
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד
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ּב ׁש נת  קדּ יׁש א דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים הר ּב נים מּט עם האמּת ית לגּ אלּ ה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן
לפ "ק תרפ "א

ה נּ אמר והּת חּת וֹ נים , העליוֹ נים  הע וֹ למוֹ ת אוֹ ר  האהי, הּת נּ א  ׁש ל הזּ הר ספר  כּ י לכּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע
ׁש מעוֹ ן כּ רבּ י איּמ יּה  דּ ילידה  אמרוּ , וּ בגּ מרא  ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ מרעי ׁש  האיׁש  זה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעליו:

ּת יליד  א  א  ואי  י"ז:)ּת יליד עלינוּ (מכות  יגן  זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י ותפאר ּת נ וּ , רא ׁש נ וּ  עטרת ה וּ א  ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
שׂ רפים  בּ ין  ועוֹ ברת עוֹ למ וֹ ת , רבבוֹ ת ורבבי אלפים  לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רת וֹ  אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָאמן ,
לפני דּ ּק ה  דּ ממה ק וֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם  הּק דׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מ לּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא וֹ פ נּ ים

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים עוֹ למ וֹ ת  בּ ּה  וּ בוֹ נה  בּ ּה  ושׂ מח הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כּ ל  על מר וֹ מם  ה זּ הר  לּמ וּ ד  ה בּ א : העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נ וֹ  חיד"א ה גּ א וֹ ן כּ תב  מה חזי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲּפ וּ ק 
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִלּמ וּ ד 

"מל "כּ ּס א מ"ג)והרב  על  ר). עליוֹ נים ע וֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא  הזּ הר לּמ וּ ד אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

כּ ד  גּ ל וּ תא מן יתּפ רקוּ ן  ה זּ הר  ספר  בּ האי ׁש מעוֹ ן : לרבּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָע וֹ ד 
יזהירוּ  וה ּמ שׂ כּ ילים  ׁש מע וֹ ן. לר בּ י  רבּ ינ וּ  מׁש ה לׁש וֹ ן  קכ "ד : בּ דף  עוֹ ד בּ תראה . בּ דרא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת גּ ליא 
כּ י ל וֹ מר : רצה  – נּס י וֹ ן צרי א  בּ אילּ ין  ה זּ הר ספר דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר
דּ א  דחיּ י  מאילנא למטעם עתידין דּ ישׂ ראל  וּ בגין מ ׁש יח חבלי  יסבּ ל א הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ וֹ מד

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵה וּ א 

רבּ י א לּ ין  והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ' הרקיע " כּ זהר  יזהיר וּ  "והּמ שׂ כּ ילים  הּת ּק וּ נים: בּ הק דּ מת ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְע וֹ ד 
למעב  אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד יזהירוּ  וחבר יּ יא, וּ לאל יּ ה וּ ׁש מעוֹ ן  לה וֹ ן אתיהיב  רׁש וּ תא  ח בּ וּ רא , האי  ד ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

שׂ כל . וּ בארח  בּ אתכּ סיא מלאכ יּ א  וּ לכל בּ ינייה וּ  לנחתא דּ מתיבּת אן נׁש מתין וּ לכל ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִעּמ הוֹ ן 
טמירין רזין  ל וֹ ן לג לּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין  וּ לכל ק דּ יׁש ין  ׁש מהן לכל רׁש וּ  יהיב  כּ לּ א על  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוע לּ ת 
אתיהיב  דּ לא טמירין  רזין ל וֹ ן לגלּ אה ספירן לע שׂ ר  יהיב וּ ר ׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א  ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ ל 

מׁש יחא . דמלכּ א דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לג לּ אה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְר ׁש וּ 

הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י  האמוּ ר  מן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּמ וּ רם

המק בּ ל  הגּ דוֹ ל הרב מ דּ ברי אוֹ תוֹ  ונּק ח ה זּ הר, ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י הרב  ּת למיד ה בּ א, העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל  חיּ ים  ר בּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהא הי 
ויטאל  ח יּ ים בּ אלפי , ה דּ ל בּ עיר, ה צּ עיר אני לׁש וֹ נוֹ : וזה ההק דּ מוֹ ת , ׁש ער בּ הק דּ מת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים  בּ ן בּ היוֹ תי ה בּ א , הע וֹ לם  לחיּ י  זכרוֹ נוֹ  ויטאל  יוֹ סף הרב אבי לאדוֹ ני ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶבּ ן
נוֹ ׁש ענ וּ , א  ואנחנוּ  קיץ, כּ לה קציר, עבר כּ י ּת מהים , וּ מח ׁש בוֹ תי מׁש ּת וֹ מם  ויׁש בּת י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹכּ חי 
בּ ית  וּ לחר בּ ן למכּ תנ וּ  ארוּ כה עלתה וא לבשׂ רנ וּ  מז וֹ ר  אין  למחלתנ וּ , עלתה א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת רוּ פה
בּ א . א  דּ וד בּ ן ועדין  ה ּק צּ ים  כּ ל וכלוּ  ערב, צללי  נט וּ  וגם ה יּ וֹ ם ּפ נה  כּ י  לנ וּ  א וֹ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמק דּ ׁש נוּ ,

יׁש י בּ ן  בּ א א  וּ מ דּ וּ ע וגל וּ תנ וּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל זּ ה מה ולדעת לחקר  ּפ ני את ?וא ּת נה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

וזה  ל' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר הוּ בא  אחד  מּמ אמר  דּ וי, ולבּ י  בּ קר בּ י ואנינה  לי  און  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי 
זמנא  בּ הה וּ א  וכוּ ' אקרא מה  א וֹ מרת  והיא וכוּ ' מרחפת אהים ורוּ ח  כּ תיב ּת נּ ינא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלׁש וֹ נוֹ :

יׁש וּ ב  ו א  ה וֹ ל ר וּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י לט)ויּ זכּ וֹ ר  עח  יה)וי דמ ׁש יח , רוּ חא  איה וּ  ודא לעלמא, ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
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לאוֹ רייתא  דּ עבדין  אינוּ ן דּ א לּ ין  לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלוֹ ן 
ב  ולא דקבּ להיבּ ׁש ה , בחכמה לאׁש ּת דלא ההר )עאן  לד למר  נביעוּ (ר צה דּ אס ּת לּ ק דגרמין  , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

והרג וּ ביזה וחר בּ א ענ יּ וּ תא  דּ גרמין  ל וֹ ן וי  יבי ׁש ה, ב ' וא ׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדחכמה
ה ּק ד ׁש , ר וּ ח ואיהוּ  דא ּת מר , כּ מה  ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח  והאי  בּ עלמא, ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוא בּ דן 

ה ם ויראת  דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה  עצה  ר וּ ח וּ בינה חכמה  רוּ ח  ב)ואיהוּ  יא  כּ אן.(יעיה עד . ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש מה ל האלף  ּב ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

הּמ קדּ ׁש  ויבּ נה ויתגּ לּ ה  מ ׁש יח , ׁש ל ונׁש מת וֹ  הרחמים מע וֹ רר  ה וּ א  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי
אנחנוּ  כּ ן על א ׁש ר  מׁש יח, חבלי  צער  יסבּ ל  ׁש א  בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח , י ׁש כּ ן ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל 
נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים , וּ בּת י אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים  הּק דׁש  עיר  ור בּ ני ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַחכמי
אל וּ ל  בּ כ"ה ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  הזּ הר, ה ּס פר  לגמר בּ כדי  לארץ וּ בח וּ ץ  בּ ארץ ה זּ הר ל ּמ וּ ד ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְליּס ד 
האלף  בּ ס וֹ ד ּפ עמים  אלף וה ּת ּק וּ נים  ה זּ הר  וילמדוּ  הע וֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם  לט וֹ בה, עלינ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהבּ א

ׁש מה .  ְל◌ְ◌ֹ
מלאכ וֹ ת , בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי  סוֹ חרים , רבּ נים , חכמים  אחינ וּ  לכם, קוֹ ראים  אנחנוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
וכל  הזּ את , בּ חברה והתחבּ ר וּ  זכוּ  אני . גּ בּ וֹ ר  יאמר והחלּ ׁש  עּמ נ וּ , חלק לקחת  ואמצוּ  ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִחזקוּ 
יּת נוּ  א ׁש ר  הּס דר  כּ פי עלין  איזה  ילמד  ה דּ בקים  וּ בין  הּפ נאי  וּ בׁש עת מה זּ הר, חלק יחטף ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
אתכם , מטהר מי  דּ ע וּ  ישׂ ראל, א ׁש ריכם לארץ . בּ חוּ ץ בּ ין בּ ארץ בּ ין והמנהלים ה גּ בּ אים ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלכם
עלי וֹ נים  ע וֹ למוֹ ת רבב וֹ ן ורבּ י אלפין  אלף נע שׂ ית  וּ מלּ ה  מלּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאביכם

הח ּמ ה . א וֹ ר בּ הק דּ מת  כּ נּ ז כּ ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ מים ,

על  ׁש לם ס יּ וּ ם ּכ ל וּ לזוּ ג רבע וֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אלוּ ל כ"ה עד ׁש לם זהר  ילמד חבר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָּכ ל
ּפ עמים, אלף  לה ׁש לים  ועיר  עיר ּב כל יׁש  ס יּ וּ מים ּכ ּמ ה לדעת ּב כדי חברים ד ' א וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲג'

ּב זה להׁש ּת דּ ל הרּב ים את מזּכ ה חברת מ נּ ינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר 

"וּ מצ דּ יקי נאמר  עליכם  אׁש ר לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ קד ׁש  עם  וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינוּ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם,
כּ פי וחבר  חבר לכל  וסדר מׁש מר וֹ ת מ ׁש מרוֹ ת  וע שׂ וּ  עמדוּ  ועד", לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים
סיּ וּ ם  כּ ל וּ לזוּ ג רבע וֹ , א וֹ  חצי וֹ  א וֹ  אלוּ ל כ "ה  עד ׁש לם  זהר  ילמד חבר  כּ ל  כּ י  בּ אפן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹכּ ח וֹ ,
ּפ עמים . אלף להׁש לים  ועיר עיר בּ כל י ׁש  סיּ וּ מים  כּ ּמ ה לדעת  בּ כדי חברים  ד' אוֹ  ג' על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם 
יעלה  לארץ  חוּ ץ אנ ׁש י  גּ ם  כּ י בּ זה .וּ ברוּ ר להׁש ּת דּ ל  הרבּ ים את מז כּ ה חברת  מ נּ ינ וּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר
זה  ערבים י שׂ ראל כּ ל  בּ סוֹ ד  הּק ד ׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מסלּ ת  ה ּק ד ׁש  עיר  אנׁש י עם  ׁש לּ הם  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהלּ ּמ וּ ד
כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל  עּמ וֹ  על בּ רחמים  וי ׁש וּ עה  גּ אלּ ה ׁש נת חדׁש ה לׁש נה  ונכּ נס ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ זה,
עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הרׁש בּ "י  ה ּת נּ א וּ זכ וּ ת  ׁש ני סדר  ּפ עם עוֹ ד  נחזר  ע וֹ ד  יצטר אם ה ּס יּ וּ ם  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר

ׁש ל וֹ ם . וא ּת ם  עליכם  ויגן  עלינ וּ  יגן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָאמן ,

ה זּ הר לּמ וּ ד  על לׁש קד  ק דּ יׁש א דּ ארעא  מארי ה גּ א וֹ נים  ר ּב נים  מּט עם  חד ׁש ה ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמוֹ דעה
נגמר א קּב לנוּ  אׁש ר הרׁש ימוֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, אלף  לארץ וּ בח וּ צה ּב ארץ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלגמר 

ס יּ וּ מים מאוֹ ת ׁש ׁש   לער ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרק 

וּ גזר וֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל מבּט ל ה וּ א  א ׁש ר  ה ּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר  לּמ וּ ד מעלת  לכב וֹ דם  יד וּ ע ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר
"ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם עוֹ ררנ וּ  כּ בר ׁש עברה  וה נה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א  וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וֹ ת


