּ וֹ ּ ,ו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הט ◌ְ ◌ָ
ררה ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ◌4
התעוֹ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
רשם ◌ָקדוֹ ׁש,
ראל ◌ָ ּב ◌ָניוְ◌ ,ר ׁש ּו ◌ִמים ◌ְ ּב ֹ ׁ ◌ֶ
ש ◌ָ ◌ֵ
הפריד ◌ֶאת ◌ִי ◌ְ ׂ
הרחמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ּבר ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ָ◌ ,
שוֹ ◌ֵרק
נטע ּ◌ִתיׂ ,
ואנכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
עליהם ◌ָ ּכת ּוב) ,ירמיה כ( ◌ְ ◌ָ ֹ ◌ִ
המתםֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ .
מהם ּו ◌ִמ ◌ּ 4ז ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
ליעקבְ◌ ,וא
אמת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמתּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכ) ,,מיכהז( ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
זרע ◌ֱ ◌ֶ
◌ּ4כ6ה ◌ֶ ◌ַ
נשקוֹ ◌ַעל ◌ָידוֹ .
אלעזר ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמתּ ָ◌ .בא ◌ַ ◌ִ ּ
לזרע ◌ֱ ◌ֶ
אמתַ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
לאחרּ .תוֹ ◌ַרת ◌ֱ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אמרּ ָ◌ ,כת ּוב )שמואל א יב( ◌ִּכי א ◌ִ ּ ֹ
חזק ◌ָ ּיה ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יט ׁש ה' ◌ֶאת ◌ַע ּמוֹ
◌ַ ◌ִ ּ
הט ◌ַעם
עמוֹ ָ◌ ,מה ◌ַ ּ◌ַ
◌ַ ּב ◌ֲעב ּור ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְוגוֹ 'ִּ◌ .כי א ◌ִי ּטֹ ׁש ה' ◌ֶאת ◌ַ ּ
נק ׁ ◌ְשר ּו
במה ◌ִ ◌ְ
נקשר ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהּ .ו ◌ַ ּ◌ֶ
הכל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
הגּ דוֹ ל? ◌ִּכי ◌ַ ּ ֹ
◌ַּב ◌ֲעב ּור ׁ ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ָ
רשם ◌ָקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְר ׁ ◌ָשם
ראל ◌ַּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא? ◌ְּבאוֹ תוֹ ֹ ׁ ◌ֶ
יש ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ׂ
עמוֹ ָ◌ ְ◌ .
בש ◌ָרםּ ,ו ◌ִמּ .ום ◌ָּכ ,א ◌ִ ּ ֹ
◌ִּב ◌ְ ◌ָ ׂ
יט ׁש ה' ◌ֶאת ◌ַ ּ
ול ּ◌ָמה? ◌ַּב ◌ֲעב ּור ׁ ◌ְשמוֹ
נקראת ◌ְּב ◌ִריתּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
והקדוֹ ׁש
התוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למדנ ּוּ ַ◌ ,
רשם ◌ָ ּב ◌ֶהםְ◌ ַ◌ ָ◌ .
הגּ דוֹ ל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
והרֹ ׁ ◌ֶשם ◌ַ ◌ָ ּ
ולכן
נקרא ◌ְ ּב ◌ִריתֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
נקרא ◌ְ ּב ◌ִריתָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ייסא,
רבי ◌ֵ ◌ָ
אמר לוֹ ◌ַ ◌ִ ּ
נפרד ◌ֶזה ◌ִמ ◌ֶ ּזהַ◌ ָ◌ .
נקשר ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הכל ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ַ ּ ֹ
אבל ◌ַ ◌ָ ּ
קרא
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ַ
יפהָ◌ ֲ◌ ,
ראל ֶ◌ ָ◌ -
ויש ◌ָ ◌ֵ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
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והרי
להם ◌ְּב ◌ִריתוֹ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
זכר ◌ָ ◌ֶ
אמר לוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קו( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ּ ֹ
◌ְּב ◌ִרית? ◌ָ ◌ַ
ק ◌ַתי ּ ֵ◌ -
אל ּו
חק ◌ַתי ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ְמר ּו )ויקרא יח(4◌ .ח ּ ֹ
ואת ◌ֹ ּ 4
נתב ◌ֵארֶ◌ ְ◌ .
והרי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
נוֹ ◌ָדעֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מש ּ ◌ָפ ◌ַטי ּ ֵ◌ -
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
התוֹ ◌ָרהּ ִ◌ ַ◌ .
אל ּו ◌ֵהן ◌ְגּ ◌ֵזרוֹ ת ◌ַ ּ
המ ◌ֶלְ◌ ׁ ִ◌ .,
◌ֵהן ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הנהגוֹ ת ◌ַ ◌ֶּ
נקרא ּו
צדקְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ֶ ◌ֶ
קראוֹ ת
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
הנהגוֹ ת
◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ּכל אוֹ ◌ָתן
אמר,
◌ָ ◌ַ
מש ּ ◌ָפטֵ◌ ,הן
קרא ◌ִ ׁ ◌ְ
בכל ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלּ .,ו ◌ְ ◌ָ
זרת ◌ַ ּ◌ֶ
והן ◌ְגּ ◌ֵ ◌ַ
חק ◌ַתיֵ◌ ְ◌ ,
◌ֹ ּ 4
הקדוֹ ׁשּ ָ◌ ַ◌ ,
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
ִנקראוֹ ת ◌ִדּ ינוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,,שה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
המ ◌ֶלּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש
המ ◌ֶלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ָ
ה.לוֹ ם ׁ ◌ֶש ּלוֹ ֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ◌ֶּ
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב,
חלקים ◌ֲאח ּו ◌ִזים ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזהַ◌ ְ◌ .
.ני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ְ ◌ֵ
ורחמים.
והם ◌ִדּ ין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
סאֵ◌ ְ◌ ,,
מש ּ ◌ָפט ◌ְמכוֹ ן ◌ִּכ ◌ְ ◌ֶ
צדק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
)תהלים פט( ◌ֶ ◌ֶ
ועל ◌ֶזה ◌ָּכת ּוב) ,שם קמז( ◌ּ ָ◌ 4
חקיו
מש ּ ◌ָפטַ◌ ְ◌ .
חק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ִמּ .ום ◌ָ ּכֹ ,
הע ◌ִּמים.
לש ◌ָאר ◌ָ ◌ַ
ראל ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
ליש ◌ָ ◌ֵ
ראלׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ליש ◌ָ ◌ֵ
מש ּ ◌ָפ ◌ָטיו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
לכל גּ וֹ יְ◌ .ו ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּוַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
עשה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
אחריו? א ◌ָ ◌ָ ׂ
◌ַמה ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הרי ה ּוא ◌ְּכמוֹ גּ וֹ י
התוֹ ◌ָרהֵ◌ ֲ◌ ,
מצווֹ ת ◌ַ ּ
עשה ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ
ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ּמוֹ ל ◌ְוא ◌ָ ◌ָ ׂ
מזבח
ועל ◌ֶזה ׁ ◌ָש ◌ִנינ ּו) ,שמות כ( ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ברי תוֹ ◌ָרהַ◌ ְ◌ .
ללמדוֹ ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ואס ּור ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
כלָ◌ ְ◌ ,
◌ַּב ּ ֹ
קשי ◌ַ ◌ֵּ
הלב עוֹ ◌ֵמד ◌ִּב ◌ְמקוֹ מוֹ ,
והרי ◌ְ ׁ ◌ִ
אבנים ◌ַמ ◌ָּמ ׁשֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
מזבח ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אבניםֶ◌ ,זה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
תה
ממנּ ּוִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכ ,א עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ
פסקה ◌ִ ּ◌ֶ
המה א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְוה ◌ּ 4ז ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ַ
בידוֹ אוֹ ◌ָ ּ
עליה
הנפת ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
חרבָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
ועל ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּובִּ◌ ,כי ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
עילה לוֹ ַ◌ ְ◌ .
מילה ◌ְוא מוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ָ
מש ּ ◌ָפ ◌ִטים ◌ַ ּבל
סתםּ .ו ◌ִ ׁ ◌ְ
לכל גּ וֹ י ◌ְ ◌ָ
עשה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
חללהִ◌ .מּ .ום ◌ָ ּכ ,,א ◌ָ ◌ָ ׂ
ַות ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
◌ ּ◌ְ
תנים
אחר )קטן( ,א נוֹ ◌ְ ◌ִ
למיםָ◌ .דּ ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
למי עוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָידע ּוםְ◌ ,לעוֹ ◌ָלם ּו ◌ְלעוֹ ◌ְ ◌ֵ
וכת ּוב )דברים לב(
התוֹ ◌ָרהָ◌ ְ◌ .
והנהגוֹ ת ◌ַ ּ
להם ◌ָ ּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן סוֹ דוֹ ת ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
העם
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
נחלתוֹ ) ,תהלים קמד( ◌ַ ׁ ◌ְ
חבל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יעקב ◌ֶ ◌ֶ
עמוֹ ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִּכי ◌ֵ ◌ֶ
חלק ה' ◌ַ ּ
אהיו
העם ׁ ◌ֶשה' ◌ֱ ◌ָ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכ ◌ָכה ּלוֹ ◌ַ ׁ ◌ְ
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 Iזוהר תהלים I

I

קדֹוׁשים ֵהם
עצמית ְ ִ
קד ָּׁשה ַ ְ ִ
להם ְ ֻ
יׂשראל ֵיׁש ָ ֶ
ִ ְָ ֵ
לכל גּ וֹ י וגו' )קמז ,כ( :
עשׂ ה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
א ◌ָ ◌ָ
אביו.
לפני ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
היה יוֹ ׁ ◌ֵשב ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אלעזר ◌ָ ◌ָ
ַרבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מ"בּ ִ◌ ◌ [(.
ּ
לטהר ◌ֶאת
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עתיד ◌ַ ◌ָ
.נינ ּו ◌ָ ◌ִ
אמר לוֹ ֶ◌ ,זה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
וזרקתי
.כת ּוב )יחזקאל לו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
ראלַּ◌ ,ב ּ◌ֶמה? ◌ָ ◌ַ
ש ◌ָ ◌ֵ
אמר לוֹ ּ ְ◌ ,ב ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ּ
◌ִי ◌ְ ׂ
טהרים
טהרתם ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מים ◌ְטהוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
עליכם ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
נקרא ּו
דב ◌ִקים ◌ַ ּב ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ראל ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ּ
ויש ◌ָ ◌ֵ
מתקדּ ׁ ◌ִשיםׂ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אתה,
ראשית ּ◌ְתב ּו ◌ָ ֹ
ראל ◌ַלה' ◌ֵ ׁ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
קדש ◌ִי ◌ְ ׂ
קד ׁשֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ירמיה ב( ֶֹ ◌ ׁ
ֶֹ ◌
ראל
ש ◌ָ ◌ֵ
ריהם ◌ִי ◌ְ ׂ
אש ◌ֵ ◌ֶ
קדש ּ◌ִת ◌ְהי ּון ◌ִליְ◌ ׁ ַ◌ .
ואנשי ֶֹ ◌ ׁ
וכת ּוב )שמות כו( ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
והייתם ◌ִלי
עליהם) ,ויקרא כו( ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא אוֹ ◌ֵמר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
וכת ּוב
תדבקָ◌ ְ◌ ,
אני ה'ִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּובוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ְקד ׁ ◌ִשים ◌ִּכי ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֲ ◌ִ
מש ּ ◌ָפ ◌ִטים ◌ַ ּבל ◌ְ ◌ָידע ּום
לכל גּ וֹ י ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
עשה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
)תהלים קמז( א ◌ָ ◌ָ ׂ
הלל ּו ◌ָי ּה.
◌ַ ◌ְ
]זוהר ויקרא פ' שמיני )דף

נסּתרים
ּתֹורה ִ ְ ָ ִ
סדרים ֶׁשל ָ
הּתֹורה ַּג"ןַּ .ג"ן ְ ָ ִ
נקראת ַ ָ
ִמּׁשּום ֶזה ִ ְ ֵ
ׁשּכתּוב ַּג"ן ָנעּול.
מעין ָחתּום ֶזהּו ֶ ָ
והינּו ַ ְ ָ
וחתּומים ְ ַ ְ -
ֲַ ִ
לכל גּ וֹ י וגו' )קמז ,כ( ] :זוהר חדש תקונא קדמאה )דף
עשׂ ה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
א ◌ָ ◌ָ
מפרק
מ.ניהם ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ראל ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּיד ◌ַה ◌ְגּ דּ ֹ ◌ָלהֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ .
ש ◌ָ ◌ֵ
קכזַ◌ [(.ו ◌ַ ּי ◌ְרא ◌ִי ◌ְ ׂ
קבל ּו תוֹ ◌ָרה.
אמוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶש6א ◌ִ ◌ְ ּ
מש ◌ֵ ּבר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרים ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
סלעיםֶ◌ ׁ .ש ◌ֵהם ◌ּ 4
רעשֶ◌ .זה ּו
ונקראת ◌ַ ◌ַ ׁ
עליו ר ּו ◌ַח ה'ֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ונחה ◌ָ ◌ָ
אמר ּבוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֵמר ּו ◌ַח ה'ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
להעביר
ועתיד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
רעש ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אחרי קוֹ ל ◌ַ ◌ַ ׁ
ואש ◌ַמע ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ברע ׁש ה' )מלכים א יט(.
אמר ּבוֹ א ◌ָ ◌ַ ◌ַ
האחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ַ ׁ
רעש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
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ועתיד
נאם ה'ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
אש ◌ְ ◌4
דברי ◌ָ ּכ ◌ֵ ׁ
כה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אשֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ּ ֹ
ְונקראת ◌ֵ ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
נש ◌ָאר
באש ה'ְ◌ ׁ ִ◌ .
אמר ּבוֹ א ◌ָ ◌ֵ ׁ
האחרֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הצד ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
ללחׁ ֵ◌ ָ◌ ,
◌ִ ◌ְ ֹ
האש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַ ּ
חשאי,
כינהְ◌ּ ,ת ◌ִפ ◌ָּלה ◌ַ ּב ◌ֲ ׁ ◌ַ
ממה ◌ַד ◌ָ ּקהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
המ ◌ֶלּ ְ◌ ,בקוֹ ל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶּ
יגּ יד ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה ◌ִהיא
הל ◌ֶתֶ◌ ׁ .,ש ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
פתח ּו ◌ִפי ◌ַ ◌ִ
פתי ּ◌ִת ◌ְ ◌ָּ
ש ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּב ּה ◌ֲאדּ ָֹ ◌ני ◌ְ ׂ
ְרביעית ◌ַ ◌ָ ּ
ש
קלפוֹ תָ◌ ׁ ,ש ׁ
ש ◌ְ ◌ִ ּ
אבל ׁ ◌ָש ׁ
ה.כינהָ◌ ֲ◌ .
דקהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ִ
יהיה ◌ָ ּכל
הרביעת ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ב.נה ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יאכל ּו ◌ַ ◌ָ ◌ָ
ערלים א ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
לכם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יהיה ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ָש ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ממה ◌ַ ◌ָ ּ
אר ◌ָ ּב ◌ָעה
נכנס ּו ◌ַ ◌ְ
דקהּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ְ
קדשֶ◌ ,זה קוֹ ל ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ִפ ◌ְריוֹ ֶֹ ◌ ׁ
הציץ
אחד ◌ֵ ◌ִ
ערלים ָ◌ ֶ◌ -
ש ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
כנס ּו ◌ְּב ׁ ◌ָש ׁ
שה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ְ
◌ַל ּ ◌ַפ ◌ְר ◌ֵדּ סְ◌ ׁ .ש ׁ ◌ָ
הרביעי
רעהִ◌ ִ◌ ְ◌ ָ◌ .
לתרב ּות ◌ָ ◌ָ
יצא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ונפגּ עְ◌ ׁ ,ש ◌ִלי ׁ ◌ִשי ◌ָ ◌ָ
הציץ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואחד ◌ֵ ◌ִ
ּו ◌ֵמתָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
קד ׁש ◌ִ ּ
נכנס ◌ְ ּב ׁ ◌ָשלוֹ ם
הל ּו ◌ִלים ◌ַלה'ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
הרביעית ◌ ֶֹ -
.נה ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
כנס ◌ַ ּב ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ
הגּ ן ׁ ◌ֶשה ּוא :פ'
רדּ ס ◌ְ ּבתוֹ ָ◌ ַ◌ ,
הפ ◌ְ ◌ֵ
וזה ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ַ
בשלוֹ םֶ◌ ְ◌ .
ְויצא ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
ראיה ׁ ◌ֶשל ּ ◌ָפס ּוק ,ד' ◌ְדּ ◌ָר ׁ ◌ָשהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵּב ◌ֲאר ּו ◌ָה ◌ֵאין
ּ◌ְפ ׁ ◌ָשט ,ר' ◌ְ ◌ָ ◌ָ
שה ◌ָ ◌ֵ ּ
עליוֹ ◌ֵני
שה ◌ֶ ◌ְ
נפל ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
האל ּו ◌ָ ◌ְ
ההגּ ◌ָדהּ ִ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ָ
יבין ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ָ
מש ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ִ
נכנס
עקיבא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הרביעי ׁ ◌ֶשה ּוא ס' סוֹ דַ◌ ,ר ◌ִּבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ונכשל ּוִ◌ ִ◌ ְ◌ ָ◌ .
עוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ַגּ "ןֶ◌ .זה ּו
נקראת ◌ַ ּ
בשלוֹ םּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ויצא ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וחת ּו ◌ִמים,
נסת ◌ִרים ◌ַ ◌ֲ
סדרים ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַגּ "ן ◌ָנע ּולַ◌ .גּ "ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וסת ּום ׁ ◌ֶש6א ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מעין ◌ָחת ּוםְּ◌ .כמוֹ ◌ַ ◌ִיין ◌ָחת ּום ◌ְ ◌ָ
ְוהינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
מנס ,אוֹ תוֹ
התוֹ ◌ָרהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב א
להיוֹ ת סוֹ דוֹ ת ◌ַ ּ
צריכים ◌ִ ◌ְ
גּ וֹ יַ◌ ,אף ◌ָ ּכִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
גימטר ◌ָ ּיא סוֹ "דּ .ו ◌ִמּ .ום ◌ֶזה ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָה
לכל גּ וֹ יֵּ◌ .כ"ן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עשה ◌ֵכן ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ ׂ
המ ׁ ◌ְש ◌ָנהָ◌ ,אס ּור ◌ְ ◌ַ ּ
ינס,
סתרי תוֹ ◌ָרה ◌ְלגוֹ יֶ◌ ׁ ,ש6א ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
לגלוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עלי ◌ַ ּ◌ִ
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ֵ
זרה.
לעבוֹ ◌ָדה ◌ָ ◌ָ
אוֹ ◌ָתם ◌ַ ◌ֲ

f
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 Iשימוש תהלים I

I

לשרפה
הללו את ה' מן השמים )קמח ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמח[ טוב
לאמרו לשריפת אש שלא תקלקל.

I

 Iזוהר תהלים I

I

האחרֹון,
והּׁשבח ָ ַ ֲ
הּׁשמים ְוגֹו' ֶזה ְ ַ ֶ ַ
הללּו ֶאת ה' ִמן ַ ָ ַ ִ
הללּויה ַ ְ
ְַ ָ
ּׁשבחים ֶׁשל ַה ֹּכל
ּכללּות ַה ְ ָ ִ
הּוא ְ ָ
הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ְוגוֹ ' )קמח ,א( :
הלל ּו ◌ָיה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ִמן
הלל ּו ◌ָיה ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קמח( ◌ַ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נגד סוֹ ד
אמר ◌ָדּ ◌ִוד ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
הת ׁ ◌ְש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ַה ּזוֹ ◌ָ ◌ַ
ראהִ◌ּ ַ◌ ,
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ה.מים ◌ְוגוֹ 'ֹ ּ .
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
תש ◌ָ ּבחוֹ ת
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת ◌ַה ּכֹלְ◌ ׁ .ש ּ◌ֵתי ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ◌ֵ
ה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
הכ ◌ָלל ׁ ◌ֶשל ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ַּב ◌ַחת
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ְּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵהןְּ◌ ,כמוֹ סוֹ ד ◌ַ ◌ֵ
הכלּ ֵ◌ ְ◌ .
ה.בחים ׁ ◌ֶשל
האחרוֹ ןֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ְּכ ◌ָלל ּות ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
וה.בח ◌ָ ◌ַ ◌ֲ
ואל ּוֶ◌ :זהַ◌ ֶ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ ֹ
אבל ◌ֶזה
קד ׁשוֹ ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ֲ◌ .
הלל ּו ◌ֵאל ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ
הלל ּו ◌ָי ּה ◌ַ ◌ְ
הכלֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קנ( ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּ ֹ
אחד ◌ַ ּב ◌ֵ.ם
והכל סוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
בעהֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
וזה ּו ◌ַעל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
מיניםֶ◌ ְ◌ ,
עש ◌ָרה ◌ִ ◌ִ
היה ◌ַעל ◌ֲ ◌ָ ׂ
◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
ה.מים ,זוֹ ◌ִהי ◌ֵרא ׁ ◌ִשית ׁ ◌ֶשל
הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הלל ּו ◌ָי ּה ◌ַ ◌ְ
הקדוֹ ׁשְ◌ ַ◌ .
למטהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ּזה ּו סוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ַ ּק ◌ָ ּים ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
צדדים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ◌ִש ◌ָ.ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אלהְּ◌ ,כמוֹ
להתפ ◌ֵ.ט ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
לפני:
אשר ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ראשוֹ ◌ִנים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
לימים ◌ִ ׁ
אמר )דברים ד( ◌ִּכי ׁ ◌ְש ◌ַאל ◌ָנא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ועד
אשר ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ְ◌ ,
ל.אלהִ◌ .מן ◌ַה ּיוֹ ם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
רש ּות ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יש ◌ְ ׁ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ֵ ׁ
ל.אלהִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶשה ּוא
והלאה א עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מכאן ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ה.מים ּ ָ◌ ִ◌ -
קצה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ
הלל ּוה ּו
ה.מים ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ועל ◌ֶזהְ◌ ַ◌ ,
וגנ ּוזַ◌ ְ◌ .
טמיר ◌ְ ◌ָ
◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ִ
]זוהר שמות פ' פקודי )דף רל"ב([
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◌ַּב ◌ְּמרוֹ ◌ִמים ּ ֵ◌ -
מאל.
ש ֹ
ימין ּו ◌ְ ׂ
צדדים) ,שהם רום ההתחלה( ◌ָ ◌ִ
אל ּו ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ְ ◌ָ ◌ִ
להתת ◌ֵ ּקן
הדּ ◌ָרגוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למטה ◌ְ ּבסוֹ ד ◌ַ ◌ְ
.טים ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
מתפ ◌ְ ◌ִ
מכאן ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ָ ּ
האחרים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
מדים
עמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
הלל ּוה ּו ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּכ ◌ָרא ּויְ◌ ַ◌ .
מלאכיו ֵ◌ -א ּל ּו ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ּ
עליהם.
להש ◌ִעין ◌ֶאת ◌ַהגּ ּוף ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַהגּ ּוף ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
מדים ◌ָ ּכאן
עליהם ,עוֹ ◌ְ ◌ִ
נש ◌ָען ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
העמ ּו ◌ִדים ׁ ◌ֶש ◌ַהגּ ּוף ◌ִ ׁ ◌ְ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ראה ,אוֹ ◌ָתם ◌ָ ◌ַ ּ
ֹּ
ללכת
ליחים ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
רכים ◌ֵהן ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
לאכיםִ◌ ,מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ְ ּי ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְּבסוֹ ד ◌ַ ◌ַּ
מלאכים,
קראים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
צאים אוֹ ◌ָתם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מסוֹ ד ◌ֶזה יוֹ ◌ְ ◌ִ
למקוֹ םּ ,ו ◌ִ ּ
ממקוֹ ם ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָּ
למקוֹ ם.
ממקוֹ ם ◌ְ ◌ָ
ליחים ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
ללכת ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִליח ּות ◌ֲאדוֹ ◌ָנם ◌ִ ◌ָּ
החילוֹ ת
ממנּ ּו ◌ָ ּכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
צבאיו ֶ◌ -זה ּו ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
הלל ּוה ּו ◌ָ ּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
צאים ◌ִ ◌ֶּ
הב ◌ִרית ◌ַ ◌ְ ּ
◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהְ◌ ,וה ּוא ◌ָר ׁש ּום
העליוֹ ◌ִנים ,סוֹ ד אוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אמרנ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )ישעיה מח( ה'
הרבבוֹ תְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הלל ּוה ּו
והרבבוֹ תְ◌ ַ◌ .
החילוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
צבאוֹ ת ׁ ◌ְשמוֹ  ,אוֹ ת ה ּוא ◌ְ ּב ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ
ה.מש ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הסוֹ ד ◌ַה ◌ֶ ּזהְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
וירח ּ -בוֹ עוֹ ◌ֵמד ◌ַ ּ
מש ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ׁ
להאירּ ,ובוֹ
ארנ ּו.
והרי ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
איריםּ ,ו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ִ
כבים ◌ֶ ◌ְ
מדים ּכוֹ ◌ָ ◌ִ
עוֹ ◌ְ ◌ִ
המרוֹ ◌ִמים,
אחר ◌ָ ּכ ,חוֹ ◌ֵזר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
למעלה ◌ְלאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ְּבר ּום ◌ַ ◌ְּ
הלל ּו ◌ֶאת
אחר ◌ָ ּכְ◌ ַ◌ ,
ה.מיםַ◌ ַ◌ .
הלל ּוה ּו ׁ ◌ְש ◌ֵמי ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
הכלְ◌ ַ◌ ,
נתקעים ◌ַ ּ ֹ
ְושם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ׁ ◌ָ
ברד ◌ְוגוֹ '.
אש ּו ◌ָ ◌ָ
נגד ◌ֵא ◌ֶּלה ◌ֵ ׁ
הארץְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
ה' ◌ִמן ◌ָ ◌ָ ◌ֶ

כל הארצות נתהוו מארץ ישראל
מים וגו' )קמח ,א( :הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
שה ◌ֶ ◌ָ
כל ◌ָע ◌ָ ׂ
מה ּ ֹ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהַ◌ ֵ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
בא ׁ ◌ְש ◌ַמעַ◌ ָ◌ ,
יגֹ ּ [(:
אחד ,אוֹ תוֹ
הרקיע )יחזקאל א( ◌ְּכ ◌ֵעין ◌ַ ◌ֶ ּ
הק ◌ַרח ◌ַהנּ וֹ ◌ָרא,
וזה ּו ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
מכ ◌ָ ּלםֶ◌ ְ◌ ,
המש ◌ָ ּבח ◌ִ ◌ּ4
◌ַ ◌ְ ׁ ◌4
לרקיע
אהים ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
קרא ◌ֱ ◌ִ
ה.מיםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
נתה ּו ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ◌ֶּמנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
]זוהר חדש פ' בראשית )דף
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ראל,
ש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִי ◌ְ ׂ
מכ ◌ָּלןְ◌ ,וזוֹ ◌ֶ ◌ֶ
המש ◌ַ ּב ◌ַחת ◌ִ ◌ּ4
תה ◌ַ ◌ְ ׁ ◌4
מיםֶ◌ ֶ◌ ְ◌ .
ׁ◌ָש ◌ָ ◌ִ
וארץ אוֹ ◌ָ ּ
הארצוֹ תֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )משלי ח( ◌ַעד א
נתה ּו ּו ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ממ ◌ָנּ ה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ִ ּ◌ֶ
ראלְ◌ ,וח ּוצוֹ ת ְ◌ ׁ -ש ◌ָאר
יש ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ ׂ
ארץ  -זוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ארץ ◌ְוח ּוצוֹ תֶ◌ ֶ◌ .
עשה ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ׂ
נתה ּו ּו ◌ָ ּכל
ממנּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחדּ ,ו ◌ִ ּ◌ֶ
האדם ◌ֶ ◌ָ
לארץָ◌ ָ◌ ָ◌ .
הארצוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּבח ּו ◌ָצה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ֲ ◌ָ
וכן ◌ָ ּכל ◌ַּכ ּיוֹ ◌ֵצא ◌ָ ּב ◌ֶזה.
עפרוֹ ת ּ◌ֵת ◌ֵבלֵ◌ ְ◌ .
וראש ◌ַ ◌ְ
ה.ארֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ◌ְ ֹ ׁ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִוד )תהלים
מהפס ּוק ◌ַה ◌ֶ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו? ◌ֵ ◌ַ ּ ◌ָ
יצחקַ◌ ִ◌ ,
רבי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ַ ◌ִּ
ממנּ ּו.
ה.מים ◌ִ ּ◌ֶ
עש ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה.מיםֵ◌ ,מאוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַנּ ◌ֲ ׂ
הלל ּו ◌ֶאת ה' ◌ִמן ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
קמח( ◌ַ ◌ְ

הּׁשמים:
מעל ַ ָ ָ ִ
אׁשר ֵ ַ
והּמים ֲ ֶ
ּׁשמים ְ ַ ַ ִ
ׁשמי ַה ָ ָ ִ
הללּוהּו ְ ֵ
ְַ
ה-מים וגו' )קמח ,ד( ] :זוהר ח"ג )דף רנח (.זוהר תורה[
הלל ּוה ּו ׁ ◌ְש ◌ֵמי ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
.מים.
מעל ◌ַה ◌ָ ◌ָ ◌ִ
אשר ◌ֵ ◌ַ
והמ ◌ִים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הלל ּוה ּו ׁ ◌ְש ◌ֵמי ◌ַ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
אמר רועה הנאמן מים העליונים זכרים ,מים התחתונים
נקבות רט ועליהם אמר רבי עקיבא לתלמידיו ,כשתגיעו
לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים ,פן תסתכנו
בנפשכם ,כי אין הם מים כמו שנראים ,אלא זהו אור נובע,
ובשביל זה נדמו למים נובעים ,ואור ההוא אין לו הפסק
זיו הזוהר
רט .פי' העליונים משפיעים להתחתונים ומקבלים דין מן דין:
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ואל קצוץ ופרוד ,ולפי שנובעים מן הכתר נקראים מים
שאין להם סוף רי כי הכתר אי"ן סו"ף נקרא.

f

זיו הזוהר
רי .ר"ל כיון שהכתר הוא כח הראשון להראשונים שנאצל מן האי"ן
סו"ף ברוך הוא ,לכן נקרא על שמו:
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קמט

ליהו  ׁ ¦שיר ¨ ¨ ׁ
חדש
יה ׁ ¦שיר ּו © ¨Ÿ
א ©§
הלל ּו¨ ּ
ראל
ישׂ ¨ ¥
ישׂ ©מח ¦ §
חסידים :ב ¦ §
קהל ¦ ¦ £
הלתוֹ ּ¦ב § ©
ּ§ת ¦ ּ¨
במחוֹ ל
יהלל ּו ׁ §שמוֹ § ¨
במלכם :ג § © §
עשׂ¨ יו ּ§ב ¥ני ¦צ ּיוֹ ן ¨ ¦יגיל ּו § © § ּ¨
ּ§ב Ÿ

I

 Iשימוש תהלים I

I

לשרפה שלא תרבה
הללויה שירו לה' שיר חדש )קמט ,א(] :שימוש תהלים לפרק קמט[ טוב
לאמרו ג"כ לשריפת אש שלא תרבה.
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ּומביאם ִעּמֹו
עדן ְ ִ ָ
מּגן ֵ ֶ
ואּמֹו ִ ַ
אביו ְ ִ
ֹוקר את ָ ִ
הּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ע ְ
ַָ
ׂשמחה
ְל ִ ְ ָ
ע ◌ָשׂ יו וגו' )קמט ,ב( :
ראל ◌ְ ּב ֹ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
שׂ ◌ַמח ◌ִ ◌ְ
◌ִי ◌ְ
לש ּ◌ֵתף ◌ֶאת
ראל ◌ְ ׁ ◌ַ
ליש ◌ָ ◌ֵ
להם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ׂ
מנּ ◌ִין ◌ָלנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
רי"טּ [(.ו ◌ִ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ּ
בחדותם? )משום שאינה שמחה ,אלא
כינתוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
עשיו.
ש ◌ָר ◌ֵאל ◌ְ ּב ֹ ◌ָ ׂ
יש ◌ַמח ◌ִי ◌ְ ׂ
בשתפות שלו מאלו( ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמט( ◌ִ ◌ְ ׂ
עשיו?!
שיוְּ◌ .ב ֹ ◌ָ ׂ
ע ◌ָ ׂ
אינהֶ◌ ,א ◌ָּלא ◌ְ ּב ֹ
ש ◌ָ ◌ֵ
חדוה ׁ ◌ֶשל ◌ִי ◌ְ ׂ
תה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ֵ ◌ָ ּ
אוֹ ◌ָ ּ
לכתֹב! ◌ֶא ◌ָּלא ◌ֵ ּ
אל ּו ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא
צרי ,לוֹ ◌ִ ◌ְ ּ
שוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְּבעוֹ ׂ
ואמוֹ ֶ◌ ׁ .ש ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ּ◌ֵמתוּ ּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ $
כינתוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ואביו ◌ְ ◌ִ ּ
לקחת
חדוהַ◌ ַ◌ ָ◌ ,
תה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עדן וּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מגּ ן ◌ֵ ◌ֶ
קרם ◌ִ ◌ַ
הוּ א עוֹ ◌ְ ◌ָ
מביאם ◌ִע ּמוֹ ◌ְלאוֹ ◌ָ ּ
חדוה ◌ִעם ◌ַ ◌ָ ּ
אמר
כינתוֹ ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  $הוּ א וּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
חלק ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
חר ּבוֹ .
יגּ ׁש ◌ַ ◌ְ
העשוֹ ◌ַ ◌ֵ
)איוב מ( ◌ָ ֹ ׂ
]זוהר במדבר פ' פנחס )דף

ׁשּתף ּבֹו
ּקּב"ה ֻ ָ
האדם ַה ֻ ָ
אחת ְ ֶוזהּו ָ ָ ָ
ּומנּות ַ ַ
ּבעצמֹו א ָ
ּברא ְ ַ ְ
הּקּב"ה ָ ָ
ַָָ
איש
שה ◌ְּב ׁ ◌4ש ◌ָּתפ ּות ◌ִ ׁ
נע ◌ָ ׂ
עשיו ִ◌ -מּ .ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
אחר ◌ְ ּב ֹ ◌ָ ׂ
◌ָ ּד ◌ָבר ◌ַ ◌ֵ
אדם ◌ַ ◌ֲ
תהלים ספר חמישי | ל לחודש | מזמור קמט
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וא.ה ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
נעשה
ועל סוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב )בראשית א( ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּואַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ָ
עשה ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו,
אמ ◌ִנים ◌ָ ◌ָ ׂ
.נינ ּוְ◌ ׁ ,ש ׁ ◌ָ
אדםּ ְ◌ ,ב ׁ ◌4ש ◌ָּתפ ּותֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
שה ◌ָּ◌ 4
מהם עוֹ ◌ָלםּ ֵ◌ ְ◌ ,
והמ ◌ִים.
והארץַ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ה.מיםֶ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ואל ּו ◌ֵהםִ◌ ַ◌ ָ◌ ַ◌ :
ה ּוא ◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ֵ ◌ֶ
ראשוֹ ן הוֹ ◌ִציא ּו
מק ◌דם .יוֹ ם ◌ִ ׁ
וחזר ּו ◌ְּכ ◌ִ ּ ֶֹ
אחדְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אחד ׁ ◌ִש ◌ֵּמ ׁש יוֹ ם ◌ֶ ◌ָ
ְוכל ◌ֶ ◌ָ
◌ ◌ָ
יהי אוֹ ר
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
אמנ ּות ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶהםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָּכת ּוב )שם( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ה.מים ◌ָּ◌ 4
למע ◌ֶ ׂ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם(
שהֶ◌ ׁ ,
◌ַ ◌ְ ◌ִ
אמנ ּות ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
המ ◌ִים ◌ָּ◌ 4
ויהי אוֹ ר .יוֹ ם ׁ ◌ֵש ◌ִני הוֹ ◌ִציא ּו ◌ַ ◌ַּ
מים
חצי ◌ַ ◌ִ
רקיע ◌ְ ּבתוֹ ַ◌ ,ה ◌ָּמ ◌ִים ◌ְוגוֹ 'ָ◌ .על ּו ◌ֲ ◌ִ
יהי ◌ָ ◌ִ ◌ַ
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
נפרד ּו,
המ ◌ִים ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ואלמלא ◌ָ ּכֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ּ◌ַ
למטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
וחצי ◌ַ ◌ִ
למעלהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מים ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ֲאר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
הארץ ◌ְוהוֹ ◌ִ ◌ָ
ש ◌ָתה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לישי ◌ָע ◌ְ ׂ
היה עוֹ ◌ֵמד .יוֹ ם ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם א ◌ָ ◌ָ
ציאה ◌ְּכמוֹ
עשב,
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ֵ ◌ֶ ׂ
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הים ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר ◌ֱא ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ּ 4צ ◌ְ ּו ◌ָתהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ְוגוֹ '.
ותוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ְוכת ּוב ◌ַ ּ
◌ ◌ָ
מ.שה ◌ֵ ◌ֶּ
ועש ּו ◌ַמה
אמנ ּותוֹ ׂ ָ◌ ְ◌ ,
אמנ ּות ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
אלה הוֹ ◌ִציא ◌ָּ◌ 4
◌ֵעד ◌ָ ּכאן ◌ָ ּכל ◌ָּ◌ 4
רביעי
אחרוֹ ◌ִנים .יוֹ ם ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ימים ◌ַ ◌ֲ
שה ◌ָ ◌ִ
נש ◌ֲאר ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
.הצט ּו ּוְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ֶ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אהים
אמר ◌ֱ ◌ִ
אמנ ּותוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
ראשוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ׂ
אמן ◌ִ ׁ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
לעשוֹ ת ◌ָּ◌ 4
הצט ◌ָ ּוה ◌ָּ◌ 4
המ ◌ִים,
החמי ׁ ◌ִשי הוֹ ◌ִציא ּו ◌ַ ּ◌ַ
מיםַּ◌ .ב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
והינ ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מארת ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְִיהי ◌ְ ֹ ֹ
המ ּים
.רצ ּו ◌ַ ּ◌ַ
אמר ◌ִאלה ּים ּי
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּי ◌ִ
אמנ ּות ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶשה ּוא ◌ָּ◌ 4
ּ
אמר
תהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
עש ◌ָתה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה..י ◌ָ ◌ְ ׂ
וגו'ּ ַ◌ ,ב ּיוֹ ם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
אמנ ּו ◌ָ ּ
הארץ ◌ָּ◌ 4
האמ ◌ִנים
נפש ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ְוגוֹ 'ֵּ◌ .כ ◌ָיון ׁ ◌ֶש ◌ְ ׁ ◌ֶ
הארץ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
אהים ּתוֹ ◌ֵצא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ
.שת ◌ָ ◌ָּ◌ 4
להם ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא:
אמר ◌ָ ◌ֶ
יהםַ◌ ָ◌ ,
עש ◌ֶ
הש ◌ִלימ ּו ◌ַמ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הא ◌ֶּלה ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ָ ◌ֵ
ואני
כאחדִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
התחבר ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
לעשוֹ תְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
אדםְּ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ .
אחת ◌ֵי ׁש ◌ִלי ◌ַ ◌ֲ ׂ
אמנ ּות ◌ַ ◌ַ
◌ָּ◌ 4
עמ ◌ֶכם
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אדם .גּ ּוף ׁ ◌ֶש ◌ָּל ◌ֶכםִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נעשה ◌ָ ◌ָ
עמ ◌ֶכםׂ ֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אהיה ׁ ◌4ש ּ◌ָתף ◌ִ ◌ָּ
◌ִ ◌ָּ
אדםְּ◌ .כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָּ
אחר ◌ָ ּכֵּ◌ ,כן.
בש ◌ָּתפ ּותַ◌ ,גּ ם ◌ַ ◌ַ
היה ◌ְ ׁ ◌4
חלה ◌ָ ◌ָ
שה ◌ָ ◌ָ
ְונע ◌ֶ ׂ
◌ ◌ַ ◌ֲ
והא.ה -
מעשה ◌ַה ּ◌ַמ ◌ִיםָ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ה.מים ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
מעשה ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
שה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
אבא ֶ◌ ׁ -ש ּבוֹ עוֹ ◌ֶ ׂ
◌ַ ◌ָ ּ
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 Iזוהר תהלים I

I

הארץּ ָ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הש ּ◌ַת ּ◌ֵתף
והקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ׁ ◌ֶש ◌ִ ׁ ◌ְ
אמן ׁ ◌ְש ◌ִלי ׁ ◌ִשי ◌ְּכמוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ָּ◌ 4
עשיו.
ועל סוֹ ד ◌ֶזה ◌ָ ּכת ּוב ◌ְ ּב ֹ ◌ָ ׂ
אתםַ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַַיחד ◌ִ ◌ָּ
חדוה ◌ְ ּב ◌ָכל
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזהֵ◌ ,י ׁש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
נפרד ּו ◌ֵ ◌ָ
ואמא ◌ִ ◌ְ ◌ְ
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ ּ
אבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ
מש ּ◌ֵתף ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
האדם ◌ְ ׁ ◌ַ
.נינ ּוְּ◌ ,ב ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌4ש ◌ָּתפ ּותֶ◌ ׁ .ש ◌ָ ◌ִ
חדוה ׁ ◌ֶש ּלוֹ ּ ָ◌ ,בא ◌ַ ◌ָ ּ
עדן ◌ְועוֹ ◌ֵקר
לגן ◌ֵ ◌ֶ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌ַ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ַ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אתוֹ ּ ,ו ◌ֵ ◌ִ
ואמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ׁ ◌4ש ◌ָּת ◌ִפים ◌ִ ּ
מ.ם ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
אביו ◌ְ ◌ִ ּ
מביא אוֹ ◌ָתם ◌ִע ּמוֹ
חדוהָּ◌ 4◌ ְ◌ ,
אבל
דעיםָ◌ ֲ◌ .
אדם א יוֹ ◌ְ ◌ִ
בני ◌ָ ◌ָ
מזמ ◌ִנים ׁ ◌ָשםּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
◌ְלאוֹ ◌ָת ּה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
וכלם ◌ְ ◌ָּ◌ 4
האדםּ ָ◌ ַ◌ ,
דיע
לבדּ וֹ ְ◌ ,וא מוֹ ◌ִ ◌ַ
אליו ◌ְ ◌ַ
מז ◌ָּמן ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְ ◌4
צרת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ַ
ואל
אקרא ה' ◌ְ ◌ֶ
לאמוֹ ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים יח( ◌ַּב ◌ַ ּצר ◌ִלי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאביו ּו ◌ְ ◌ִ ּ
אש ◌ֵ ּו ◌ַע ◌ְוגוֹ '.
אהי ◌ֲ ׁ ◌ַ
◌ֱ ◌ַ
חסידים ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד )קמט ,ה( :
יעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ְ
חסידים
יעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
ואמר) ,תהלים קמט( ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
נקשר
למדנ ּוּ ְ◌ ,בי"ג ◌ִמדּ וֹ ת ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
מש ◌ְּכבוֹ ◌ָתם ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ַ◌ ָ◌ .
ירנּ נ ּו ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וכל ◌ֱאמ ּו ◌ָנתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
כלָ◌ ְ◌ .
ברכוֹ ת ◌ַל ּ ֹ
האמ ּו ◌ָנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ◌ָּמ ◌ְצא ּו ◌ְ ◌ָ
◌ֶק ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ֱ
עש ◌ֵרה ◌ִמדּ וֹ ת
ש ◌ֶ ◌ְ ׂ
ועל ◌ֶזה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ׁ
שַ◌ ְ◌ .
נס ּ◌ְתר ּו ◌ְּב ׁ ◌ָש ׁ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ִ ◌ְ
זרה ׁ ◌ָש ◌ָוה ◌ְוכ ּו',
מגּ ◌ֵ ◌ָ
וחמר ּו ◌ִ ◌ְ
ארנ ּו ◌ִמ ◌ַ ּקל ◌ָ ֹ ◌ֶ
התוֹ ◌ָרהְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ַ ◌ְ
מתעט ◌ֶרת ◌ַ ּ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֶ
וה.ם ◌ַ ◌ָ ּ
מתעטר ◌ָ ּב ◌ֶזהּ .בֹא
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
ארנ ּו ◌ֶאת ◌ֶזהֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
פעמים ◌ֵּב ◌ַ ◌ְ
ְוכ ◌ָּמה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַ
שם )בקשר(
בניו ◌ְּב ׁ ◌ֵ
תב ◌ְרכ ּו ◌ָ ◌ָ
רצה ◌ַ ◌ֲ ֹ
תה ׁ ◌ָש ◌ָעה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
יעקב ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ּ
ראהּ ְ◌ ,באוֹ ◌ָ ּ
האמ ּו ◌ָנהַ◌ ,מה ◌ָ ּכת ּוב? )בראשית מט( ◌ָ ּכל ◌ֵ ◌ֶּ
ראל ׁ ◌ְש ◌ֵנים
ש ◌ָ ◌ֵ
בטי ◌ִי ◌ְ ׂ
אלה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֱ
]זוהר ויקרא פ' אחרי מות )דף ס"ב[(.
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כינה
עמ ◌ֶהם ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
עשרֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ׁ ◌ְ
שה ◌ָ ◌ָ ׂ
הרי ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
עשר ◌ְו ּ ֹזאת ֵ◌ ֲ◌ -
◌ָ ◌ָ ׂ
הש ּ◌ַת ּ◌ְת ◌ָפה ◌ִ ◌ָּ
ברכתוֹ ◌ֵּב ◌ַר,
אשר ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
איש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
והינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ִ ׁ
הב ◌ָרכוֹ תְ◌ ַ◌ ְ◌ .
ְוהתק ◌ְ ּימ ּו ◌ַ ◌ְּ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ברכתה ׁ ◌ֶשל
גמא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
תה ◌4דּ ◌ְ ◌ָ
אתםַ◌ .מה ◌ֶ ּזה ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ֹ ◌ָ
מעלהְּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ברכתוֹ ? ◌ְ ּבאוֹ ◌ָ ּ
מדּ ה.
מדּ ה ּו ◌ִ ◌ָ
◌ָּכל ◌ִ ◌ָ
ראש
ונחוֹ ת ◌ְּב ֹ ׁ
מתע ◌ְּטרוֹ ת ◌ְ ◌ָ
ולמדנ ּוּ ָ◌ ,כל אוֹ ◌ָתן ◌ִמדּ וֹ ת עוֹ לוֹ ת ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
קרא
המ ◌ֶל ,,אוֹ תוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
מתעטר ֹ ׁ
ושם ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
אחדָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ָ
ראש ◌ַ ◌ֶּ
והחסידים יוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
חסיד ּותִ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ◌ִ
דר ◌ָגּ ה ◌ֶ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
רשים ◌ָ ּכל אוֹ תוֹ
סידים ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם
יעלז ּו ◌ֲח ◌ִ ◌ִ
מעלהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב ◌ַ ◌ְ ◌ְ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ּ
הבא .רוֹ ◌ְממוֹ ת ◌ֵאל ◌ִּב ◌ְגרוֹ ◌ָנם
מש ◌ְּכבוֹ ◌ָתם ּ ָ◌ -בעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַה ◌ֶ ּזהַ◌ ְ◌ ,יר ◌ְנּ נ ּו ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
יפ ּיוֹ ת
חרב ּ ◌ִפ ◌ִ
ואז ◌ֶ ◌ֶ
האמ ּו ◌ָנה ◌ָ ּכ ◌ָרא ּויָ◌ ְ◌ ,
קשר ◌ָ ◌ֱ
לקשר ◌ֶאת ◌ֶ ׁ ◌ֶ
 ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ְ ◌ִדעים ◌ִ ◌ְ ׁ ֹ
חרבוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
חרב ◌ַלה'ּ ְ◌ ַ◌ ,
יפ ּיוֹ ת? זוֹ ◌ִהי ◌ֶ ◌ֶ
חרב ּ ◌ִפ ◌ִ
ידםֵ◌ .איזוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּב ◌ָ ◌ָ
לעשוֹ ת
ול ◌ָּמה? ◌ַ ◌ֲ ׂ
דיניםָ◌ ְ◌ .
הטת ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ִ ◌ִ
יפ ּיוֹ ת  -לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואִ◌ ּ .פ ◌ִ
הראש
החסדׁ ֹ ָ◌ ,
יאירֶּ◌ ,כ ◌ֶתר ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
נחס ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ִ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
והרי ◌ַ ◌ִ ּ
ְנקמה ◌ַּבגּ וֹ ◌ִים ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ ◌ָ ◌ָ
קשר
קשר ◌ֶ ׁ ◌ֶ
מעלהְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ׁ ◌ַ
הכבוֹ ד ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ירש ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ּ
העליוֹ ןִ◌ ,מּ .ום ◌ָ ּכׁ ַ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
חלקוֹ ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה
אש ◌ֵרי ◌ֶ ◌ְ
האמ ּו ◌ָנהְ◌ ׁ ַ◌ .
קשר ◌ָ ◌ֱ
עליוֹ ןֶ◌ ,ק ׁ ◌ֶשר ◌ָקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ֶ◌ ,
◌ֶ ◌ְ
ה.לחן
נאמר) ,יחזקאל מא( ◌ֶזה ◌ַ ◌ָ◌ ְ◌ 4
.לחן ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
הבאַ◌ .על ◌ַה ◌ָ◌ ְ◌ 4
ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָ ּ
לרבי
ונשק ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
בר ,אוֹ תוֹ ַ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
ונשק לוֹ ּו ◌ֵ ◌ַ
נחס ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ַ
רבי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
לפני ה'ָ◌ .קם ◌ַ ◌ִ ּ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
בר.,
נטל ּכוֹ ס ּו ◌ֵ ◌ַ
בר ,אוֹ ◌ָתםַ◌ ָ◌ .
החברים ּו ◌ֵ ◌ַ
לכל ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
אלעזר ּו ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ

מּזיקים
אלפי ַ ִ ִ
ֹורגים ַ ְ ֵ
ּקּב"ה ה ְ ִ
לה ֻ ָ
ּׁשבח ְ ַ
ידי ַה ֶ ַ
ַעל ְ ֵ
רבי
חסידים ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד )קמט ,ה( ] :זוהר במדבר פ' בלק )דף רי"אּ ִ◌ ַ◌ [(:
יעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר ,א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַּכבַ◌ ,מה ּו א ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ַּכב? ◌ֶ ◌ָּ
אלא ◌ְ ּב ◌ָכל
אלעזר ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רבוֹ נוֹ  ,א ׁשוֹ ◌ֵכב ◌ַעל
מצווֹ ת ◌ִ ּ
אדם הוֹ ◌ֵלּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ְ
ולילה ◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
מינים
וחמש ◌ֵמאוֹ ◌ָתם ◌ִ ◌ִ
ועש ◌ִרים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
מאה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ׂ
אלף ּו ◌ֵ ◌ָ
מטתוֹ ◌ַעד ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵרג ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ָּ
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יפ ּיוֹ ת
ּ¦פ ¦

 Iזוהר תהלים I

ידם:
ּ§ב¨ ¨

I

מאל,
ש ֹ
מצד ◌ְ ׂ
אמרֶ◌ ֶ◌ ,
אבא ◌ָ ◌ַ
רבי ◌ַ ◌ָ ּ
עמוֹ ִּ◌ ַ◌ .
◌ ◌ִ
ָרעים ׁ ◌ֶש.וֹ ◌ִרים ◌ִ ּ
אלף ◌ֵהם ◌ִ ◌ַ ּ
ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קמט(
אלףְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶ
מצ ◌ְדּ ֶ◌ ֶ◌ ,
ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים צא( ◌ִ ּ ֹ
יפל ◌ִ ◌ִ ּ
לעשוֹ ת
חסידים ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד ◌ְוגוֹ ' ,רוֹ ◌ְממוֹ ת ◌ֵאל ◌ִ ּב ◌ְגרוֹ ◌ָנם ◌ְוגוֹ 'ׂ ֲ◌ ַ◌ ,
ַיעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ְ
לעשוֹ ת ◌ָ ּב ◌ֶהם
וזה ּו ◌ַ ◌ֲ ׂ
יש ◌ַּכב ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ ְ◌ ,
ְנקמה ◌ְוגוֹ 'ֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב א ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ◌ְוגוֹ '.
◌ִ ׁ ◌ְ

בלילה ַעד
ׁשירה ַ ְ ָ
ּלֹומר ִ ָ
ֹוממים ִמ ַ
ּתינים ְוד ְ ִ
ממ ִ ִ
ּׁשרת ַ ְ
מלאכי ַה ָ ֵ
ַ ְֲ ֵ
לׁשמּה
ּבּתֹורה ִ ְ ָ
ֹוסקים ַ ָ
חכמים ָהע ְ ִ
ּתלמידי ֲ ָ ִ
נפׁשֹות ֵ ִ ְ ַ -
ּכּנסּו ַ ְ
ׁשּית ַ ְ
ְִֶ
חסידים ◌ְ ּב ◌ָכבוֹ ד )קמט ,ה( ] :זוהר חדש פ' לך לך מדרש הנעלם )דף
יעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ְ
ולילה
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ראהֵ◌ ,אין ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ְיה ּו ◌ָדהּ ,בא ּו ◌ְ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
לַ◌ ָ◌ [( .
למידי
מתם ׁ ◌ֶשל ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
נש ◌ָ ◌ָ
הפ ◌ִנים ◌ָ ּכל ◌ִ ׁ ◌ְ
שר ◌ַ ּ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵאינוֹ אוֹ ◌ֵחז מטטרו"ן ◌ַ ׂ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש
מראה אוֹ ◌ָתן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מהּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
חכמים ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
ממים ◌ִ ּ
מלוֹ ◌ַמר ׁ ◌ִש ◌ָירה,
ה.רת ◌ְודוֹ ◌ְ ◌ִ
מלאכי ◌ַ ◌ָ ◌ֵ
ינים ◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ממת ◌ִ
◌ָ ּבר ּו ,ה ּואּ ,ו ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
לאל
יחד ◌ְ ◌ֵ
ויזמר ּו ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
עמ ◌ֶהםְ◌ּ ַ◌ ִ◌ ,
הצ ◌ִדּ ◌ִ
תכ ◌ְנּ ס ּו ◌ַ ◌ְ ׁ
◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַּ
יקים ◌ִ ◌ָּ
נפשוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
בארץ ּ ֵ◌ -
סקים ◌ַ ּב ּתוֹ ◌ָרה
אל ּו ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
הנּ ◌ָ ּצ ◌ִנים ◌ִ ◌ְנרא ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ַ ◌ִ
◌ֶע ◌ְליוֹ ןֶ◌ ׁ .ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
יחד.
ראם ◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
לזמר ◌ְלבוֹ ◌ְ ◌ָ
הגּ ◌ַ
מהֵ◌ .עת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ִמיר ◌ִ ◌ִ
יע ָ◌ -אז ה ּוא ◌ֵעת ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
◌ִל ׁ ◌ְש ◌ָ ּ
מתם
נש ◌ָ ◌ָ
לאסף ◌ִ ׁ ◌ְ
הבא ◌ֶ ◌ֱ ֹ
ארצנ ּו ֶ◌ -זה מטטרו"ןּ ָ◌ ַ◌ ,
נש ◌ַמע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
התוֹ ר ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְוקוֹ ל ◌ַ ּ
אמר )תהלים
ולילהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לילה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
צרם ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לזמר ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ָ
יקים ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
צדּ ◌ִ
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
ירנּ נ ּו ◌ַעל ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ְּכבוֹ ◌ָתםַ◌ .מה ּו ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד?
חסידים ◌ְּב ◌ָכבוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יעלז ּו ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
קמט( ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר ◌ַר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ,זה מטטרו"ן.
◌ָ ◌ַ

קריאת שמע על המטה מגינה ומצלת מן המזיקים
אמר
רוֹ ◌ְממוֹ ת ◌ֵאל ◌ִ ּב ◌ְגרוֹ ◌ָנם )קמט ו( ] :זוהר דברים פ' עקב )דף ער"בַ◌ ָ◌ [(.
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לאמים :ח Ÿ § ¤
כחת ּ©ב § ¦ּ ª
נקמה ּ©בגּ וֹ ¦ים ּתוֹ Ÿ ¥
לעשׂ וֹ ת § ¨ ¨
ז ©£
לעשׂ וֹ ת
כבלי © § ¤
דיהם ּ§ב © § ¥
ונכב¤ ¥
זקים § ¦ § ּ§
מלכיהם ּ§ב ¦ ּ¦
© §¤ ¥
ברזל :ט © £
יה:
חסידיו © §
לכל ¨ ¦ £
הדר ה ּוא § ¨
מש ּ¨פט ּ¨כת ּוב ¨ ¨
ּ̈ב ¤הם ¦ ׁ §
הלל ּו¨ ּ

I

 Iזוהר תהלים I

I

להם) ,מלכים א כ( ◌ַאל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
קריאת
הרי ◌ַו ◌ַדּ אי ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מפת ◌ַחֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
יתהלל חוֹ ◌ֵגר ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
מטתוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִ ּ
ׁ◌ְש ◌ַמע ּ ◌ֵפ ◌ְר ׁש ּו ◌ָהּ ָ◌ ,כל ◌ַ ּ
אל ּו אוֹ ◌ֵחז
הקוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ִ ◌ַ
קריאת ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ַעל ◌ִ ◌ָּ
וחרב
יפ ּיוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )תהלים קמט( רוֹ ◌ְממוֹ ת ◌ֵאל ◌ִּב ◌ְגרוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
חרב ּ ◌ִפ ◌ִ
◌ֶ ◌ֶ
צדדים,
לש ◌ָ.ה ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לנענעה ◌ְ ׁ ◌ִ
החרב ◌ָ ◌ִ
ונענ ּו ◌ַע ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ידםְ◌ ִ◌ ְ◌ .
יפ ּיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ָ ◌ָ
ּ◌ִפ ◌ִ
צריּ ָ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ועל
הארץ ◌ְ ◌ַ
ועל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה.מים ◌ְ ◌ַ
מליכ ּוה ּו ◌ַעל ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּב ◌ֲאר ּו ◌ָהְּ◌ ,כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
החרב .ה"ה,
ראש ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
החרב .י' ֹ ׁ
ארבע ר ּוחוֹ ת ◌ָהעוֹ ◌ָלםְ◌ .וזוֹ ו' ,גּ ּוף ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ַ ּ
אדני.
החרבָ◌ ֲ◌ ,
פיפ ּיוֹ תְ◌ ַ◌ .נר ּ◌ִתיק ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ִ ◌ִ

f
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הלל ּו ¥אל ּ§ב ¨ § ׁ
רקיע ªע ּזוֹ :
קדשוֹ © §
יה © §
א ©§
הלל ּו¨ ּ
הלל ּוה ּו ּ¦ב § ¦ ©
הלל ּוה ּו
רב גּ§ ªדלוֹ  :ג © §
הלל ּוה ּו ּ§כ Ÿ
רתיו © §
בגב ּו ¨ Ÿ
הלל ּוה ּו ¦ §
ב ©§
בתף
הלל ּוה ּו § Ÿ
וכ ּנוֹ ר :ד © §
נבל § ¦
הלל ּוה ּו ּ§ב ¤ ¥
תקע ׁשוֹ ¨פר © §
ּ§ב © ¥
בצלצלי ׁ¨ש ©מע
הלל ּוה ּו § ¦ § § ¥
הלל ּוה ּו ּ§ב ¦מ ּ¦נים §וע ּו ¨גב :ה © §
ּו ¨מחוֹ ל © §
יה
צלצלי §תר ּו ¨עה :ו ּכŸל ©ה ּ§נ ׁ¨ש ¨מה ּ§ת © ּ¥
הלל ּוה ּו ּ§ב ¦ § § ¥
©§
הלל ¨ ּ
יה:
©§
הלל ּו¨ ּ

I

 Iשימוש תהלים I

I

להלל להקב"ה על כל פעולותיו וחסדיו
הללויה הללו אל בקדשו )קנ ,א(] :שימוש תהלים לפרק קנ[ להלל
להקב"ה על כל פעולותיו.

I

 Iזוהר תהלים I

I

ּתׁשּבחֹות?!
צריֶ 3את ָּכל ַה ִ ְ ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו 3הּוא ָ ִ
תקע ׁשוֹ ◌ָפר וגו' )קנ ,ג( ] :זהר חדש פרשת בראשית )דף טו[(:
◌ַה ◌ְלּ ל ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ַ
הלל ּוה ּו
.כת ּוב )תהלים קנ( ◌ַ ◌ְ
אלעזרַ◌ ,מה ◌ֶ ◌ָ ּ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עוֹ ד ◌ָ ◌ַ
ת"ף ּו ◌ָמחוֹ ל
הלל ּוה" ּו ◌ְּב ֹ
וכנּ וֹ "ר ◌ַ ◌ְ
נב"ל ◌ְ ◌ִ
הלל ּוה" ּו ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
תקע ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַ ◌ְ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ַ
צריּ ָ◌ ַ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ֶזה?
וכי ◌ָ ◌ִ
ועגבִ◌ ְ◌ .
הלל ּוה" ּו ◌ְּב ◌ִמ ◌ִנּ י"ם ◌ְ ◌ָ◌ 4
◌ַ ◌ְ

הּנׁשמה
רֹוצה ֶאת ִהּלּול ַ ְ ָ ָ
ה' ֶ
צלצלי ◌ְתר ּו ◌ָעה
הלל ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
צלצלי ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ְ
הלל ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ
חדש פ' בראשית[ ◌ֶ ◌ָ ּ
.ת ׁ ◌ַש ◌ְּבח ּו
אמר ◌ָדּ ◌ִודּ ָ◌ ,כל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ְ
אלא ◌ָ ◌ַ
מיני ◌ַה ◌ֶ ּז ◌ֶמר ◌ַ ◌ָּ
לפני ◌ַ ◌ָ ּ
הלל ּוֵ◌ ,אינוֹ ◌ְכל ּום.
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ְּב ◌ִ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עשה
.ת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
וכל ◌ַמה ◌ֶ ּ◌ַ
וזהָ◌ ְ◌ ,
עשה ◌ֶזה ◌ָ ◌ֶ
עכשו ◌ֲ ◌ֵ ׂ
לחברוֹ ָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ :
אדם ◌ָהאוֹ ◌ֵמר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ָדּ ◌ִודְ◌ ַ◌ ,
דבר ּ ◌ְפלוֹ ◌ִניּ ָ◌ .כַ◌ ָ◌ ,
עשה ◌ָ ◌ָ
◌ֵאינוֹ ◌ְכל ּוםַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֶ ׂ
הללוּ הוּ
)קנ ,ה( ] :זוהר
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I

הלל ּו,
צלצלי ◌ְתרוּ ◌ָעהְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ◌ֵאינוֹ ◌ַ ◌ְ
הללוּ הוּ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
צלצלי ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָּ
יהֵ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַה ◌ֵּלל ◌ָי ּה ◌ַ ◌ְ
כל ◌ַ ◌ְ
הלל ּו? ּ ֹ
אלא ◌ַמה ּו ◌ַ ◌ְ
והאחר ◌ֵאינוֹ
הללוּ ◌ָ ּ
אלא ◌ִ ּ
◌ְכל ּוםָּ◌ ֶ◌ ,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה
כל ◌ַ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )שם( ּ ֹ
הל ּול ◌ַ ◌ְ
יה.
הלל ◌ָי ּה ◌ַ ◌ְ
ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
הללוּ ◌ָ ּ

האנ ִׁשים
ּדרגֹות ָ ֲ ָ
לפי ַ ְ
ּונׁשמה ְ ִ
רּוח ְ ָ ָ
נפׁש ַ
ֶֶ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַה ◌ֵלּ ל ◌ָי ּה
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
המה
הב ◌ֵ ◌ָ
מצד ◌ַ ◌ְּ
תנים לוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
איש ,נוֹ ◌ְ ◌ִ
ראהְּ◌ ,כ ׁ ◌ֶשנּ וֹ ◌ָלד ◌ִ ׁ
בא ּו ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
נפש ◌ִ ◌ַ ּ
מצד ◌ֵ ◌ֶּ
זכה יוֹ ◌ֵתר
דשָ◌ ָ◌ .
הק ◌ ׁ
קראים אוֹ ◌ַפ ◌ֵנּ י ◌ַ ּ ֶֹ
אלה ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מצד ׁ ◌ֶשל ֹ ◌ַ
טהרּ ַ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ַ ּ
תנים
זכה יוֹ ◌ֵתר  -נוֹ ◌ְ ◌ִ
הק ◌ד ׁשָ◌ ָ◌ .
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַח ּיוֹ ת ◌ַ ּ ֶֹ
 נוֹ ◌ְ ◌ִתנים ל ּו ר ּו ◌ַח ◌ִ ◌ַ ּ
שת ◌ֵ ּ
עבד
אמהֶ◌ ֶ◌ ,
אל ּו ◌ֵהם ◌ָ ◌ָ
הכ ּ◌ֵסאּ .ו ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִּ
לוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
נש ◌ָמה ◌ִ ◌ַ ּ
המ ◌ֶל.,
ְוש ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ִ
פחה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ◌ַ ◌ֶּ
)קנ ו( ] :זוהר שמות פרשת משפטים )דף צד ע"ב([

ֹוּה
יֹותר ָּגב ַ
עֹוד ֵ
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַּבת
דרִ◌ ֲ◌ ,
נפש ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
תנים לוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
זכה יוֹ ◌ֵתר  -נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִאם ◌ָ ◌ָ
אציל ּותּ ַ◌ ִ◌ ,
תנים לוֹ ר ּו ◌ַח ׁ ◌ֶשל
זכה יוֹ ◌ֵתר  -נוֹ ◌ְ ◌ִ
מלָ◌ ָ◌ .,
ונקראת ◌ַ ּבת ◌ֶ ◌ֶ
ְיחידהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ָ
ונקרא ◌ֵ ּבן ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא.
האמצעיָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הע ּמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אציל ּות ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ָ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ
זכה יוֹ ◌ֵתר -
אהיכםָ◌ ָ◌ .
אתם ◌ַלה' ◌ֱ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶזה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב )דברים יד( ◌ָ ּב ◌ִנים ◌ַ ּ◌ֶ
ש ◌ָ ּכת ּוב )בראשיתב(
ואמאֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶ
תנים לוֹ ◌ְ ׁ ◌ָ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
נש ◌ָמה ◌ִמ ◌ַ ּצד ׁ ◌ֶשל ◌ַא ◌ָ ּבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
עליהם
איזה ◌ַח ◌ִ ּיים? ◌ֶא ◌ָּלא אוֹ ◌ָתם י"ה ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
נש ◌ַמת ◌ַח ◌ִ ּייםֶ◌ ֵ◌ .
אפיו ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַו ◌ִ ּי ּ ◌ַפח ◌ְּב ◌ַ ּ ◌ָ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
למה ◌ָ ּב ּה יהו"ה.
ונש ◌ְ ◌ָ
הלל ◌ָי ּהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
כל ◌ַ ◌ְ
נאמר )תהלים קנ( ּ ֹ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ

ּולמּטה
למעלה ְ ַ ָ
ּבכ ָּלם ְ ַ ְ ָ
ׁשֹולט ְ ֻ
ֵ
ּגבֹוּה הּוא
ֹותר ָ ַ
עֹוד י ֵ
תנים לוֹ יהו"ה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ֵלמ ּות ◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת  -יוֹ "ד ◌ֵה"א
זכה יוֹ ◌ֵתר  -נוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
ונקרא
למעלהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אציל ּות ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ארח ◌ֲ ◌ִ
אדםּ ְ◌ ,ב ַֹ ◌
◌ָוא"ו ◌ֵה"אֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ָ ◌ָ
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דגת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְוגוֹ '.
נאמר )בראשית א( ּו ◌ְרד ּו ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ִּב ◌ְדמ ּות ◌ִר ּבוֹ נוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
וה*רפים
בכל ◌ָהאוֹ ◌ַפ ◌ִנּ ים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הרקיעים ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְֶוזה ּו ׁ ◌ִש ◌ְלטוֹ נוֹ ◌ְּב ◌ָכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולכן,
למטהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
והכחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ְּל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
החילוֹ ת ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
בכל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ְוהחיוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ַ
מעלה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
נאמר ּבוֹ א
יחידהַ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
מצד ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּבת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדם זוֹ ◌ֶכה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְּכ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּבן ◌ָ ◌ָ
נפ ׁש ◌ִ ◌ַ ּ
העבדים.
תצא ◌ְּכ ◌ֵצאת ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ֵ

מהחכמה
ּנׁשמֹות ָּבאֹות ֵ ַ ָ ְ ָ
ָּכל ַה ְ ָ
תּרוּמה ַ)דּף קעדַ◌ [(.ר ◌ִ ּבי ◌ְיה ּו ◌ָדה
]זוֹהר ְ ָ
ַ
יה )קנ ו( :
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
הלּ ל ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
הלל ◌ָי ּהָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוּ ָ◌ ,כל
כל ◌ַ ◌ְ
ואמר) ,תהלים קנ( ּ ֹ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
מהגּ ּוף ◌ַ ◌ָ ּ
אדם.
בני ◌ָ ◌ָ
מתעוֹ ◌ְררוֹ ת ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ִ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָשמוֹ ת ◌ָ ּבא ּו ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ְ
מאיזה ◌ָמקוֹ ם
קרא ◌ָיד )י"ה(ֶ◌ ֵ◌ ֵ◌ .
מאיזה ◌ָמקוֹ ם? ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ָמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
שי ,ה' ◌ּ4כ ◌ָּלם
מע ◌ֶ ׂ
אמר ◌ַר ◌ִּבי ◌ְיה ּו ◌ָדהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ּכת ּוב )שם קד( ◌ָמה ◌ַ ּ
◌ֶזה? ◌ָ ◌ַ
רב ּו ◌ַ ◌ֲ
צאים
עיה יוֹ ◌ְ ◌ִ
מהחכמה ◌ַה ּזוֹ ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ּב ּו ◌ֶ ◌ָ
יתָ◌ ׁ .ש ◌ִנינ ּוָ◌ ְ◌ ָ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
עש ◌ָ
חכמה ◌ָ ◌ִ ׂ
◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למעלה
וכל ◌ַמה ◌ֶּ ֵ◌ .י ׁש ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתקןָ◌ ְ◌ ,
הכל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בילים ◌ַ ּ ֹ
שים ּו ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ִל ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
בה.
נקראת ר ּו ◌ַח ◌ְקדוֹ ׁ ◌ָשה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל ◌ָהר ּוחוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
והיא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
למטהִ◌ ְ◌ ,
נתקנ ּו ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָּ

ּברכֹות
מאה ְ ָ
ֵָ
יה
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
הלּ ל ◌ָ ּ
י"ה,
ה.כינהּ .ו ◌ִמי ה ּוא ◌ַ ◌ַ
ש ◌ָרה  -זוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַו ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ָ ׂ
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ָּל ּה? ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ
וזה ּו ◌ַ ◌ַ
"הֶ◌ ְ◌ .
◌ ◌ְֶוזה ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ה.כינהָ◌ ׁ .ש ◌ֵכן ◌ָי ּ
ב"ש  -צ'ִ◌ .עם י' עוֹ ◌ֶלה
ׁ
והה' ◌ַה ּזוֹ ◌ְּבא"ת
י"הַ◌ ְ◌ .
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
ּכֹל ◌ַ ◌ְ
הלל ◌ָ ּ
.כינה,
להריק ◌ְ ּב ◌ָכל יוֹ ם ◌ַ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ברכוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ַח ◌ָ ּיב ◌ָ ◌ָ
מאה ◌ְ ◌ָ
והם ◌ֵ ◌ָ
◌ְלק'ֵ◌ ְ◌ ,
ועליהם ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ַ ◌ָ ּ
האדם ◌ָמה
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּבר ּו ,ה ּוא ◌ֶאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
מאה ׁ ◌ָש ◌ָנהֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ ◌ְֶוזה ּו ◌ֵ ◌ָ
קרי ◌ָמ"ה ◌ֶ ◌ָ ּ
מאה.
אלא ◌ֵ ◌ָ
מעמַ◌ .,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
ה' ◌ֱ ◌ֶ
ש ◌ֵאל ◌ֵ ◌ִ ◌ָּ
אהיֹ ׁ ,
)דּף קלט[(.
שׁלח ְלַ 
לפרשׁת ָ ַ
חדשׁ ֵשׁיַ ָ ָ ְ 
]זהר ָ ָ
)קנ ו( ַ ֹ :
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הנשמות נמשכות מחכמה אל מלכות ומשם לאנשים
הלּ ל ◌ָי ּה וגו'
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
"כל ◌ַה ◌ְנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
הלל ◌ָי ּה" ,למדנו
רבי יהודה פתח ואמרֹ ּ ,
שכל הנשמות באות מן הגוף הקדוש ההוא ,ונתעוררות
באנשים ריא ,ומאיזה מקום ריב ,מן המקום ההוא שנקרא יה,
"מה ◌ַר ּב ּו
ואיזהו מקום ההוא ריג ,אמר רבי יהודה ,שכתובָ◌ :
ית" )תהלים קד ,כד( ריד .למדנו
עש ◌ָ
חכמ"ה ◌ָ ◌ִ ׂ
מעשי :ה' ◌ּ4כ ◌ָּלם ◌ְ ּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ׂ
שמהחכמה ההוא אשר מעינותיו יוצאים אל ל"ב נתיבות
נתיסד הכל ,כל מה שיש למעלה ולמטה ,ואותו חכמ"ה
נקרא רוח הקדוש ,שכל הרוחות נתיסדו בו.
)קנ ו( ] :זוהר ח"ב תרומה )דף קעד (.זוהר תורה[

תהלל י-ה היינו חכמה ובינה
יה וגו' )קנ ו( :
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
הלּ ל ◌ָ ּ
הלל ◌ָי ּה" שזהו חכמ"ה
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ּ◌ֵ
"כל ◌ַ ◌ְ
תורה[ עוד למדנוֹ ּ ,
])תיקוני זוהר תיקון כ"א דף נב (.זוהר

זיו הזוהר
ריא .פירוש ,שהנשמות יוצאות מכח לפועל מן מדת המלכות על ידי
הזדווגה עם התפארת ,ואומר הלשון ואתערי בבני נשא ,כונתו שאף
אנשים שאינם כדאים להיות נשמתם בקרבם בבחינת אור פנימי ,מכל
מקום נשמתן מעוררות אותם לשוב ולעשות טוב על ידי שהן בבחינת
אור מקיף להם .ריב .שואל מאן אתר ,פירוש מאיזה מקום נחצבות
הנשמות אשר משם באות אל המלכות .ריג .עתה שואל איזה הוא
המקום של השם י"ה .ריד .אומר שהוא המקום שנקרא חכמ"ה,
וכונתו שמקום הולדת הנשמות בשרשן הוא לראשונה ביחודא עלאה
של חכמה ובינה ,ואחר כך נשתלשלות אל יחודא תתאה תפארת
ומלכות לצאת מכח לפועל.
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ובינ"ה רטו,

שבהם תהיה הגאולה ל-ו' ול-ה' שנקראים ב"ן
וב"ת ,ובהם ימחו העמלקים מן העולם.

הנשמה צריכה להתלבש בלבוש של המצוות כדי שתוכל
לראות את האור
הלּ ל ◌ָי ּה וגו' )קנ ו( ] :זוהר חלק א' פרשת נח ח"א )דף סה(:
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
ארץ
יה ◌ְּב ◌ֶ ◌ֶ
"אמר ּ◌ִתי א ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
זוהר תורה[ פתח ואמרְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
יה ◌ָ ּ
אראה ◌ָ ּ
חדל" )ישעיהו לח ,יא(,
אדם עוֹ ד ◌ִעם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ◌ֶ
אביט ◌ָ ◌ָ
הח ◌ִ ּיים א ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ַ
יה" ,וכי מי יכול לראות י"ה ,אלא סוף
"אמר ּ◌ִתי א ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
אראה ◌ָ ּ
רטז
הח ◌ִ ּיים"  ,בוא וראה,
ארץ ◌ַ ◌ַ
"י ּה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
המקרא מוכיח ,שכתוב ◌ָ
ריז
כאשר הנשמות עולות להמקום צרור החיים  ,נהנין שם
בזוהר של אספקלריא המאירה ריח ,המאיר ממקום העליון על
הכל ]שנקרא יה[ ,ואילו לא תתלבש הנשמה בזוהר של לבוש
אחר ,לא תוכל להתקרב לראות אור ההוא.
זיו הזוהר
רטו .הגם שהשם י"ה הוא בחכמה ,מכל מקום אומר גם בינה,
כי חכמה ובינה הן תרין רעין דלא מתפרשין ,ועוד כיון שבשם
הוי"ה ברוך הוא אות יו"ד היא שורש עולם החכמה ,ואות ה"י
שורש עולם הבינה .רטז .מתרץ שהגם שאי אפשר להסתכל בהשם
י"ה במקורו ,אבל אפשר להסתכל אורו במה שהוא נשתלשל על
ידי התפארת ,להאיר בארץ החיים ,היינו במלכות .ריז .מקום צרור
החיים של הנשמות היינו עולם המלכות .ריח .פירוש ,ששם בארץ
החיים ,יכולות הנשמות להסתכל בזיו וזהר של אספקלריא
המאירה ,שהוא התפארת ,שמאיר בתוך המלכות ארץ החיים ,את
האור הבא אליו מן חכמה ובינה.
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חזקיהו חשש שלא יזכה לראות האור הזה לפי שלא הוליד
בנים
וסוד הדבר ,כמו שנותנים לנשמה לבוש שתתלבש בו
לעמוד בעולם הזה ,כמו כן נותנים לה לבוש של
זוהר העליון לעמוד בו בעולם ההוא ,ולהסתכל בתוך
אותה אספקלריא המאירה ,בתוך ארץ החיים ההיא .זהו
הח ◌ִ ּיים" ריט ,שהיה חושב חזקיה המלך
ארץ ◌ַ ◌ַ
"יה ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
שכתובּ ָ◌ :
שלא יזכה לאור ההוא לאותה הסתכלות ,לפי שהנהר
הנמשך הוא הפסיקו ולא הוליד...

אדם הראשון מקבל פני הצדיקים ופני החוזרים בתשובה
חדל" ,ולא
אדם עוֹ ד ◌ִעם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ָ ◌ֶ
אביט ◌ָ ◌ָ
ומה שאמר "א ◌ַ ◌ִ ּ
כתוב יושבי חלד ,אלא אדם זה הוא אדם הראשון,
כמו שלמדנו ,שכאשר הנשמה הולכת לעולם ההוא ,פוגעת
באדם הראשון שיושב לפני שער הגן עדן ,וכמה צדיקים
סביבו ,לקבל פניהם של כל אותן ששמרו מצות רבונם
ומשמח בהם ,ויושבי חדל הם בעלי תשובה ,ולפי שאדם
הראשון חזר בתשובה לפני רבונו ,הוא יושב עם אותן
ששבו מעונותיהם ,והם נקראים בני חדל ,כמו שכתוב:
אני" )תהלים לט ,ה( ,ולפיכך הוא יושב לפני
חדל ◌ָ ◌ִ
"אדעה ◌ֶמה ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ְ ◌ָ
זיו הזוהר
ריט .פירוש שבזה יובן י"ה בארץ החיים ,היינו שאור העליון מן השם
י"ה של חכמה ובינה מאיר על ידי ההשתלשלות של אספקלריא
המאירה שהוא התפארת בתוך המלכות שנקראת ארץ החיים.
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שער הגן עדן ,ומשמח עם הצדיקים ועם בעלי תשובה,
הבאים בדרך ההוא של הגן עדן...

חזקיהו חשש שלא יזכה לראות כל אלו הדברים שאמרנו לעיל
והיה מתירא חזקיה המלך שלא יזכה לראות כל זה ,מפני
אתה" )ישעיהו לח ,א( ,בעולם
"כי ◌ֵמת ◌ַ ּ◌ָ
שאמר לו הנביא ◌ִּ
תחיה" ,לעולם הבא ,לפי שכל מי שלא חפץ
"וא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
הזהְ◌ ,
להוליד בנים בעולם הזה ,כאשר הוא יוצא מן העולם
מגרשים אותו מכל מה שאמרנו ,ולא ניתנה לו רשות
לראות באור ההוא המאיר ממקום העליון ]שנקרא יה[ ,ולבוש
ההוא שאמרנו הוא מה שקוראים אותו החברים בשם
חלוקא דרבנן שמתלבשים בעולם ההוא ,אשרי חלקם של
הצדיקים ,שגנז להם הקדוש ברוך הוא כמה טובות
ראתה
"עין א ◌ָ ◌ָ ◌ָ
ותענוגים לעולם ההוא ,עליהם כתובִ◌ ַ◌ :
למחכה לוֹ " )ישעיהו סד ,ג(.
אהים ז ּו ◌ָ ◌ְ
◌ֱ ◌ִ
שה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
יע ◌ֶ ׂ
לתֲ◌ ַ◌ :

הללּו יָּה"
ּתה ֵּלל ָיּה ַ ְ
ּנׁשמה ְ ַ
"ּכל ַה ְ ָ ָ
וכי צריך ה' שיהללו אותו? ֹ
הלל ּו ◌ָי ּה )קנ ו( ] :זוהר חדש פרשת בראשית )דף
יה ◌ַ ◌ְ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
כל ◌ַ ◌ְ
ֹּ
הלּ ל ◌ָ ּ
"הלל ּוה ּו
טו (:זהר תורה[ אמר רבי אלעזר ,מהו דכתיבְ◌ ַ◌ :
תף ּו ◌ָמחוֹ ל,
הלל ּוה ּו ◌ְּב ֹ
וכנּ וֹ רְ◌ ַ◌ ,
נבל ◌ְ ◌ִ
הלל ּוה ּו ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
תקע ׁשוֹ ◌ָפרְ◌ ַ◌ ,
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ַ
ועגב" ,וכי צריך הקב"ה לזה?
הלל ּוה ּו ◌ְּב ◌ִמ ◌ִנּ ים ◌ְ ◌ָ◌ 4
◌ַ ◌ְ

צריך שהנשמה תהלל אותו
אלא אמר דוד ,כל מה שתשבחו לפני הקדוש ברוך הוא באותן
מיני כלי זמר ,אינו כלום ,כאדם האומר לחברו ,עכשיו
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עשה זה וזה ,וכל מה שתעשה אינו כלום ,עד שתעשה דבר
פלוני ,כך אמר דוד ,הללוהו בכל אלה מיני כלי זמר ,אבל
"כל
אין כל זה עיקר ההלול ,אלא מה הוא עיקר ההלולֹ ּ ,
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
יה" רכ ,והאחר אינו כלום ,אלא הלול
יה ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ
הלל ◌ָ ּ
הנּ ׁ ◌ָש ◌ָמה ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵּ
הלל
"כל ◌ַ ◌ְ
הנשמה הוא העיקר ,הדא הוא דכתיבֹ ּ :
יה".
◌ ָּיה ◌ַ ◌ְ
הלל ּו ◌ָ ּ

ת .ו .ש .ל .ב .ע.

זיו הזוהר
רכ .אומר שעיקר ההלול הוא בהתעוררות הנשמה על ידי התפעלות
הלב והמוח ,להתפלל בהתלהבות מעומקא דלבא ,ובלעדי זאת כל מיני
כלי זמר וכל מיני משוררים הוא רק דבר חיצוניות ולא פנימיות ,ואין ה'
יתברך חפץ בדברים הטפלים אם העיקר חסר ,כדאיתא בספרים
łנאתיה" )ירמיהו יב,
àקõלéֵ ãן ְ ֵ ִ ָ
עלי ְ ָ
"נתנה ָ ַ
הקדושים ,שעל זה נאמר ַעל ָ ְ ָ
ח( ,ועל זה אמרו "רחמנא לבא בעי" ,ועל עבודת נקודה הפנימיות שבלב
נתיסד כל ספר תהלים ,כמו שאמר דוד "לך אמר לבי"" ,צור לבבי",
"אודך בכל לבי" ,כי תפלה בלי כונה היא כגוף בלי נשמה תפלה מתה,
ועבודת דוד בספר תהלים היא עבודת הנשמה השתפכות הנפש
בהתפעלות הלב ומוח ,שתהיה תפלה חיה ,כמו שמסיים התהלים
בהפסוק ,כל הנשמה תהלל יה ,ולא שיהלל הגוף בלבד ,וסימנך הכל
הולך אחר החתום ,ולפיכך נקרא דוד מלך ישראל חי וקים .זכותו וזכות
רבי שמעון בר יוחאי וכל החבריא תגן עלי ועל כל ישראל לומדי ספר
תהלים עם פירוש הזהר הקדוש ,שנזכה לראות משיח בן דוד בבוא
לציון גואל במהרה בימינו אמן.
גמרתי העתקת הזוהר הקדוש על ספר תהלים בעזרת ה' יתברך בין
כסא לעשור דשנת תרפ"ט .והסימן "נלמד בספר הזוהר" לפ"ק .בפה
עיר מאנטריאל מדינת קאנאדא.
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