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  ּכל  ע צמֹו תי : " אין י כֹול  ל ה ת ּפ ּלל  ּב ב חי נת,  ּכי  ּכל  הּפֹו גם  ּב ּב רית 
 א זי  ּכ ל ּבא , '" ּכל  ע צמֹו תי: " ּו כ ׁש אין  מ ת ּפ ּלל  ּב ב חינ ת)ה" ּת ה ּלים ל(" ּתא מ רנ ה

ּו כ ׁש ּמ ת ּפ ּלל ו טֹו עם ,   הי נּו  ּת פ ּלתֹו)א"ן תיקוני זוהר תיקון כעיי(' נ  חת ו ָא כל  ק ר ּבנֹו
ו  אין , " ּכל  ע צמֹו תי ּתא מ רנ ה"זאת  ה ּב חינ ה נ  ק ראת ,  מ תיקּות  ּב דּבּו רי  ה ּת פ ּלה

ז ה , ּי ין  מ תי קין ּכי  מ,  א ּלא  ּכ ׁש ּת ּקן  ּפ גם  ה ּב רית, י כֹול  ל טעם  מ תיקּות  ּב ּת פ ּלה
 )ישעיה יג( זרע קודש :)ה"ד קכ"עיין זוהר שמות ו ובזוהר נשא קכ(,  ּב חינ ת  מ ּיין  ּד ד כי ן
 אז י  ּדּבּו ריו  מתּו קים , ּו מי  ׁשהּוא  ּב ב חינ ת  מּי ין  מ תי קין, שמירת הברית

 ה ׁש מע  '):ו" ּב רכֹות ט( ּכמֹו  ׁשָא מרּו , יוו טֹו בים ּו כ ׁשּיֹו צ אים  מ ּפיו ּו מ ׁש מי ע  לָאז נ 
 ):ו" מ ׁש לי ט( ּב ב חינ ת ,  אז י נ  כנ  סים  מ תיקּות  ה ּמ ּיין  לתֹו ך  ע צמֹו תיו', ו כּו'  לָאז נ  ך

ז ה , ּו כ ׁש ע צמֹות  מ ר ּגי ׁשין  מ תיקּות  ה ּדּבּו רים" ּו ׁשמּו עה טֹו בה  ּת ד ּׁשן  ע צם"
 ּכי  ע צם ז ה , ו ָאז ַא רי ה נ  חת ו ָא כל  ק ר ּבנ ּה"  ּכל  ע צמֹו תי ּתא מ רנ ה: " חינ ת ּב

  א בל  מי  ׁש ּפ גם )א  ּתּקּונ ים  הַא חרֹונ ים" ּב הי'  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב  ּב ּתּקּו נים  ּתּקּון ג( ּב חינ ת ַא רי ה 
ו לא  י כלּו  ל ׁשּתֹות  "):ו" ׁשמֹות ט( ּב ב חינ ת ,  ריןהּוא  ּב ב חינ ת  מ ּיין  מ רי,  ּב ב ריתֹו

 ּכל : "ז  רע  ט מא  אז י  אין  יכֹול  ל ה ת ּפ ּלל  ּב ב חינ ת,  מי ם  מ ּמ רה  מ ּיין  מ ס א בין
 ׁשּצֹוו  ח  הב ,  ׁשהּוא  ּב חינ ת  מּי ין  מ רי רין, ו ָאז  ּכ ל ּבא נ  חת"  ע צמֹו תי ּתא מ רנ ה

 מ ׁש לי ("  ח רב  ּפּיֹות: "ו הּוא  ּב חי נת, ב ו הּוא  ּב חינ ת  מ רה  ּד אית  לּה  ּת רי  ּפּיֹות ה
 ) ּכמֹו  ׁש ּכתּוב  ּב ּתּקּונ ים  ׁשם( ׁשּצֹוו  חין  הב  הב ,  ּב חינ ת  ּגי הּנם  ּד אית  לּה  ּת רי  ּבנֹות, )'ה

 ):ו"י  ׁש עי ה נ( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  הן  הן  ה ּכ ל בים,  ּבּדֹורו  דע  ׁש ע ּזי  ּפ נים  ׁשּי ׁש ', וכו
 ׁש ע די ן , ו  הן עֹו מ דין ו חֹו ל קים  על  ּת פ ּלת  איׁש  הּי  ׂש ר א לי" ו  ה ּכ ל בים  ע ּזי נ  פׁש"

 ,לא  ּת ּקן  ּב ריתֹו  ּב ׁש למּות
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 ׁש על ,  ּכי ז ה י דּו ע,  ּכי  היּו נ  ּכ רים  ּד ב רי  א מת, ו נ  פ לא  ּב עינ י הם  ה ּד בר  מאד
 ּכי , ו  ה בינּו  ׁש ּגם  ּד ב ריו  נ ר אין  ּד ב רי  א מת, ים  קא רט  מ צּי ר  ּכל  ה ּד ב ר- ה ּלאנ ד

ו י  הי ה  מ הם אֹות ,  ׁש א פ ׁשר  ל ק ּבץ ּו ל ח ּבר  ׁשנ י  ׂש רטּו טין  ׁשל  ה ּיד, ז ה רֹו אין
א ו נ  פ ל- א פ ׁשר  ל בּדֹות זאת  מ ּלּבֹו- אי, ל" ׁש ּד ב רים  אּלּו  הּנ ,  על  ּכן  ה בינּו(

אּו לי  י ג ּלה  לנּו  ּד ר ך  אי ך ? ל"ו  ׁש אלּו אֹותֹו  הי כן הּוא  ה ּמ ל ך  הּנ )  ּב עינ י הם  מאד
 מ ּממֹון לא ? ) ּב לׁשֹון  ּת מּה( ע די ן ַא ּתם רֹו צים  ממֹון :  ה ׁשיב  ל הם?  ל מצא  ממֹון

:  ה ׁשיב  ל הם? ל"י כן הּוא  ה ּמ ל ך  הּנ  ה,  כן- ּפי- על-ַאף:  ּת ד ּברּו  ּכ לל  ׁש אלּו אֹותֹו
 .ל" ּגם  אנ י  אי ני יֹו ד ע  מ ה ּמ ל ך  הּנ 

 
 

ּכי , ו נ  פ לא  ּב עינ י הם  ה ּד בר  מאד 
, ּי ר  ּכל  ה ּד ב רים קא רט  מ צ- ׁש על  ה ּלאנ ד,  ּכי ז ה י דּו ע,  היּו נ  ּכ רים  ּד ב רי  א מת

 ׁש א פ ׁשר  ל ק ּבץ ּו ל ח ּבר ,  ּכי  זה רֹו אין, ו  ה בינּו  ׁש ּגם  ּד ב ריו נ  ר אין  ּד ב רי  א מת
, ל" ׁש ּד ב רים  אּלּו  הּנ ,  על  ּכן  ה בינּו(ו י  הי ה  מ הם אֹות ,  ׁשנ י  ׂש רטּו טין  ׁשל  הּי ד

)ו נ  פ לא  ּב עי ני הם  מאד-  מ ּלּבֹו א פ ׁשר  ל בּדֹות זאת- אי
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?  אּו לי  י ג ּלה  לנּו  ּד ר ך  אי ך  ל מצא  ממֹון? ל"ו  ׁש אלּו אֹותֹו  הי כן הּוא  ה ּמ ל ך  הּנ 
          

 



 

 
,  מ ּממֹון לא  ּת ד ּברּו  ּכ לל? ) ּב לׁשֹון  ּת מּה( ע די ן ַא ּתם רֹו צים  ממֹון :  ה ׁשיב  ל הם
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 ּגם  א ני  אינ י :  ה ׁשיב  ל הם? ל" הי כן הּוא  ה ּמ ל ך  הּנ ,  כן- ּפי- על-ַאף:  ׁש אלּו אֹותֹו

,ל"יֹו ד ע  מ ה ּמ ל ך  הּנ     
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     "ו ּי  ק רא (" 'ו ָא ה ב ּת  ל ר ע ך  ּכמֹו ך  אנ י ה
 ּכי  ראּוי ,  ּכל  ה רעֹות ו  הּי ּסּו רין  ה ּב אים  ע לי ך,   הי נּו  ׁש ּת ק ּבל  ּבַא ה בה)ט"י

 ע ד ין הּוא  מ תנ  הג ,  פי  מ ע ׂשי ך ַא חר  ּכל  הּי ּסּו רים ו  ה רעֹות  ׁש ּיׁש  ל ך ׁש ּל,  ׁש ּת דע
 ל פי  מ ע ׂשי ך ו ז הּו ,  חס ו  ׁשלֹום,  ּכי  הי ה  מ ּגי ע  ל ך יֹו תר ו יֹו תר,  ע ּמ ך  ּב ר ח מים
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  ה רעֹות ו  הּי ּסּו רין  ה ּב אים  הי נּו,  ׁש ּת א הב  ה רע  ׁש ּבא  ל ך, "ו ָא ה ב ּת  ל ר ע ך"
 הי נּו  ל פי ,  ּכי  ּכמֹו ך  ּכמֹו  ׁשַא ּתה הּוא,  ּת ק ּב לם  ּבַא ה בה,  חס ו  ׁשלֹום,  ע לי ך

, ל" ע ד ין  אנ י  מ תנ  הג  ע ּמ ך  ּב ר ח מים  ּכּנ ,  ּב על  ה ר ח מים, "' אנ י ה",  מ ע ׂשי ך
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