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)Text from Zohar Miketz. (Scan for sustenance and business success.
ַמה ְּ ֻכ ִתיב  .וַ ֻיֵצֵ א ֹיו ֵסף ִמ ִֻל ְּפנִ י ַפ ְּרעֹה וַ ֻיַעֲ בֹר ְֻּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם ָ .א ַמר ִר ִֻבי ִחזְּ ִק ֻיָה ַ ,מאי
נַש
ַט ְּע ָמא וַ ֻיַעֲ ֹ
בור ְֻּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ְֻּ .בגִ ין ְּל ַׁש ַש ְּל ָט ָאהֻ ְּ ,ד ַמ ְּכ ְּרזֵי ַק ֻ ֵמיה ָה ִכי ֻ .ו ְּבגִ ין ְּל ִמ ְּכ ַׁש
יב ֻור ְֻּב ָכל אֲ ַתר ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלָ א
ִע ֻב ֻו ָרא ְֻּב ָכל אֲ ַתר וַ אֲ ַתר ִ .ר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ָא ַמר ָֻ ,כנ ַׁשַש ֹיו ֵסף ִע ֻ
יִ ְּת ַר ַ ֻקב.
עון ָֻ ,כל ַמה ְּ ֻדעֲ ַבד ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִאיה ֻו ְּלגַ ְּל ְּ ֻגלָ א ִ ֻגלְּ ֻג ֻולִ ין ְֻּ ,בגִ ין
ָא ַמר ִר ִֻבי ַׁש ִש ְּמ ֹ
ְּ
יתי ָֻכל ַמה
ימא ִק ֻי ֻו ָמא ָ ֻ .תא חֲ זֵי ַֻ ,כד ֻ ָב ָרא ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ַע ְּל ָמא ַ ,איְּ ֵ
ְּ ֻד ָב ֵעי לְּ ָקיְּ ָ
ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
כח ְּמ ֹזונָ א ( .ז''ח ל''ג
יה לְּ ַבר נָ ַׁשש ְּל ַע ְּל ָמא  ,וְּ ַא ַׁש ְּש ַֻ
יתא ֻ ,ו ְּל ָב ַתר ַאיְּ ֵ
יך ַעלְּ ָמא ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
יתי לֵ ֻ
תא חזי) ְּ ֻכגַ וְּ ונָ א ָדא  ,ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
ָדו ַע ֻ ֵת ַדע ִ ֻכי ֵֻגר יִ ְּהיֶה
יך ה ֻוא ָא ַמר ְּל ַא ְּב ָר ָהם ( ,בראשית טו) י ֹ
דול ַֻ .כד אֲ ָתא ֹיו ֵסף לְּ ַא ְּר ָעא
ַז ְּרעֲ ָך ְֻּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם וְּ גו ' ,וְּ ַאחֲ ֵרי ֵכן י ְֵּצא ֻו ִֻב ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
יתי ַֻכ ְּפנָ א ַעל ַע ְּל ָמא  .וְּ ָכל
דול ֻ ִ .ג ְּל ֻגֵל ִ ֻגלְּ ג ֻו ִלין  ,וְּ ַאיְּ ֵ
ְּד ִמ ְּצ ַריִ ם ,לָ א ִא ַׁש ְּש ְֻּת ַכח ָֻב ֻה ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
יתין ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם  ,וְּ ִא ְּת ְּמלֵ י ָכל ַא ְּר ָעא ְּד ִמ ְּצ ַריִ ם ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא .
ַעלְּ ָמא הֲ ו ֻו ַמיְּ ִ
יתי יַעֲ קֹב לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם.
דולַ ,איְּ ֵ
לְּ ָב ַתר ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ַת ַ ֻקן ֻכ ֻ ָֹלא ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
ְּ ֻד ָה ִכי ָא ְּר ֵחי ְּ ֻדק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
ותאֻ ,ו ְּל ָב ַתר ָמ ֵחי .
ארי (ס''א אק 1דים) ַא ְּסוָ ָ
יתא ָֻב ֵ
יך ה ֻוא ְֻּ ,ב ַק ְּד ִמ ָ
לון לְּ גָ ל ֻו ָתא  .וְּ ַעל ָ ֻדא ִ ֻגלְּ ֻגֵל
יתי ֹ
דול ֻ ,ולְּ ָב ַתר (דף קצו ע ''ב) ַאיְּ ֵ
יתא ַא ְּת ִקין ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
ָֻכ ְּך ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
יתין ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא ָֻכל ַע ְּל ָמא
יתי ַֻכ ְּפנָ א ַעל ָֻכל ַעלְּ ָמא ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלֵ יהו ֻו ַמיְּ ִ
ִ ֻגלְּ ֻג ֻו ִלין וְּ ַאיְּ ֵ
לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם.
יהי ָֻג ִרים ע ֻו ְּת ָרא ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא ְּ ,לנ ְַּטלָ א יִ ְּש ָר ֵאל .
ֻ ָתא חֲ זֵי ְֻּ ,בגִ ין (כך) ֹיו ֵסף ְּ ֻד ִאיה ֻו ַצ ִ ֻדיק ִ ,א ִ
יאם ְֻּב ֶכ ֶסף וְּ זָ ָהב וְּ ֵאין ִֻב ַׁש ְּש ָב ָטיו ֻכ ֹו ַׁש ֵשל ֻ .ו ִמן יְּ ָדא ְּ ֻד ַצ ִ ֻדיק ,אֲ ָתא ָדא
ְּ ֻכ ִד ְּכ ִתיב( ,תהלים קה) וַ י ֹֻו ִצ ֵ
לון לְּ ַע ְּל ָמא ְּד ָא ֵתי.
לְּ יִ ְּש ָר ֵאל .וְּ כ ֻ ָֹלא לְּ ִמזְּ ֵֻכי ֹ
ַמה ְּ ֻכ ִתיב .וַ ֻיֵצֵ א ֹיו ֵסף ִמ ִֻל ְּפנִ י ַפ ְּרעֹה וַ ֻיַעֲ בֹר ְֻּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם ָ .א ַמר ִר ִֻבי ִחזְּ ִק ֻיָה ַ ,מאי
נַש
ַט ְּע ָמא וַ ֻיַעֲ ֹ
בור ְֻּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ְֻּ .בגִ ין ְּל ַׁש ַש ְּל ָט ָאה ֻ ְּ ,ד ַמ ְּכ ְּרזֵי ַק ֻ ֵמיה ָה ִכי ֻ .ו ְּבגִ ין ְּל ִמ ְּכ ַׁש
יב ֻור ְֻּב ָכל אֲ ַתר ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלָ א
ִע ֻב ֻו ָרא ְֻּב ָכל אֲ ַתר וַ אֲ ַתר ִ .ר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ָא ַמר ָֻ ,כנ ַׁשַש ֹיו ֵסף ִע ֻ
יִ ְּת ַר ַ ֻקב.
עון ָֻ ,כל ַמה ְּ ֻדעֲ ַבד ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִאיה ֻו לְּ גַ ְּל ְּ ֻגלָ א ִ ֻגלְּ גֻ ֻולִ ין ְֻּ ,בגִ ין
ָא ַמר ִר ִֻבי ַׁש ִש ְּמ ֹ
ימא ִק ֻי ֻו ָמא ָ ֻ .תא חֲ זֵי ַֻ ,כד ֻ ָב ָר א ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
יתי ָֻכל ַמה
יך ה ֻוא ַע ְּל ָמא ַ ,איְּ ֵ
ְּ ֻד ָב ֵעי לְּ ָקיְּ ָ
ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
כח ְּמ ֹזונָ א ( .ז''ח ל ''ג
יה לְּ ַבר נָ ַׁשש ְּל ַע ְּל ָמא  ,וְּ ַא ַׁש ְּש ַֻ
יתא ֻ ,ו ְּל ָב ַתר ַאיְּ ֵ
יך ַעלְּ ָמא ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
יתי לֵ ֻ
תא חזי) ְּ ֻכגַ וְּ ונָ א ָדא  ,ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
ָדו ַע ֻ ֵת ַדע ִ ֻכי ֵֻגר יִ ְּהיֶה
יך ה ֻוא ָא ַמר ְּל ַא ְּב ָר ָהם ( ,בראשית טו) י ֹ
דול ַֻ .כד אֲ ָתא ֹיו ֵסף לְּ ַא ְּר ָעא
ַז ְּרעֲ ָך ְֻּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם וְּ גו ' ,וְּ ַאחֲ ֵרי ֵכן י ְֵּצא ֻו ִֻב ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
יתי ַֻכ ְּפנָ א ַעל ַע ְּל ָמא  .וְּ ָכל
דול ֻ ִ .ג ְּל ֻגֵל ִ ֻגלְּ ג ֻו ִלין  ,וְּ ַאיְּ ֵ
ְּד ִמ ְּצ ַריִ ם ,לָ א ִא ַׁש ְּש ְֻּת ַכח ָֻב ֻה ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
יתין ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא ְּל ִמ ְּצ ַריִ ם  ,וְּ ִא ְּת ְּמלֵ י ָכל ַא ְּר ָעא ְּד ִמ ְּצ ַריִ ם ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא .
ַעלְּ ָמא הֲ ו ֻו ַמיְּ ִ
יתי יַעֲ קֹב לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם.
דולַ ,איְּ ֵ
לְּ ָב ַתר ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ַת ַ ֻקן ֻכ ֻ ָֹלא ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
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ְּ ֻד ָה ִכי ָא ְּר ֵחי ְּ ֻדק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
ותאֻ ,ו ְּל ָב ַתר ָמ ֵחי .
ארי (ס''א אק 1דים) ַא ְּסוָ ָ
יתא ָֻב ֵ
יך ה ֻוא ְֻּ ,ב ַק ְּד ִמ ָ
לון לְּ גָ ל ֻו ָתא  .וְּ ַעל ָ ֻדא ִ ֻג ְּל ֻגֵל
יתי ֹ
דול ֻ ,ולְּ ָב ַתר (דף קצו ע ''ב) ַאיְּ ֵ
יתא ַא ְּת ִקין ְּרכ ֻו ַׁשש ָֻג ֹ
ָֻכ ְּך ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
יתין ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא ָֻכל ַע ְּל ָמא
יתי ַֻכ ְּפנָ א ַעל ָֻכל ַעלְּ ָמא ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלֵ יהו ֻו ַמיְּ ִ
ִ ֻגלְּ ֻג ֻו ִלין וְּ ַאיְּ ֵ
לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם.
יהי ָֻג ִרים ע ֻו ְּת ָרא ַֻכ ְּס ֻ ָפא וְּ ַדהֲ ָבא ְּ ,לנ ְַּטלָ א יִ ְּש ָר ֵאל .
ֻ ָתא חֲ זֵי ְֻּ ,בגִ ין (כך) ֹיו ֵסף ְּ ֻד ִאיה ֻו ַצ ִ ֻדיק ִ ,א ִ
יאם ְֻּב ֶכ ֶסף וְּ זָ ָהב וְּ ֵאין ִֻב ַׁש ְּש ָב ָטיו ֻכ ֹו ַׁש ֵשל ֻ .ו ִמן יְּ ָדא ְּ ֻד ַצ ִ ֻדיק ,אֲ ָתא ָדא
ְּ ֻכ ִד ְּכ ִתיב( ,תהלים קה) וַ י ֹֻו ִצ ֵ
לון לְּ ַע ְּל ָמא ְּד ָא ֵתי.
לְּ יִ ְּש ָר ֵאל .וְּ כ ֻ ָֹלא לְּ ִמזְּ ֵֻכי ֹ
יה ,וְּ זָ ָכה ְּל ַמ ְּלכ ֻו ָתא ִד ְּל ֵעילָ א,
יה לַ ְֻּב ִרית  ,זָ ָכה ְּל ִא ְּת ַע ְֻּט ָרא ְֻּב ַא ְּת ֵר ֻ
ֻו ְּבגִ ינֵי ָֻכ ְּךֹ ,יו ֵסף ְּ ֻדנָ ַטר לֵ ֻ
יתא
או ַריְּ ָ
ֹ
יל ֻו ִק ֻיֵים
ישא ֻ ְּ ,כ ִא ֻ
ַמאן ְּ ֻדנָ ַטר ְֻּב ִרית ַק ִ ֻד ַׁש ָ
ֻו ְּל ַמ ְּלכ ֻו ָתא ִדלְּ ַת ֻ ָתא  .וְּ ַעל ָ ֻדא ָֻכל
יתא:
או ַריְּ ָ
ישא ֻכ ֹולָ הֻ ְּ ,ד ָהא ְֻּב ִרית ַׁש ָש ִקיל ְּ ֻכ ָכל ֹ
ַק ִ ֻד ַׁש ָ
ֵיסא ֻ ָפ ַתח וְּ אֲ ַמר ,
וְּ ֹיו ֵסף ה ֻוא ַה ֻ ַׁש ַש ִֻליט ַעל ָה ָא ֶרץ וְּ גו 'ִ ,ר ִֻבי י ָ
לו זִ ְּב ֵחי ְּתר ֻו ָעה ָא ַׁש ִש ָירה וַ אֲ ז ְַֻּמ ָרה לַ יְּ ָי.
יבו ַתי וְּ ֶאזְּ ְֻּב ָחה ְֻּב ָאהֳ ֹ
אויְּ ַבי ְּס ִב ֹ
ֹ

(תהלים כז )

ֻ ָתא חֲ זֵי ַֻ ,כד ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
יה ְֻּב ַבר נָ ַׁשש
יך ה ֻוא ִא ְּת ָר ֵעי ֻ ֵב ֻ
תוי.
חו ֹ
אוי ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין ְֻּת ֹ
ישא ְּדכ ֻ ָֹלא ,וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ָשנְּ ֹ
יה ֵר ַׁש ָ
וְּ ָע ִביד לֵ ֻ

ֹאשי ַעל
וְּ ַע ֻ ָתה יָר ֻום ר ַׁש ִ

יה ַעל ָֻכל ְֻּבנֵי ַע ְּל ָמא .
 ,זָ ִקיף לֵ ֻ

יה ִמ ֻנַיְּ יה ֻו  .ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
יה ַעל ָֻכל ְֻּבנֵי
יה אֲ ֹ
יך ה ֻוא ָא ִרים לֵ ֻ
חוי ֻ ָ ,דח ֻו לֵ ֻ
ָ ֻדוִ ד ַמ ְּל ָֻכא ָ ,שנְּ א ֻו לֵ ֻ
ְּ
,
יה
ַעלְּ ָמא .אֲ ָתא חֲ ֹ
יה ַעל ָֻכל ַמ ְּלכ ֻו ֵת ֻ
יה  .ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ָא ִרים לֵ ֻ
מוי ָ ,ע ַרק ִמ ַ ֻק ֵמ ֻ
יה .
יה אֲ ח ֻוי ְּ ,ל ָב ַתר ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ָֻכ ְּרע ֻו ֻו ְּסגִ יד ֻו ַק ֻ ֵמ ֻ
יה  .וְּ ֹיו ֵסף ָ ֻדח ֻו לֵ ֻ
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו הֲ ו ֻו ָֻכ ְּר ִעין וְּ ָסגְּ ִדין ַק ֻ ֵמ ֻ
לו ַא ֻ ַפיִ ם ָא ְּר ָצה .
הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב וַ ָ ֻיבֹא ֻו אֲ ֵחי ֹיו ֵסף וַ ִֻי ַׁש ְּש ֻ ַתחֲ ו ֻו ֹ
מו וְּ ַא ֻ ָתהִ .ר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ָא ַמר ָ ,הא ִא ְֻּת ָמר ֵ ,עת
ֹאשי ַ ,מאי וְּ ַע ֻ ָתה ֻ ְּ ,כ ֹ
ָ ֻד ָבר ַא ֵחר  ,וְּ ַע ֻ ָתה יָר ֻום ר ַׁש ִ
ְּ ֻד ִאיה ֻו ַד ְּר ָֻגא ִע ֻ ָל ָאה ֻ ,ו ַמאן ִא יה ֻו ַהה ֻוא ֵעת ֻ ָ .דא ה ''א ,וְּ ִא ְּק ֵרי ַע ֻ ָתה  .וְּ ַע ֻ ָתהֻ ָ ,דא ִאיה ֻו ֻו ֵבי
ֵיה.
ִדינ ֻ
יבו ַתי ִ ,א ֻ ֵלין ַׁש ְּש ָאר ַמ ְּל ֵכי
אויְּ ַבי ְּס ִב ֹ
יק ָרא ֻו ַמלְּ כ ֻו ָתא ַ .על ֹ
ֹאשי  ,לַ אֲ ָר ָמא לָ ֻה ִֻב ָ
יָר ֻום ר ַׁש ִ
מו ֵעד  .זִ ְּב ֵחי ְּתר ֻו ָעה ְּ ,ל ִמ ַׁש ְּש ַמע
לוֻ ָ ,דא א ֶֹהל ֹ
לו ֻ ָ ,דא יְּ ר ֻו ַׁש ָשלַ ם ְֻּ .ב ָאהֳ ֹ
ַא ְּר ָעא .וְּ ֶאזְּ ְֻּב ָחה ְֻּב ָאהֳ ֹ
ָֻכל ַעלְּ ָמא ָ .א ַׁש ִש ָירה וַ אֲ ז ְַֻּמ ָרה ֵ ,מ ַהה ֻוא ִס ְּט ָרא ִד ְּתר ֻו ָעה ִהיא ֻ ְּ .ד ָהא ִמ ֻ ַת ֻ ָמן ֵ ,מ ַהה ֻוא ִס ְּט ָרא
ִד ְּתר ֻו ָעהִ ,היא ַא ְּתיָא ַׁש ִש ָירה וְּ ת ֻו ַׁש ְּש ֻ ַב ְּח ֻ ָתא.
יבו ַתי ֻ ָ ,דא ֵע ָשו וְּ ָכל
אויְּ ַבי ְּס ִב ֹ
ֹאשי ֻ ָ ,דא ְּ ֻכנ ֶֶסת יִ ְּש ָר ֵאלַ .על ֹ
ָ ֻד ָבר ַא ֵחר  ,וְּ ַע ֻ ָתה יָר ֻום ר ַׁש ִ
לו ִ ,א ֻ ֵלין יִ ְּש ָר ֵאל  .זִ ְּב ֵחי ְּתר ֻו ָעה ֻ ִ ,ד ְּכ ִתיב( ,תהלים נא ) זִ ְּב ֵחי
יה  .וְּ ֶאזְּ ְֻּב ָחה ְֻּב ָאהֳ ֹ
אֲ ַפ ְּר ִכין ִ ֻדילֵ ֻ
או ָד ָאה ֻולְּ ַׁש ַש ְֻּב ָחא
להים ר ֻו ַח נִ ַׁש ְּש ָֻב ָרה ְֻּ ,בגִ ין לְּ ַאעֲ ָב ָרא ִדינָ א ֵמ ַעלְּ ָמא ָ .א ַׁש ִש ָירה וַ אֲ זַ ְֻּמ ָרהְּ ,ל ֹ
אֱ ִ
לְּ ק ֻו ְּד ַׁש ָשא ְֻּב ִר ְּ
עולָ ם.
יך ה ֻואְֻּ ,בלָ א ֻ ְּפ ִסיק ֻו ְּל ֹ
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אויְּ ַבי
טוב ַעל י ֵֶצר ָרע ֻ ִ .ד ְּכ ִתיבַ ,על ֹ
ֹאשי ְֻּ ,בכ ֻ ָֹלא ,יֵצֶ ר ֹ
ָ ֻד ָבר ַא ֵחר  ,וְּ ַע ֻ ָתה יָר ֻום ר ַׁש ִ
לו
יה ְֻּבכ ֻ ָֹלא  .וְּ ֶאזְּ ְֻּב ָחה ְּב ָאהֳ ֹ
ְּס ִב ֹ
ֵיה ְּ ֻד ַבר נָ ַׁשש  ,וְּ ִאיה ֻו ָשנְּ ֵא ֻ
יבו ַתיֻ ָ ,דא י ֵֶצר ָה ָרע ֻ ְּ ,ד ִאיה ֻו ַסחֲ ָרנ ֻ
ינו ֵא ַׁשש
ימ ֹ
יבת ִמ ִֻס ְּט ָרא ְּד ֶא ֻ ַׁש ָשא ֻ ְּ ,כ ִד ְּכ ִתיב (דברים לג ) ִמ ִ
יתא ֻ ְּ ,ד ִא ְּתיְּ ִה ַ
או ַריְּ ָ
זִ ְּב ֵחי ְּתר ֻו ָעה ֻ ָ ,דא ֹ
כ ִד ְּכ ִתיב( ,תהלים
אוי ֳק ָד ֹ
יה  ,וְּ ִא ֻ ָת ְּבר ֻו ָֻכל ָשנְּ ֹ
יתא  ,יָר ֻום ֵר ַׁש ֵ
או ַריְּ ָ
מו ֻ ְּ .ד ָהא ְֻּבגִ ין ֹ
ָ ֻדת לָ ֹ
מוי ֻ ְּ .
יש ֻ
יע ָק ַמי ֻ ַת ְּח ֻ ָתי.
יח) ַת ְּכ ִר ַ
יה
ֹאשי
ָ ֻד ָבר ַא ֵחר וְּ ַע ֻ ָתה יָר ֻום ר ַׁש ִ
 ,לְּ ִא ְּת ְּ ֻכלָ לָ א ֻ ַבאֲ ָב ָהן ֻ ְּ ,ד ָהא ָדוִ ד ַמלְּ ָֻכא ִ ,אית לֵ ֻ
אויְּ ַבי
רו ֵמם וְּ ָסלִ יק ְּל ֵעילָ א  ,וְּ ִאיה ֻו ְֻּב ַחד ִק ֻ ַׁשש ֻו ָרא ְֻּבה ֻו ַ .על ֹ
לְּ ִא ְּת ַ ֻד ֻ ָב ָקא ֻ ַבאֲ ָב ָהן ֻ ,ו ְּכ ֵדין יִ ְּת ֹ
ארי ִדינִ ין ֻ ְּ ,ד ִמ ְּת ַֻכ ְּ ֻונִ ין ְּל ַח ֻ ָבלָ א ֻ .ו ְּכ ֵדין
יבו ַתיִ ,א ֻ ֵלין ִאינ ֻון ְּ ֻד ִב ְּס ַטר ְּש ָמאלָ א ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ָמ ֵ
ְּס ִב ֹ
ַׁש ִש ְּמ ַׁש ָשא ִא ְּת ַח ֻ ַבר ְֻּב ִסיהֲ ָרא ,וְּ הֲ וֵ י ֻכ ֻ ָֹלא ָחד.
ֻ ָתא חֲ זֵי ְּ ֻכ ִתיב  ,וְּ ֹיו ֵסף ה ֻוא ַה ֻ ַׁש ַש ִֻליט ַעל ָה ָא ֶרץ ֻ ָ ,דא ַׁש ִש ְּמ ַׁש ָשא ְּ ֻד ַׁש ַש ִֻליט ְֻּב ִסיהֲ ָרא  ,וְּ נָ ִהיר לָ ֻה וְּ זָ ן
ֵיה ִא ְּתזָ נ ֻו ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ,
לָ ֻה .ה ֻוא ַה ֻ ַמ ַׁש ְּש ִֻביר ְּל ָכל ַעם ָה ָא ֶרץ ֻ ְּ ,ד ָהא ַהה ֻוא נָ ָהר ְּ ֻדנָ גִ יד וְּ נָ ִפיק ִ ,מ ֻנ ֻ
יה ְּ ֻד ַהה ֻוא אֲ ַתרֻ ְּ ,ד ָהא לֵ ית לָ ְּך
ֻו ִמ ֻ ַת ֻ ָמן ֻ ָפ ְּר ִחין נִ ַׁש ְּש ָמ ִתין לְּ כ ֻ ָֹלא ֻ .ו ְּבגִ ין ָ ֻדא ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ָסגְּ ִדין ְּלגַ ֻ ֵב ֻ
ִמ ֻ ָלה ְֻּב ַעלְּ ָמאֻ ְּ ,דלָ א ֻ ָתלֵ י ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א וְּ א ֻו ְּקמ ֻו ָה:
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